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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 30. sora 

(8 400 000 Ft) és 9. melléklet 20. sora (4 000 000 Ft)  terhére  összesen 12 400 000 Ft összegű 

támogatást nyújtott a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: 

Közalapítvány) részére. A támogatás célja a Közalapítvány alaptevékenységének, 

projektjeinek és a működésének a támogatása volt, a támogatások négy, célzott támogatási 

szerződésen keresztül valósultak meg.  

 

1. Alaptevékenység, működés, programok támogatása 1 000 000 Ft 

2. XII. Kőbányai Rendvédelmi Nap 3 000 000 Ft 

3. Casco biztosítás támogatása 400 000 Ft 

4. „Legyen TERED” projekt támogatása 8 000 000 Ft 

Összesen: 12 400 000 Ft 

 

1. A 2019. július 9-én megkötött szerződés keretében 1 000 000 Ft összegű támogatást 

nyújtott az Önkormányzat a Közalapítvány 2019. évi költségeihez, amelyből 250 000 Ft-ot 

működésre és 750 000 Ft-ot programjaival kapcsolatos költségekre lehetett  felhasználni. Az 

elszámolásban megkérdőjelezhető tételként szerepel a kuratóriumi tagok részére vásárolt 

mobiltelefon-készülékek költsége. Ezen tétel a felhalmozási költségek körébe tartozik, mivel 

azonban ezt a szerződés kifejezetten nem köti ki, és közvetve a Közalapítvány programjaihoz 

kapcsolható, annak okán, hogy a megvásárolt eszközök segítségével szervezhetik 

programjaikat a tagok, befogadható tételnek javasolom tekinteni. Ennek értelmében a 

támogatást a fentieknek megfelelő mértékben használta fel a Közalapívány, számlái 

keletkeztek azonban a szerződéskötést megelőző időszakban, összesen 160 774 Ft összegben. 

A Közalapítvány a 12. mellékletben indokolja a 2019. július 9. napja előtt keletkezett 

kiadásait.  A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az előterjesztés 2. 

melléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

2. Az Önkormányzat a 2019. július 9-én megkötött szerződés keretében 3 000 000 Ft összegű 

támogatást nyújtott a Közalapítvány által 2019. augusztus 30. és szeptember 1. között az 

Óhegy parkban tizenkettedik alkalommal megrendezett Kőbányai Rendvédelmi Nap 

rendezvény költségeire. A Közalapítvány a támogatással határidőben elszámolt. A 

Közalapítvány a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően használta fel, számlái 

keletkeztek azonban a szerződéskötést megelőző időszakban, 310 609 Ft összegben. A 
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Közalapítvány a 13. mellékletben indokolja a 2019. július 9. napja előtt keletkezett kiadásait. 

Az egyéb szponzori támogatásoknak köszönhetően 273 095 Ft nem került felhasználásra, 

amely összeg visszautalásáról a Közalapítvány gondoskodott (10. melléklet). A támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az előterjesztés 4. melléklete, a pénzügyi táblázatot 

az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza. 

3. A Közalapítvány 400 000 Ft összegű támogatást kapott az Önkormányzattól a 2019. július 

9-én megkötött szerződés keretében a 2019. évi casco-biztosítási díjak rendezésével 

kapcsolatos költségeire. A támogatási összegből a Közalapítvány 155 073 Ft-ot használt fel, 

244 927 Ft összeget visszafizetett az Önkormányzat bankszámlájára (11. melléklet). A 

Közalapítvány a támogatást a fentieknek megfelelő mértékben felhasználta, és az elszámolása 

megfelelő. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az előterjesztés 6. 

melléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza. 

4. Az Önkormányzat 8 000 000 Ft összegű támogatást nyújtott a Közalapítvány „Legyen 

TERED – Építészettel a bűnmegelőzésért” programmal kapcsolatos költségeire a 2019. július 

10-én megkötött támogatási szerződés keretében, amelyben foglaltak értelmében a 2019. 

február 10-ét követően felmerült költségeket fogadja el a támogató. A Közalapítvány a 

támogatással határidőben elszámolt, és a támogatás összegét a szerződésnek megfelelően 

használta fel, az elszámolása megfelelő. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai 

beszámoló az előterjesztés 8. melléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés 9. melléklete 

tartalmazza. 

A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya végezte a támogatási 

szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási 

összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának 

vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség). 

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 

Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán megtekinthető. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. 

(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6. pont 6.1. alpontja alapján a Közrend- és 

Állatvédelmi Bizottság hatásköre. 

Figyelemmel arra, hogy a Közalapítvány a kapott támogatást az alapító okiratában és a 

támogatási szerződésben engedélyezett célokra használta fel, kiadásait indokolta, és a fel nem 

használt összeget az Önkormányzat részre visszautalta, javasolom a Közrend- és Állatvédelmi 

Bizottság részére, hogy a támogatási szerződés keletkezése előtti tételekkel együttesen 

befogadva fogadja el elszámolását.  

II. Hatásvizsgálat 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerület közalapítványai munkájának 

elősegítésére, támogatására. A támogatás biztosításával segíti a támogatott működését, 

fenntartását, ezáltal  hozzájárul céljaik eléréséhez, támogatja feladatellátásukat. A benyújtott 

elszámolások alátámasztják, hogy a Közalapítvány a részére folyósított támogatásokat az 

alapító okiratában foglalt céljai elérése érdekében használta fel, amivel hozzájárult az 

Önkormányzat és intézményei, a bűnmegelőzést ellátó szervek és szerveződések, valamit a 

rendőrség közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásához. 
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III. A végrehajtása feltételei 

A Közalapítvány esetében támogatási szerződések által utólagos elszámolási kötelezettség 

mellett, valamint az összeg felhasználási feltételeinek meghatározásával biztosítja az 

Önkormányzat a támogatást.  

A támogatás folyósításának egyik feltétele volt, hogy a Közalapítvány a támogatás 

folyósítását megelőző évi működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 

év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a 

nyilvántartást vezető bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe helyezést az Önkormányzat mint 

támogató felé kétséget kizáróan igazolja, így szerződéskötésre ezeket követően kerülhetett 

sor. Javasolom, hogy a támogatási időszak a jövőben kötendő támogatási szerződésekben egy 

éves időtartalomban kerüljön meghatározásra, továbbá a támogatási szerződések 

megkötésekor a felhasználási célokat pontosabban szükséges meghatározni az 1. pontban 

nevezett kérdéses tételek elkerülése érdekében. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és 

Állatvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2020. április 19. 

 

 

 

Mustó Géza Zoltán 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Közrend és Állatvédelmi Bizottságának 

.…/2020. (… …) határozata 

a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2019. évi támogatásainak elszámolásáról 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és 

Állatvédelmi Bizottsága a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére a 2019. évben 

nyújtott, 12 400 000 Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 
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