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Előterjesztés 

a Költségvetési Bizottság részére 

':10~ . számú előterjesztés 

az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 
egymillió forintot meghaladó támogatási szerződésének jóváhagyásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont 3.1. 
alpontjában foglaltak szerint a Költségvetési Bizottság átruházott hatásköre, hogy jóváhagyja az 
ÖnkorlJlányzat költségvetéséről és a zárszámadásáról szóló rendeletben meghatározott, egymillió 
forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződést: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. ev1 költségvetési beszámolójáról, 
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 10/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelet 16. 
mellékletének 11. sora alapján 4 OOO OOO Ft össLegű támugatásl biztosít a Baplisla Szeretetszolgálat 
által alapított· és fenntartott Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézménye telephelyének, a Kőbányai Szolgáltató Centrumnak ( f 108 Budapest, Maglódi 
út 143., a továbbiakban: Szolgáltató Centrum) a működési költségeire. 

A Szolgáltató Centrum kiemelt célja a X. kerületi rászoruló emberek részére nyújtott rendszeres 
étkezés biztosítása, ezért a kérelemben szereplő 4 OOO OOO Ft-os támogatási összeget elsősorban 
tartós élelmiszerek beszerzésére és az élelmiszerek szállítási költségeire kívánják fordítani. Terveik 
szerint a támogatási összeg 10%-a a telephely rezsi költségeire, a fennmaradó rész pedig az avar és 
fürészporhu lladék elszállítására (konténerrendelés) kerü I felhasználásra. 

Az intézmény évek óta segítséget nyújt a kerületben élő hátrányos helyzetű idős, beteg, illetve 
fiatal, kábítószerfüggő hajléktalan személyek részére. Az intézmény alap- és szakosított ellátást 
nyújtó szociális intézményként többféle szociális szolgáltatást nyújt (utcai szociális munka, 
támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére, hajléktalan személyek nappali ellátása, éjjeli 
menedékhely). 

Az Önkormányzat az elmúlt évben is 4 OOO OOO Ft egyszeri támogatást biztosított a Szolgáltató 
Centrum működtetési feladatainak segítése céljából, az intézmény a kapott támogatással 
határidőben elszámolt. 

A támogatási szerződés tervezetét az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozattervezet 
tartalmazza. 



II. Hatásvizsgálat 

A támogatás nyújtásával az Önkormányzat hozzájárul a kerületben· működő és a szociális 
ellátásban jelentős szerepet játszó intézmény működéséhez, illetve az ott folyó szociális 
tevékenységet támogatja. Az önkormányzati támogatás által bővül az intézmény rendelkezésére 
álló forrás, amelyet tartós élelmiszerek beszerzésére fordíthat. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatott részére támogatási szerződés keretében, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, 
valamint az összeg felhasználási feltételeinek meghatározásával biztosítja az Önkormányzat a 
támogatást. 

Javasolom, hogy a Költségvetési Bizottság a határozattervezet melléklete szerint hagyja jóvá a 
támogatási szerződés-tervezetet. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési 
Bizottsága meghonm az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2021. június ,;t; ·" ~~ ÓJ 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem : 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési Bizottsága 

.. ./2021. (VI. 22.) határozata 
az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 

egymillió forintot meghaladó támogatási szerződésének jóváhagyásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési 
Bizottsága az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye ( 1102 Budapest, Bánya u. 1.) részére 4 OOO OOO Ft egyszeri támogatást biztosító 
támogatási szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2021. július 15. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a ... /2021 . (VI. 22.) KVB határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
l l 784009-155 l 0000, képviseletében D. Kovács Róbert Antal polgármester megbízásából Weeber 
Tibor alpolgármester) mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye (székhelye: 1102 Budapest, Bánya u. l ., adószáma: l 8977943-1-42, 
bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. l 091800l-00000099-28250016,) képviseletében 
Dr. Miletics Marcell mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, együttesen: Szerződő Felek) 
között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

l. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott Budapest közigazgatási területén nyújt 
segítséget a hátrányos helyzetű idős, beteg, illetve fiatal, kábítószerfüggő hajléktalan személyek 
részére, továbbá a X. kerületben egyéb segítő közhasznú tevékenységeket lát el. 

2. Az Önkormányzat a 2021. évben 4 OOO OOO Ft, azaz négymillió forint támogatást nyújt, melynek 
fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési 
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 10/2021 . (V. 20.) önkormányzati 
rendelet 16. mellékletének 11. során rendelkezésre áll. -

3. A támogatás formája vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. A támogatást a Támogatott 
az általa fenntartott Baptista Szolgáltató Centrum (székhelye: 1108 Budapest, Maglódi út 143., a 
továbbiakban: Intézmény) működési költségeire, élelmiszerszállításra, valamint avar- és 
fürészporhulladék elszállítására (konténerrendelés) használhatja fel. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja: 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása. 

4. A támogatás folyósítására a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor a Támogatott 
UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000099-28250016 bankszámlájára. 

5. A Tár~10gatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2022. március 31-éig tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

6. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan rendelkezésre 
bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, pénzügyi teljesítést 
igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb számviteli, illetve 
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. mellékletben meghatározott módon. A Támogatott 
képviselője az .elszámolás föösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a támogatást a szerződésben 
meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben valamennyit 
nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

7. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználását, valamint tájékoztatást kell adni a Támogatott által fenntartott Intézmény 
tevékenységéről. 
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8. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést az 
Intézmény köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásával. 

9. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, 
továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást alátámasztó 
dokumentumokat, számvitel1 bizonylatokat az Önkormányzat által történő jóváhagyástól számított 
tíz évig megőrizni. 

10. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
d,okumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

11. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője. Ellenőrzésre jogosult az 
Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály vezetője és 
a Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai. 
Kapcsolatta11ó a Támogatott részéről: Dr. Miletics Marcell intézményvezető. 

12. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési 

szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, 
b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § ( 1) bekezdés 1. pontja szerinti 

átlátható szervezet, 
d) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, el len e 
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-
ában foglalt kizáró köri.ilmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

.fJ a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint 
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

13. A 12. pont a)-f) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a támogatás 
nyújtásának feltétele. 

14. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint 
e) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű i.igyleti kamatával együtt az 
elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon beli.il. A határidő elmulasztása 
esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal 
megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 
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15. A 14. pont e) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat az 5. pontban meghatározott 
elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az Önkormányzat 15 
napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

16. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a Támogatott 
vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 12. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a támogatásra 
nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
e) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 
elmulasztja a 10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve az 5. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

17. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés közlését 
követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamattal 
együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

19. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az 1. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, időbélyegző szerint 

Támogató 
D. Kovács Róbert Antal polgármester 

megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Dr. Végh Liza 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi el len jegyzés: 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Dr. Szüts Korinna 
főosztályvezető 

Budapest, 2021. június,, " 

Támogatott 
Dr. Miletics Marcell 
intézményvezető 
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1. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

1. A támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző 
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról, 
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 10/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelet alapján 
került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával el látja. 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő· rávezetése után az eredeti számlákról a támogatott 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

,,A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a támogatott által cégszerűen aláírt példányát kell beküldeni. A 
pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat sorszámozni kell a 
számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során a költségek, kifizetések 
egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő szerinti azonos sorszámmal 
ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a számlaösszesítőben az 1. 
sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó 
kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 
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Szent László tér 1. 
1102 Budapest 

Tisztelt D. Kovács Róbert Polgármester Úr! 

/ m"1 ct ~ .__,._; L.__L._'_ '"l., 

· bapt ista 
szeretetszolg á lat 

t . r~,,? 
Iktatószám: 1494/2021/04 .1fc!?. : Jrce~l,.,~1-1 
Ügyintéző : Borbély ~éter . ~ 

I •. 1 t. , , ',,1 j ., 1 ,.. Jl 
Telefon: 061-426;-:7865:' ,, i . • ,· , ·, , \ , • , • 

" .,,., ... ,,:. ' .' (ZE 'F l 0~t, / Qp;i_f 

2021 MÁJ O 6. 

Tárgy: Támogatási kérelem 
;_.:.1::,t'.11 111 , ·,; L IOd11iJ , 

,rl(;!!{d,.,, ' 1 ' 
cY . 3)e__°'-1u7 ) 

A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye nevében szeretnénk Ön, és a Képviselő Tes~ület elé 
terjeszteni támogatási kérelmünket, amely az előzetes szóbeli egyeztetések mértékében és alapján a 
Maglódi úton működő Utcafront Kőbányai Baptista Szolgáltató Centrum működését segítené elő az 
előttünk álló esztendőre is az alábbi céllal és tartalommal: 

A Szolgáltató Centrum számos programja, szolgáltatása (pld. fodrászat, mosoda, ruhacsere, fürdési 
lehetőség) mellett kiemelt célja a X. kerületi rászoruló emberek részére nyújtott rendszeres étkezés 
biztosítása, jelen kérelmünkkel tartós élelmiszer beszerzésének költségeire, az élelmiszer szállítására 
kérnénk támogatást, a fa üzemben keletkezett fűrészpor hulladék és a Lélekpont területen keletkezett 
avar, hulladék elszállí~ására konténert ·rendelnénk negyedévente, így a programidőszak alatt 4 
alkalommal, továbbá a támogatás részben hozzájárulna a telephely jelen szolgáltatásokra vonatkozó 
rezsiköltségeihez is 10% mértékben. 

A támogatás felhasználásának tervezett elemeinek költségterve: 

program elem megnevezése 
,.,. 

1 program elem 'költsége . 
tartós élelmiszer 3.000.000.-
élelmiszer szállítás üzemanyagköltsége 100.000.-
hulladékszállítás 500.000.-
rezsiköltség kiegészítő támogatása 400.000.-

összesen: 4.000.000.-

Kérjük a Tisztelt Polgármester Urat és az Önkormányzat Képviselő Testületét, hogy pozitív döntésükkel 
segítsék elő, hogy a több éve tartó, a helyi rászorulók érdekében végzett közös erőfeszítéseink 
folytatódhassanak idén, a 2021-es évben is. 

/ "("''' , ,/l°l'Jfl" • ~'.<.~, 

·/../ 't,."'. 
r • ) 

,< '& 
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Segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 

Budapest, 2021. április 22 . 

Tisztelettel: ........ .... ú'/J ~r~ .. 1 \... f\)f./.iL(! t/~ 
1// , 111,v ,;, 

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és '1n • 1 • :v 
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 

képviseli: Dr. Miletics Marcell 


