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                                                     Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület képviseletében, Szántó T. Gábor, a Szombat című zsidó 
kulturális folyóirat főszerkesztője a mellékelt levéllel fordult a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzathoz, melyben anyagi támogatást kér a Józsefvárossal foglalkozó 
tematikus szám kiadásához. (1. sz. melléklet) 

A 2011  tavaszán  megjelenő  számban  a  városnegyed  zsidó  örökségét  kívánják  bemutatni. 
Komplex módon közelítik meg a témát, hiszen a zsidóság integráns része volt a kerületnek, és 
összefüggéseiben, az együttélés vonatkozásában vázolnák a lakosság múltját és jelenét.

Javaslom,  hogy  140.000,-  Ft,  azaz  egyszáznegyvenezer  Ft  támogatásban  részesítse  az 
Önkormányzat a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet a 2011 tavaszán megjelenő Szombat 
című kulturális folyóirat Józsefvárosról szóló tematikus számának megjelentetése érdekében.
A támogatásból a kiadványhoz kapcsolódó szerzői honoráriumokat és a nyomdai előállítás 
költségeit fedezhetik. 

A támogatást indokolja az is, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
II. fejezet 8. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok feladatai között szerepel a 
művészi tevékenység támogatása. A tematikus különszám a magyar valóság múltját és jelenét 
kívánja bemutatni, és jól szolgálják a párbeszédet a kultúrában.

Javaslom, hogy a támogatás  forrása a polgármesteri  keretből  kerüljön átcsoportosításra  az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplő 11 105 cím alatti előirányzatra. Budapest 
Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  2010.  évi 
költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II.22.) sz. önkormányzati rendelete 
4. § (19) bekezdés a) és b) pontja értelmében a polgármesteri saját keret kizárólag a tisztség 
ellátásához,  a  döntéshozatal  elősegítéséhez  indokoltan  szükséges  szakértői  és  egyéb 
tevékenységek díjazására, valamint civil szervezetek támogatására használható fel.

A támogatási szerződés fedezete a határozati javaslat elfogadása és az átcsoportosítás után 
válik biztosítottá a Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a 11 105 cím alatti 
előirányzaton.



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.  140.000,-  Ft,  azaz  egyszáznegyvenezer  Ft  támogatásban  részesíti  a Magyar  Zsidó 
Kulturális Egyesületet a 2011 tavaszán megjelenő Szombat kulturális folyóirat Józsefvárosról 
szóló  tematikus  számának  anyagi  támogatása  érdekében.  A  támogatásból  a  kiadványhoz 
kapcsolódó szerzői honoráriumokat és a nyomdai előállítás költségeit fedezhetik. 

2. a Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 11 101 cím dologi előirányzatát, 
Dr.  Kocsis  Máté  polgármesteri  keretét  140.000  Ft-tal,  azaz  egyszáznegyvenezer  Ft-tal 
csökkenti  és  ezzel  egyidejűleg  megemeli  a  11 105  cím  működésre  átadott  pénzeszköz 
előirányzatot  140.000,-  Ft-tal,  azaz  egyszáznegyvenezer  Ft-tal  a  Magyar  Zsidó  Kulturális 
Egyesület támogatása címen.

3. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Támogatási szerződés aláírására.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az Önkormányzat költségvetésének 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1.,2.,3. pont esetében 2010. december 1.
                4. pont esetében az Önkormányzat költségvetésének következő módosítása.

Budapest, 2010. november 8.

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
                

            
                                                                                   
Dr.  Mészár Erika
 Jegyzőt helyettesítő Aljegyző



Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről a  Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(székhely:  1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester), 
mint Támogató, (továbbiakban: Támogató), valamint másrészről

Magyar  Zsidó  Kulturális  Egyesület  (székhely:  1076  Budapest,  Garay  utca  48., 
képviseletében:  Kirschner  Péter  elnök,  számlaszám:  OTP  Banknál  vezetett  11709002-
20066703,  adószáma:  19025733-2-42,  bírósági  bejegyzés  száma:  Fővárosi  Bíróság  3079), 
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott)

együttesen a Felek között az alábbi feltételekkel.

1.  A  Támogató  a  Támogatottnak  140.000,-  Ft,  azaz  egyszáznegyvenezer  forint  összegű 
támogatást  nyújt  az  önkormányzat  11  105  cím  keret  terhére  a  Támogatott  művészeti 
tevékenységének  támogatására  –  2.  pontban  meghatározottak  szerint  -  megvalósítása 
érdekében.

2. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag a Szombat zsidó kulturális 
folyóirat  Józsefvárosról  szóló,  és  a  városnegyed  zsidó  örökségét  bemutató  kiadvány 
megjelentetésére  fordíthatja.   A  támogatásból  a  kiadványhoz  kapcsolódó  szerzői 
honoráriumokat és a nyomdai előállítás költségeit fedezhetik. 

3. A Támogató a támogatást  jelen szerződés aláírásától  számított  8 napon belül átutalja  a 
Támogatott OTP Banknál vezetett 11709002-20066703 számú számlájára.

4. A Támogató a támogatást 2011. június 30. napjáig köteles felhasználni.

5. Jelen támogatási  szerződés alapján a Támogatott  elszámolási  kötelezettséggel  tartozik a 
Támogató  felé  a  támogatás  jelen  szerződésben  foglalt  célja  szerinti  felhasználásáról  -  a 
számvitelről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezéseinek 
megfelelően  -  köteles  megfelelő  bizonylatok  és  számlák  bemutatásával,  legkésőbb  2011. 
július 15. napjáig. A felhasználás teljesítését a Polgármester igazolja.

6. A Támogató jogosult bármikor ellenőrizni a támogatás felhasználását és jogosult kérni az 
ezzel összefüggő számadást.

7. Támogatott jelen szerződésben kijelenti, hogy

-  a  támogatási  igényében  foglalt  adatok,  információk  és  dokumentumok  teljes  körűek, 
valódiak és hitelesek, 
- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, célja, összege, a 
támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.

8. Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve a 
támogatást  visszafizettetni,  ha  az  alábbiakban  foglalt  feltételek  közül  legalább  egy 
bekövetkezik:



-  ha  hitelt  érdemlően  bebizonyosodik,  hogy a  Támogatott  az  igénylés  szakmai,  pénzügyi 
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés benyújtásakor,
- ha a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatott használta fel,
- ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az elszámolási  kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt  határidőig 
nem teljesíti,
- ha a Támogatott bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan.

9.  A  Támogatott  tudomásul  veszi,  hogy  –  legfeljebb  öt  évre  –  kizárható  a  támogatások 
rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:

-  jelen  szerződésben  rögzített  kötelezettség  teljesítése  egyáltalán  nem  vagy  csak  részben 
valósul meg,
-  a  támogatási  döntés  tartalmát  érdemben  befolyásoló  valótlan,  hamis  vagy  megtévesztő 
adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatott tett,
- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg.

10. A Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató képviselőivel 
közölt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

11. A  Támogatott  kijelenti,  hogy  60  napon  túli  köztartozása,  illetve  a  Támogatóval 
szemben lejárt tartozása nincsen.

12.  Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a  Ptk.,  az  államháztartás  működési 
rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Korm.  rendelet  és  az  vonatkozó  egyéb  jogszabályok 
rendelkezései irányadóak.

13. Felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják. Jelen 
szerződés 2 számozott oldalból áll és 6 példányban készült.

Budapest, 2010. november…….

Budapest Főváros VIII. Kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
Támogató

     Magyar Kultúra Alapítvány
képviseletében

               Kirschner Péter
                      elnök               
                 Támogatott

Ellenjegyezte:

Dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő Aljegyző



Bizottsági előterjesztés és határozati javaslat a 
Humánszolgáltatási Bizottság
részére

Tárgy: A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő:            Dr. Kocsis Máté polgármester

 (írásbeli előterjesztés) 

Határozati javaslat

A Humánszolgáltatási Bizottság a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
című  képviselő-testületi  előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a  Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. november 17. 

Budapest, 2010. november 8.

          
                                                                                                  Dr. Kocsis Máté
                                                                                                     polgármester

KÉSZÍTETTE:   SZABÓMÉ FÓNAGY ERZSÉBET HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY(SZERVEZETI EGYSÉG)
                         BOLLÁNÉ FARKAS MARIANNA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA

LEÍRTA: NOVÁK IMRE ÜGYINTÉZŐ (NÉV, BEOSZTÁS)
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE:    JÓVÁHAGYTA:

DR. MÉSZÁR ERIKA ZENTAI OSZKÁR



A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ                           A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Bizottsági előterjesztés és határozati javaslat a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
részére

Tárgy: A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő:                      Dr. Kocsis Máté polgármester

 (írásbeli előterjesztés) 

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  A Magyar  Zsidó  Kulturális  Egyesület 
támogatási kérelme című képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, valamint javasolja a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. november 17.

Budapest, 2010. november 8.

                                                                                                       Dr. Kocsis Máté
            polgármester

KÉSZÍTETTE: SZABÓMÉ FÓNAGY ERZSÉBET HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY (SZERVEZETI EGYSÉG)
                         BOLLÁNÉ FARKAS MARIANNA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA

LEÍRTA: NOVÁK IMRE ÜGYINTÉZŐ (NÉV, BEOSZTÁS)
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA:

DR. MÉSZÁR ERIKA SOÓS GYÖRGY



A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ               A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE


	Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
		a Jegyzőt Helyettesítő Aljegyző

