
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő neve: dr. Juhász Marica ügyosztályvezető 
sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  augusztus  21-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat drogellenes programmal kapcsolatos támogatási szerződés módosítására 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica ügyosztályvezető 
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely Humánszolgáltatási Ügyosztály 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  2  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Emberi 
Erőforrás Bizottságának  64/2018.  (VII.11.) számú határozata alapján az Összefogás a 
Ferencvárosért Bűnmegelőzési Egyesület (székhely:  1091 Budapest,  Üllői út  107.  fszt.  3., 
adószám:  18250891-1-43,  képviseli: Újvári Zsolt, továbbiakban Egyesület) vissza nem 
térítendő bruttó  3.516.000  forint összegű támogatásban részesült a „Kortárs Tudatos Kreatív — 
Bűnmegelőzési, drogprevenciós és kreatív inspirációs program" három Józsefváros területén 
található iskolában történő megszervezése céljából.  A  programmal kapcsolatos egyeztetéseket 
követően  2018.  december  7.  napján  893/2018.  számon támogatási szerződést jött létre az 
Önkormányzat és az Egyesület között, mely alapján a támogatás felhasználási határideje 
2019.  augusztus  31.  napja, míg a támogatással történő elszámolás véghatárideje  2019.  október 
15.  napja. Az Egyesület  2019.  augusztus  13.  napján a támogatás felhasználási 
véghatáridejének és a támogatással történő elszámolási határidejének módosítására irányuló 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.  A  módosítási kérelem benyújtásának indoka, hogy 
program megvalósítása konkrét személyhez kötött, szinte teljes egészében Váradi Józsefre 
(közismert nevén Kicsi  Tyson)  író és a hazai rapszakma egyik kultikus alakjára épül. 
Személyes részvételét és a foglalkozások általa történő vezetését a program nem nélkülözheti. 
A  program beillesztése az iskolai tanmenetbe több körös egyeztetést igényelt, továbbá Váradi 
József az elmúlt időszakban hangsúlyosan alkotói tevékenységet folytatott.  A  program a 
Kesztyűgyári Nyári Táborban indult el  2019.  júliusában, a programról érkező tanulói 
visszajelzések beépítésre kerülnek a további megvalósításba.  A  jelenlegi elképzelések szerint 
a program a nyári tábort követően szakkörök keretében folytatódna az iskolákban.  A 
rendezvény megvalósítása  4-5  hónap időtartamú, ezért indokolt a program megvalósítási 
határidejének meghosszabbítása  2019.  december  31.  napjáig.  A  kérelem jelen előterjesztés 
mellékletét képezi. 

A  támogatási szerződés  6.7  pontja lehetővé teszi, hogy a Támogatott a felhasználás és az 
elszámolás határidejének módosítása érdekében egy alkalommal írásban kérelmet terjesszen 
elő, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása esetében a 
szerződésben szereplő felhasználási határidő, az elszámolási határidő esetében a szerződésben 
meghatározott elszámolási határidő. 





A  támogatási szerződés  6.7  pontja és a Támogatott  2019.  augusztus  13.  napján érkezett 
kérelmére tekintettel javasolom, hogy a szerződés  5.2.  pontjában foglalt támogatás 
felhasználási véghatárideje  2019.  augusztus  31.  napjáról  2019.  december  31.  napjára, a  6.4 
pontban megjelölt elszámolási határidő pedig  2019.  október  15.  napjáról  2020.  január  31. 
napjára módosuljon. 

A  beterjesztés indoka 

A  támogatási szerződés módosítása érdekében szükséges, hogy a Bizottság a  2019.  augusztus 
21-i  ülésén meghozza döntését. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a támogatási szerződés módosítása.  A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(X1.06.)  önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.1.  pont  1.1.3.  alpontja szerint a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés 
megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

/2019.  (VIII.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. módosítja a Összefogás a Ferencvárosért Bűnmegelőzési Egyesület (székhely:  1091 
Budapest,  Üllői út  107.  fszt.  3.,  adószám:  18250891-1-43,  képviseli: Újvári Zsolt,)  2018. 
december  07.  napján, a „Kortárs Tudatos Kreatív - Bűnmegelőzési, drogprevenciós és 
kreatív inspirációs program" három Józsefváros területén található iskolában történő 
lebonyolítása céljából kötött támogatási szerződés  5.2.  pontjában foglalt támogatás 
felhasználási véghatáridejét  2019.  december  31.  napjára, a  6.4  pontban szereplő 
elszámolási határidőt  2020.  január  31.  napjára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  21. 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti, az előterjesztés mellékletét képező 
támogatási szerződés módosítása aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
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DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

OS  YöRGY 

A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

ELNÖKE 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  augusztus  15. 

Juháii Marica 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET NJEM IGÉNYEL: -; _ 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

BETERJ ÉSREAL. ALMAS: 

RIMÁN EDIN 

JEGYZŐ 

JOVÁHA A: 
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Támogatási szerződés módosítása 

Szerződésszám:  893/2018. 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: dr. Sára Botond polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 
Összefogás a Ferencvárosért Bűnmegelőzési Egyesület 
székhely:  1091 Budapest,  Üllői út  107.  fszt./3. 
képviselő: Újvári Zsolt elnök 
adószám:  18250891-1-43 
nyilvántartási szám:  01-02-0010920 
számlavezető neve: Pannon Takarék  Bank  Zrt. 
folyószámlaszáma:  62900177-11591960-00000000 
(a továbbiakban: Támogatott) 

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

I. Előzmények 

Felek között  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testület 
Emberi Erőforrás Bizottságának  64/2018.  (VII.11.) számú határozata alapján  2018.  december 
7.  napján vissza nem térítendő bruttó  3.516.000,-  forint összegű támogatási szerződés került 
megkötésre a „Kortárs Tudatos Kreatív — Bűnmegelőzési, drogprevenciós és kreatív 
inspirációs program" három Józsefváros területén található iskolában történő megszervezése 
céljából. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

A  szerződést a Felek a mai nappal az alábbiak szerint módosítják. 

A  szerződés  5.2.  és  6.4.  pontja helyében az alábbi szöveg lép: 

„5.2. A  támogatás felhasználásának 

kezdő időpontja: 2018.  szeptember  1. 
véghatárideje: 2019.  december  31." 

„6.4. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2020.  Január .31-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére.  A  Támogató 



részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására 
a polgármester jogosult jelen szerződés  6.6.  pontjában feltüntetett határidőn belül." 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban készült, 
amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2019.  augusztus .... 

     

 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
dr. Sara Botond 

polgánnester 
Támogató 

 

Összefogás a Ferenevárosért 
Bűnmegelőzési Egyesület 

képviseletében 
Újvári Zsolt 

elnök 
Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

   

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

   

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Rimán Edina 
jegyző nevében és megbízásából: 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Összefogás a Ferencvárosért 
Bűnmegelőzési Egyesület 

1091 Budapest,  Üllői út  107. 
Adószám:  18250891-1-43 

  

OSSZEfOGÁS 
AffPÓKVAROSte 

M E4Y,iET , 

 

Budapest, 2019.  augusztus  13. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

dr. Sara Botond 

polgármester Úr 

részére 

Tisztelt Polgármester  Fir! 

Az  Emberi Erőforrás Bizottság  a 64/2018.  (VII.11.) számú határozata alapján támogatásban 

részesítette  a  Kortárs Tudatos Kreatív (K.T.K.) - Bűnmegelőzési, drogprevenciós és kreatív 

inspirációs programot. (Szerződésszám:  893/2018) 

A program  megvalósítása  konkret  személyhez kötött. mert szinte teljes egészében Váradi 

Józsefre (közismert nevén Kicsi  Tyson)  író és  a  hazai rapszakma egyik kultikus alakjára épül. 

Személyes részvételét és  a  foglalkozások általa történő vezetését  a program  nem nélkülözheti. 

A program  beillesztése az iskolai tanmenetbe több körös egyeztetést igényel. 

Váradi József az elmúlt időszakban hangsúlyosan alkotói tevékenységet folytatott. E két 

tényező együttesen  a program  elindítását jelentősen késleltette.  A  K.T.K. végül  a 

Kesztyűgyári Nyári Táborban indult  el 2019.  júliusban, ami jó alapozásnak bizonyult. és  a 

programról érkező tanulói visszajelzések  is  beépülhetnek  a  további megvalósításba.  A 

jelenlegi elképzelések szerint  a  nyári tábort követően szakkörök keretében folytatódna az 

iskolákban.  A program  megvalósítása  4-5  hónap időtartamú, ezért indokolt  a program 

megvalósítási határidejének meghosszabbítása  2019.  december 31-ig. 

Fentiek alapján kérem t. Polgármester Urat, hogy  a program  meghosszabbításához 

szíveskedjen hozzájárulni! 

Bízom kedvező elbírálásában! 

Tisztelettel: 

äpn e ark% eino • 

1-1-43 
84-10000892 

ÖSSZEFOGÁS  A  FERENCVÁROSÉRT 
BÜNMEGELÖZESI EGYESÜLET 
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