
Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő.testĺilet e számőr a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület (ToE) a mellékelt levéllel fordult
onkormanyzatw.iďloz (1 számú melléklet), hogy tĺímogatást kérjen az Egyestilet 2aI1. évi
ľendezvényeihez. Aziďéĺ 125 éves Tisztviselőtelepen a ToE sok értékes programot szervez a
VIII. keľületi civil lakosság tészére.
Jelenlegi támogatási kérelmtikben a bogľácsfesztivá| és a Katalin-Erzsébet bál
megrendezésére kérnek táffIogatźIst' illetve plakettek, jubileumi jelvények készítéséhezkémek
hozzájárulźlst 5 00. 000 Ft összegben.

A helyi ĺinkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (1) bekezdése szerinti
kclzösségi tér, kozml,lvelődési tevékenység feladatkĺirben eljáľva és a Képviselő-teshilet és
Szervei Szervęzeti és Mfüĺjdési Szabályairól szóló l9l2009. (V.06.) számu önkormányzati
rendelet II. fejezet 4. $ (4) bekezdés szerinti hatáskörben afeđezetként javasoljuk megjelölni a
Józsefuiíľosi onkorm ányzat és a Polgáľmesteri Hivat a| 2011 . évi költségvetéséből a 1 1 1 07-0 1
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testĹileti tilés időpontj a: 20|1. szeptember 15. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat ^ Tisztviselőtelepi onkoľmányzati Egyesület 201|. évi
ľendezvényeinek tńmogatńsára

A napiľendet ayl1rtlzárt tilésen kęll tźrgyaLni, a__hataÍozatlÍenđelet elfogadásához
egyszertí/4qigĘ[9!! szav azattobbség szfü séges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi ,Á
Humánszolgáltatási Bwottságvéleményezi tr
Határ ozati j av as|at a bízottság szźtmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizortsáý Humánszolgá,|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|óterjesztés megtáľgy a|ásźú.



cím mfüödési általrános tartalékáról 305.000,- Ft-ot, a 11107-01 cím mfüödési céltartalékon
beltil a civil szervezetek, alapítvanyok előiranyzat maĺađvźnyát, amely 195.000,- Ft-ot a
költségvetés módosítással együtt.

Attĺmogatásí szeruodés teruezetét a2. szźlmu melléklet tarta|mazza.

Ké ľem az a|á.ňbi határ ozati j avas lat elfo ga d ás át.

Hĺ,ľÁnoz,ą,TI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. 500.000.- forinttal tálnogatja a Tisztviselőtelepi onkormanyzati Egyesület 2011. évi
rendezvényeit.

2. az 1. pont alapjan a Jőzsefvtrosi onkormźnyzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01-es
cím mfüödési általĺínos és céltaľtalék eLőitáĺyzatan belül a működési általanos taľtalék
elóitźnyzatát 305.000.- forinttal, a mfüödési céltaľtalékon belül a civil szervetek támogatźsa
előirźnyzatát 195.000.- foľinttal csökkenti és ęzze| egyidejrĺleg a 11105-ös cím mfüĺjdésľę
átadottpéĺueszkozeLoirányzatát500.000.-forinttalmegemeli.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat az önkoľmźnyzat kĺiltségvetésének
következő módosításakor vegye Íigyelembe.

4. felkéri a polgármesnrt az előterjesztés mellékletétképező támogatási szęrzódés aláírźsára.

Felelős: polgármester
Hatźrídő:1-2. pont esetében: 20II. szeptember 15.

3. pont esetében: 2011. december 31.
4. pont esetében: 20I1r. szeptember 30.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: 1. és 4. pont esetében
Humánszolgáltatási Ügyosztály, 2..3. pont esetében Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2011. szeptember 7. _., /Ł

"{.k'#ur{polgáľmesteľ

a j egy zot helyettesítő alje gy ző
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Egyestilet
1oa9. EB1át1r5r ottó rr.15.

Andľási Kovács Dóra

Polgárrresteľi kabinetvezętö ľészére!

Tiszelt Kabin eťv ezetb As szony !

A Tisztviselőtelepi Önkoľmányzíti Egyesület az idén ĺinnepség és ľenđezvénysoľozatÚal emlékezik me ga125 éves Mĺĺemlék
Tisztviselőtelepr<íl. Sok éľtékes programot szerveztĺiĺk és szerveziink az év hátralévő részében is ( Rózsa bál, vetélkedőt
történelni sétát kiállítrísok, itt élő mÜvészek kiáIlításai, stb.). Polgármester úľral töĺtent tárgyalásunkon ígéretet kaptunk
anyagihozzÁjáľrrlásraz onkoľmányzatrészéröl a lebonyolítashoz, mivel a ToE pénz ęszközei igencsak szeľények. 

-

Ennek alapján, hivatkozással Polgármester úľ ígéretére, valamint Ön és Dľ. Scbmittné Lenglel Csilla Alelnök asszony köztitt
történt megbeszélésre, ezúton részletezsmazév második felében taľtandó 125 éves TÖE ľendezvényeinek programjai!
amellyel kapcso]atosan az 500.000.- Ft támogatás egyĺitmÍiködési megáIlapodźsát az Önkoľmányzattal szeretnénk megkötni
és realizálni a programok hozzájźrulásaként:

1.) Bográcsfesztivál megrendęzése a Bláthy otto utcábar, szabadtéri műsonal, éves hagyomlányolonk megfelelöeĺ1
kÍemelve a 125 éves Tiszrviselötelep megiinneplését" męl1mél az alábbiakban kéľjuk hozájáruIłásukat:
Szeptemberl0. szombat
Jánrlékos költségek Btto

Bthr
Btto

Össz; l1s.000.-

A többi, eryéb költséget pl.: zenekaľ, biaosítás' színpađkölcsönzés, stb.) természetęsen a TÖE fedezi.

2.) 
^ 

Lzs éves ĺlĺmepség sorozat záľóĺinnepélyét a novembęr l9-re tervezętt Erzsébęt-Katalin btfuatervezzťtťľ- Iü kerĺĺI
sor két díszpolgáľi cĺĺn átadására is. Az egyéb renđezéssel kapcsolatos költségek metlett kérjfü az Ônkormányzat
ho zzőjěru\ását az alábbíak szerint:
Teľembérlet Kalocsa Vendéglő: Btto: 100.000.-
Zenekaľ Btto 150.000.-
Díszpolgáľi cÍm' plakeü elkészíttetęsę; Btto 30.000.-

ÖsszesenBtto: 280.000.-

3.) Tisztviselőtelepi jubileumi jelvény készítése: Btto

I

{ ' ĺ,ĺtlfl

Víz-ĺnüvek 20.000.-
ELMťj :70.000.-
TOY-TOY:28.000.-

Mindösszesen: Btto 523.000.- F.t

125.000.-



Ą

Fentiek alapjan kéľem Tisztelt Kabinętvęzető Asszoný, hogy az együttrnűkodési szerzőđést elkészíteni
és az összeget utólagos elszámolásra résziinkre átutalni szíveskedjenek.

A TÖE teljes neve: Tisztviselőtelepi onkományzati Egyesĺilet
BÍróságĺ bejeryzési száma: F.őváľosi Bíľóság, 1055. Bp. Maľkĺó u.27.
1 4.PK.ó3.6 56 ĺ 19ga D. 27 51. sorszám alatt nvĺlvántartásba véve 20 1 0.0 9.07.én
Adĺószĺím : 19 657 7 65.1-42
Székhelye. 1089. Bláthy otÚo u. 15.
Számiaszám : K&ii i 04Ü0205-5 Ű5f657 6.8780 i 0 08
TÖE képvĺsetője. Váľadi Gábor Elnłik

Ktlzľemiikö đését köszönöm.

Budapest, 20IÍ.08.24.

Üdvözlettel

Váradi Giźbor
elnök

telefon: 0 6 -3 0 -9 487 -249
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Tálmogatási szeľződés

amely létľej<itt egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. keľület Józs efváľo si Onkoľm ány zat
(székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)
(képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester)
(a tovább iakb an : Támo gató),

másrészről a

Tisztvĺselőtelepĺ Onkoľmányzati Egyesület
(székhely: 1089 Buđapest, Bláthy ottó utca 15.)

(képviseli: Váradi Gábor)
(a tov óbb i akb an : Támo gat ott)

A Támogat oÍt adatai: Tisztviselőtelepi onkormanyzati Egyestĺlet
Székhelye: 1089 Budapest, Bláthy ottó utca 15.

Képviseletre jogosult neve' beosztása: Yarudi Gáboľ elnök
B ankszámlaszána és számlav ęzeto
pénzinÍézeténęk neve : K&H 1 040 02 0 5 - 5 0 526 57 6 -87 8 0 1 00 8

Adó száma: 196577 65-I-42
Bírósági nyilvrántaľtásba vételi szttma: | 4. PK.63,65 6 l 1990 l 9 . 27 5 t

- együttesen: Felek - kĺĺzött az a|ábbiak szeľint tész|etezetĹtaľtalommal:

1. A támogatás célja

A támogatás a |25 éves Tisztviselőtelep megiinnepléséhez kapcsolódó ľendezvények
költségeiľe fordítható. A támogatás a bogĺácsfesztivál kommunális kiadásaira, í||etve az

Eľzsébet-KataIínbźi szervezésére, plakettek és jubileumi jelvények készítésérę hasznźihatő
fel.

2.Támogatott feladata

2.|. Tiímogatoff feladataatámogatás céljában megfogalmazottakmegvalósítása.

2.2. Tĺĺmogatott köteles a 2.I. pontban foglalt feladatokat 2011. december 3I. napjźig
megvalósítani.

3. A támogatás foľmája, łisszege, foľľása

3.1. Támogató a jelen szerzođés keľetén beltil 500'000,-Ft, azaz otszźlzezer forint támogatást
nýjt a Tĺímogatott részére.

3.2. Atámogatás foľmája: vissza nem térítenďótámogatás.



3.3. A támogatás forrása: a Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat
2011. évi költségvetéséľől szőIő 912011. (II.21.) <lnkormanyzati rende\ettel elfogadott
költségvetésében elkülönített, 11105-ös cím működésľe átadott pénzeszkoz
elóirtnyzatból 500.000,- Ft, azaz otszźzezet Ft.

3'4. Támogató kijelenti, hogy a 3'1. pontban meghatźrozott támogatási összeg a

ľendelkezésére ál1.

3.5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a megvalósítás során esetlegesen felmenilő
többletköltség a Támo gatottat terheli.

4. A támogatás folyósításának mĺídja

4.I. A Támogató a tźlmogatást pénzíntéZeti źfifta|ással teljesíti a Támogatott jelen szerzóđés
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámla számtlra, egy összegben a jelen
szerzódés a|źirźsźúő| sztmitott l5 napon bęlül.

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az áItata megadott bankszĺímlára átJtalt
összegéľt a Támogatő iráĺyźha_ a jelen szeľződéssel összefuggésben _ feltétel nélkül és

teljes méľtékben, objektív felelősséggel tartozik, fiiggetlentil attól, hogy ki a
szĺĺmlafulajdonos.

5. Kapcsol attartás, egyĺittműktidés

5.1. A Felek a szerzódésszeriĺ teljesítés elősegítése érdekében együttműkodni kĺjtelęsek,
melynek érdekében az aIábbi kapcsolattartó személyeket j elölik ki :

Támogató képviseletében:
Név: Novák Imre, Józsefuaľosi onkormányzata Polgármesteľi Hivatala
Humánszo|gá|tatásí Ügyosztály, okÍatási és Kultrľális Iroda
Telefon: + 36 11459-2194
E-mail cím: novaki@j ozsefuaros.hu

Támogatott képviseletében:
Név: Vaĺadi Gábor
Telefon: + 36 30 9487-249
E-mail cím: mrstudio@'chel1o.hu

6. A támogatás felhasználásnak feltételei, elszámolási ktitelezettség

6.I. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizańIag a szerzódésben meghatáĺozott
cé|rahasznźihatja fel' abból további más támogatást nem nyújthat.

6.2. A támogatási összeg fe|hasznźiźlsa tekintętében elszámolható minden olyan költség,
amely kĺjzvetlenül a Támogatott jelen szerződés célja szerinti megvalósítandó fe|adat

végrehaj tásához kapcsolódik.



6.3. Felek rogzítik, hogy a szęrzođés szerinti feladatokĺa a szám|á(ka)t a Támogatott
támogatási iránti kéľelmének benýjtásának napjától, azaz2011. augusztus 24. napjátő|
2011. december 31. napja közötti időszakban egymás között elismerik. A felhasználást
dokumentáló számlźl<, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési
időpontjának a jelen pont szerinti felhasználási időszaknak megfelelő keltęzésiĺnek kell
lennie.

6.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a szeruődés aIapjtn elszámolási kĺjtelezettséggel
tartozik a Támogató felé a tĺímogatásnak a szerződésben foglalt cé|ja szerinti
fe|haszná|ásźrő| a számvitelről szőIő t<irvény felhata\mazása a|apjźn kiadott
koľmányľendelet rendelkezéseinek megfelelően _ szźlm|źk, egyéb dokumentumok
(fenyképek, jelenléti iy, kiadmĺíny stb.), legkésőbb 2012. februar 15. ĺapjćlig a
Polgármester felé. A teljesítés igazo|ástra a Polgármesteľ jogosu|t azzal, hogy az
elszámolás szakmai felülvizsgálatát a Humánszolgáltatási Ügyosaály, péĺ:zÚrgyi
feltilvi zs gá |atát a P énzü gyi Ü gyo sĺály v é gzi.

6.5. Támogatott a 6.4. pontban foglalt elszámolási kĺjtelęzęttségein tulmenően is kötelęs a
Támogató brĺľmely eseti kérésére, íľásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt
feladatai telj esítéséľől.

7 . A támo gatás felhas znáilńsának ellenőľzése

7.I. A támogatás rendeltetésszeru, célirányos fe|haszná|ásĺínak elszámolását Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuaĺosi onkoľmźnyzatPolgáľmesteri Hivatala ellenorzi.

7.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a fęIhasznźiźlssal és az e||enőtzéssel ĺisszefiiggő,
jogszabá|yban előíľt és a szerződésben vá||alt kötelezettségek megszegése esetén a
vissza nem térítendó támogatás formájában nyújtott támogatás összegét a mindenkori
jegybanki alapkamattal emelten (Ptk. 232.$ (2)) tartozik visszaf,rzetni.

7.3. A Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni,
illetve a tánogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek kciztil |egalább
egy bekĺivetkezik:
- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igény|és szakmai,
pénzügyi taľta|mát éľdemben befolyásoló valótlarr, lrarnis adatot szolgáItatott az
igénylés benýjtásakoľ,
- haatámogatást részben vagy egészben nem aTáĺnogatott használta fel,
- ha a Tĺímogatott az e|fogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az eLszámolási kcltelezettségét a jelen szerzódésben megjelölt
hatándőig nem telj esíti.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek valamelyikének bektĺvetkezése
esetén a fudomásszerzéstőI szźtmítottkét évig k'tzarhatő atźmogatźtsok ľendszeréből.

7.4. Amennyiben a Támogatott _ neki fel nem ľóható okból _ nem fuđja teljesíteni a jelen
szerződésben vźilaIt kötelezettségeit, köteles 15 napon belül a Tttmogatő felé
bejelenteni.



8. Egyéb kiktĺtések

8.1. A Támogatott kijelenti, hogy a tźtmogatźĺsi igénnyel kapcsolatban a Támogató
képviselőivel kdzölt adatok, információk és dokumenfumok teljes könĺek, valódiak és

hitelesek.

8.2. Felek rogzitik, hogy a jelen szerződésben nem szabáIyozott kéľđésekben az
á||amháztaĺtásról szóló 1992. évi )OOCVIII. tĺiľvény (Aht.)' a Magyar Końáĺsaság
Polgaľi Tĺirvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tÓrvény (Ptk.)' az áIIanháztartás
működési rendjéről szőIő 292lf009. CX[.19.) Koľm. rendelet és a vonatkoző egyéb
j o gszab áIyok rendelke zé sei ir áĺyadó ak.

8.3. Felek a szerzódést elolvasták, és mint akaľatukkal mindenben egyezőt elfogadjrík és

képviselőik útján helybenhagyólag a|urják. Jelen szetződés számozott 4 oldalból áll, és

3 példanyban késziilt.

Budapest, 201 I. szeptembeľ

Budapest Fővaľos VIII. keľiilet
Józsefu iáľo si onkoľmányzat

képviseletében

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Támogatő

Ellenjegyzem:

Dľ. Mészaĺ Eľika
a j egy zőt helyettesítő a\ e gyző

Tisztviselőtelepi onkormányzati
EgyesĹilet

képviseletében

Váradi Gábor
elnök

Támogatott


