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Tráľgy: Javaslat a Józsefvĺíľosi Német Nemzetĺségi és n Józsefvĺíľosi Romn Onkoľmĺínyzĺt.
tal kiittitt támo gatási szeľző dés mó dosításáľa

Előterjesző: dr. Bojsza Krisztina ügyosztályvezetó, HumánszolgáItatási Ügyosztály
Készítette: Rókusfalvy-BodorGeľgely ngyintézo
A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni.
A dönté s e lfo gadás ah o z e gy szeríi szav azafrobb sé g szfü s é ge s.

Tisztelt Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények
2014. marcius 25-énpá,|yázat keľült kiírásľa aJőzsefvźnosi székhellyel rendelkező, tevékeny-
ségfüet Józsefuaĺosban kifejtő helyi nemzetiségi tinkormrányzatokrészéte. A 2014. évi nem-
zetiségi pá|yźnat elbírálása keľetében a Humiínszolgáltatási Bizottság a |42l20I4. ( VI' 11.)
szám,űhatározatában úgy dtĺntĺjtt - a22l20I1. (IV. |2.) számtĺinkormányzatíręnde\et 4. $ (l)
bekezdése a|apjźn -, hogy 250.000 Ft tiímogatást javasol a Jőzsęfvárosi Német Nemzetiségi
tnkormanyzat és 2.200.000,- Ft tlĺmogatást a Józsefuĺáľosi Roma onkormanyzat részéte. A
polgáľmester elfogadta a Bizottság javaslatźú, attlmogatási szerződések 2014. jrlnius 27, és
\}I4.június 18. napján megkötésre keľültek. A Józsefuárosi Német Nemzetiségi onkoľmĺány-
zat támogatásanak célja hagyomźny&zo kiadvanyok elkészítése, kiadása, klubľendezvények
szervezése, hirdetése, dokumentációs kiadvany kiadása. A Józsefuarosi Roma onkormanyzat
tĺímogatásának céIja apáIyźuatllkbanvá||alt,,Nyárk<iszöntő'', ,,Cigĺányvaľázs,', ,,AnÍta Bál'' és

,,Szent Istvrĺn Napi Roma Fesztivál'' címú rendezvéĺyek szervezési ktĺltségeinek támogatása.

il. A beteľjesztés indoka
A Józsefuáľosi Német Nemzetiségi onkormányzat és a Józsefváľosi Roma onkormiínyzat
szerződésmódosítási kérelmet nýjtott be'

ilI. Tényállási adatok
a) A Józsefuráľosi Német Nemzetiségi onkormányzat kéľelmében a tźlmogatźtsi összeg fel-
haszná|ási határidejének 2014. szeptembeľ 23. napjna t<jrténő módosítását kezdeményezte
tekintettel arra, hogy a hagyomĺányőrzo kiadvríny jelentős áttervezése sziikséges és rendezvé-
nyeiket a nyári sziinetre való tekintette| 2014. szeptembeľében szeľetnék megszervezni. Az
eredeti fe|haszná|ási hatáľidő: 2014. augusztus 31.
b) A Józsefuarosi Roma onkoľmanyzat kére|mében a támogatási összeg fe|haszĺálási határ-
idejének 2014. szeptember 15. nap1aru történő módosítását kezdeményezte tekintettel aľra,
hogy a ,,Szent Istvĺírr napi Roma Fesztivál'' 2014. augusztus 23. heLyett 2014. szeptember 13-
an keľĹil meglaľtásra,,Roma Fesztivál'' címmel, mivel afesztivźt| helyszínén zajlókéménybé-
lelési munkálatok és az ii kazćn beüzemelése elhúzódott. Az eredeti fe|hasznáIási hataridő:
2014. augusztus 31.

IV. A dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

a) Javasolom a Józsefuárosi Német Nemzetiségi onkormányzatĺa| megkĺitött támogatási szer-
ző dés 2.2., v a|arlint 6 .2 . p ontj át az alábbiak szerint módo sítani :



,,2.2.Tálmogatott köteles a 2.|. pontban foglalt felađatokat 2014. szeptember 23. ĺapjáig
megvalósítani.''

,,6.2. A támo gatás fę|hasznáIásĺínak

Kezdo időpontj a : a p źlLy ázati felhívás me gj el enteté sének időp ontj a

Végső hataľideje: 2014. szeptembet 23.

A felhasználást dokumentáló szétmlék, számviteli bizonylatok, egyéb dokumenfumok
teljesítési időpontjanak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.''

b) Javasolom a Józsefuiírosi Roma onkormanyzat1a| megkotĺitt támogatási szerződés |.3.,
2.2,, v alarĺliĺt 6 .2. pontj át az a|ábbiak szerint mó đo s ítani :

,,1.3. A támogatás céIja:201'4. június és szeptember kĺjzött ,,Nyĺĺľkĺiszöntő',, ,,Cigányvarázs,,,
,,Anna Bál'', ,,Roma Fesztivál,, elĺlevezésű rendezvények szęrvezési kĺiltségeinek támo-
gatása,,

,,2.2.Tźnnogatott köteles a 2.I, pontban foglalt feladatokat 2014. szeptember 15. napjáig
megvalósítani.''

,,6.2. A támo gatás fe|hasznźůásrínak

Kezđó időpontj a: a ptiyázati felhívás megjelentetésének időpontj a

Végső hataĺideje: 2014. szeptember 15.

A felhasználást dokumentáló szálĺiźk, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok
teljesítési időpontjanak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennię.''

v. A diintés célja' pénzügyi hatása
A szerződés módosítása után a szerződésben foglalt fę|haszná|ási és elszámolási kötelezetĺsé-
gének a Jőzsefvźrosi Német Nemzetiségi onkoľmrĺnyzat és a Jőzsefvźtosi Roma onkoľmany-
zat eleget tud tenni.
A d<jntés pénziigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A döntés a|apjźu| szo|gźi a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľos onkoľmźnyzatKépvi-
selő-testĹiletének 22l20I1. (N.12.) számi ĺinkoľmányzatircĺde|ete a Józsefuĺĺrosban mfüödő
onszerveződőd közösségek, továbbá művészek és spoľtolók pźl|yazat támogatásźtól, és a
25/2013. (v.27.) önkormányzatireĺďe|et a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatźnak 4. szźmt melléklet 1.1.3 pontja, amely aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság feladat-és hatáskörében đĺjntésre jogoqítja fel a Bizottságot,,báľmely önkoľmźnyzati
szerzóđés megkötéséľe, módosít ására',,

Mindezek aLapj an kérem a határ ozati j avas l at el fo gadását.

Határozati javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. módosítja Budapest Józsefurĺrosi onkoľmanyzat és a Jőzsefvárosi Német Nemzetiségi on-
kormányzat között 2014. június 27-én a 2014. évi nęmzetiségí pá|yazat kęretében k<jtött

támogatási szerződést a fe|használási hatáľidő tekintetében, miszerint az módosított fel-
használási hatfuiđo: 20I 4. szeptembeľ 23.

Felelős: polgáľmester
Hatźlrtdó:z)I4. szeptember 01. 

)



2. felkéľi a polgármestęrt az előterjesztés 1. számú mellékletét képezo támogatási szerzőďés
módosítás a|áításźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľiđő: 20|4. szeptember 01.

3. módosítja Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat és a Józsefuáľosi Roma onkormányzat
között 2014. június 18-án a 2014. évi nemzetiségi pá|yazat keľetében kÓtött támogatási
szerződést a fe|haszná|ási hatrĺľidő tekintetében. miszerint az módosított felhasználási ha-
taľidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. szeptember 01.

4. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. sztnrń mellékletét képező tiĺmogatási szęrződés
módosítás aLáításźra.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. szeptember 01.

A döntés végrehajtásćl,tvégző szewezetiegység: Humánszo|gá|tatásiÜgyosztály.

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| módjáľa: nem szfüséges.

Budapest, 2014. augusztus 26.

,ł.3o,ą Lĺ^;^].--ł
dr. BojszaKľisztinb
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1. száÍÍ|i)' melléklet

T álmogatási szeľződés mĺódosítás

mely létrejött egyrészľől a

B ud ap est Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onko rmány zat
székhely: 1082 Budapest, Baross l.63-67.
torzsszám..7357|5
adószám: I57 357 I5-2-4f
statisztikai számjel: I57 3 57 I 5 -84I| -32| -0|
számlevezető neve : Sberbank Magyarors zági Zrt.
szátmlaszárla: 1 4 1 003 0 9 -I 02139 49-0 1 000006
képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester,
mint Tĺímogatő, (a továbbiakban: Támogató),

mésrésztőI a
Józsefváľosĺ Német Nemzetiségi onkoľm ányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
képviseletre jogosult neve, beosztása: Csillag Katalin elnök
bankszáml aszárla és szán|av ęzętó
péluintézetének neve : Volksbank Bank 1 4 1 000 00 - 20 I7 5 8 49 -0 1 000003
aďőigazgatás i azono sít ő száma: 1 69 2 420 0 - I - 42
(a továbbiakb an : Támo gatott)

- együttesen: Felek - között az alábbíak szerint tész|etęzetítaľtalommal:

1. Előzmények

Felek közott 2014. június 27-én tiĺmogatási szerződés (a továbbiakban szerződés) jött létre a
22/2011. (IV. I2.) szárrń önkormanyzati rcnde|et 4. $ (1) alapján, a2014. évi nemzetiségi
pá|yźnat keľetében.

2. Atźlmogatási szerződés módosítás tĺĺrgya:

A szerzoďést a Felek 20|4. szeptembeľ f-ihatá||ya| az a|źlbbiak szerint módosítjrák.
A szerződés 2.2. és 6.2. pontja helyében az a|ábbi szöveg lép:

,,2.2.Tźmogatott kĺjteles a 2.I. pontban foglalt fęladatokat 20T4. szeptember 23. napjáig
megvalósítani.''

,,6.2. A támogatás felhasználásanak

Kezđő időp ontj a : a p á|y ázati fel hívás me gj e l enteté sének i dőpontj a

Végső hataľideje: 2014. szeptember 23.

A felhasználást dokumentáló szám|álk, sziĺmviteli bizonylatok, egyéb dokumenfumok teljesĹ
tési időpontj źnak afelhasznźt|ási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.''

3. Zárő reĺdelkezések

Jelęn támogatási szerzódés módosításban nem szabá|yozott kérdésekben az a|ap szerzodés,
illetve a Polgari Törvénykönyv rendelkezései azfuźnyadőak. 
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Je|en szetződésmódosítás az alap szerzodés elválaszthatatlanrészétképezi, azza| egyutt érvé-
nyes.

Jelęn támogatási szeruőďés módosítás egymással mindenben megegyező 5 példanyban ké-
szült, amelyet Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaľafukkal mindenbeĺ megegyezot
jővthagyő|ag aláírtők.

Budapest, 2014. februar . ...

Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuárosi Német Nemzetiségi
Józsefuiáľosi onkoľmźnyzat onkormiínyzat

képviseletében képviseletében
Dr. Kocsis Máté Csillag Katalin
polgiĺrmester elnĺjk
Támogató Támogatott

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páľis Gyulrĺné
p énzugy i ĺjgy o sńźiyv ezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:

Danada-Rimán Edina
jegyző nevében és megbizźtsából :

dľ. Mészaľ Erika
a|jegyző



2. száÍÍ|ű'melléklet

T ámo gatálsi szeľződés módosítás

mely létľejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. keľůilet Józs efu áľo si O nko rmány zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
totzsszám..735715
adőszźlm: | 57 3 57 | 5 -2-42
statisztikai számjel: I 57 3 57 I 5 -84|| -32I -0I
szttIr;Jev ezető neve : Sberbank Magyarors zági Zrt.
sztm|aszźlma: 1 4 1 003 0 9 -102|39 49-0 1 00000ó
képviseletében: Dľ. Kocsis Máté polgármester,
mint Támo gatő, (a továbbiakban : Tiímo gató),

másrészről a
Józsefvárosĺ Roma Onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 14.

képviseletre jogosult neve, beosztása: Benga-oláh Tibor elnĺjk
bankszáml aszéma és száriav ezető
pénzintézetének neve: Sberbank Magyarország ZÍt. 14|00309-92112049-0|000005
adőígazgatási azono sítő száĺrla..
(a tovább iakb an : Támo gatott)

- együttesen: Felek - kcizött az alźlbbiak szerint rész|etezett taľtalommal:

1. Előzmények

Felek kĺizött 2014. június 18.an tiĺmogatási szęrződés (a továbbiakban szerzőđés) jött létre a
2212011. (IV. |2.) számí önkormányzati rende|et 4. $ (1) alapján, a2014. évi nemzetiségi
pźiyźnat keretében.

2. A tźlmogatźlsi szerződés módosítás tárgya:

A szerződést a Felek 2014. szeptember 2-ihatá||ya| az alźlbbiak szerint módosítjfü.
A szerzőďés 1.3., 2.2. és 6,2. pontjahelyében az a|ábbi szöveg lép:

,,|.3. A támogatás célja: 20|4. június és szeptembeľ között ,,Nyárköszöntő'', ,,Cigányva-
rázs,,, 

''AnÍIa 
Bál'', ,,Roma Fesztivál'' elnęvezésurendezvények szervezési kĺjltségeinek támo-

gatása,,

,,2.2. Támogatott köteles a 2.|. pontban foglalt feladatokat 2014. szeptember 15. napjáig
megvalósítani.''

,,6,2. A tźmogatás felhasználásanak

Kezdő időp ontj a : a p á|y ázatí fęlhívás me gj e l enteté sének időpontj a

Végső hatarideje: 2014. szeptember 15.

A felhasználást dokumentáló szźĺriźů<' számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesĹ
tési időpontj ának afe|haszná|źlsi időszaknak megfelelő keltezésúnek kell lennie.''



3. Zźlrő reĺdęlkezések

Jelen támogatási szerződés módosításbaÍr nem szabá|yozott kérdésekbeĺ az a|ap szerzódés,
illetve a Polgáĺi Tĺ}ľvénykĺlnyv rendelk ezései az irényadőak.

Jelen szetződésmóđositás az a|ap szerződés elválasńhatatlanrészétképezí, azza| egyitt éwé-
nyes.

Jelen tiímogatási szerződés módosítás egymással mindenben megegyező 5 példanyban ké-
szült, arrrelyet Felek elolvasás és éľtelmezés utĺĺn, mint akaľatukkal mindcnben megegyezőt
jővźhagyő|aga|áirták.

Budapest, 20|4. február ....

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi Roma
Józsefuarosi onkormźnyzat onkoľmiĺnyzat

képviseletében képviseletében
Dr. Kocsis Máté Benga-olrĺh Tibor
polgármester elnök
Támogató Támogatott

Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Paľis Gyulané
p érungy i ü gyo sztályv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:

Danada-Rimiĺn Edina
jegy zo nevében és megbízásából :

dr. Mészaľ Erika
a|jegyző




