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Képviselő-testület!

Az Önkormán yzat a helyi közműve l ődés i és művészeti feladatok ellátására közműve l ődés i
megállapodást kötött a k özművelődési szo lgáltatás minőségi j avítására. a közösségi és
társadalmi részvétel fej lesztésére:
• 20 12. j anuár l-j é tő l 20 18. december 3 1-ig tartó idő szakra a Szil as Néptáncegyüttes
Egyesül ettel, valamint
• 20 16. január l-jétő l 202 1. december 3 1-ig te rj edő időszakra a XV. K erületi
Fúvószenekari Egyesülettel.
A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület (a továbbiakban : Szil as) elnöke 2016.
október 17-én azzal a kérelerru11el ( 1. mell éklet) fo rdult az Önkormányzathoz, hogy a
127/20 12. számú közműve l ődési megállapodását és ennek 211/20 14. számú módosítását,
valami nt a 11 5 1 Budapest, Sződ liget utca 24-30. szám alatti ingatl anra vonatkozó 50 1120 14.
számú közérd ekű célú kötel ezettségvállalását (3. mell éklet) hosszabbítsa meg. Továbbá kéri,
hogy a megnövekedett létszám és fe ladatok miatt az ingatlanban az Önkormányzat további
term eket bi ztosítson a számukra. Elképzeléseik szerint ez a jelenleg haszná lt földszint 2. 3, és
56-os, és az eme leti 1. 24, és 25 -ös terem mellett a földszint 4-es és az emeleti a 20-as terem
le nne. A Szilas által használt termek biztosítása az Önkom1ányzat részérő l közvetett
támogatást j e le nt, az érintett termek piac i bérleti d íja 355.1 25 Ft/hó.
A XV. kerületi Fúvószenekari Egyes ület (to vábbiakban: Fúvószenekar) e lnöke 2016.
szeptember 30-án ke lt levelében (4. melléklet) kérelmezte. hogy az Önkormányzat ingyenesen
biztosítsa a Fúvószenekar részére a 11 53 Budapest, Bocskai utcai 70-78 . szám alatti ingatlan
001. 009, és 0 10-es termeit a 11 3/20 16. számú Közművel őd és i szerződés 4 . pontjában vállalt
közműve l ődés i feladatok ellátásához. A Fúvószenekar által használt termek biztosítása az
Önkormányzat részé rő l közvetett támogatást j elent. az érintett termek piaci bérleti d íj a 73.463
Ft/hó.
Továbbá a Fúvószenekar kérte. hogy a 20 16. évi kö ltségvetésrő l szó ló 5/2016. (II. 29.)
önkormányzati rendelet 3. 1. mellék letében meghatározott támogatása módosításra kerülj ön
olyan módon , hogy a .. mű köd ési célú pénzeszközátadás Á HT·- kívülre·· soron szereplő 7.000
OOO Ft csökkenj en 1.1 50.000 Ft-tal, és a .. fe lhalmozás i cé lú támogatások ÁHT-n kívülre'·
soron szereplő 3.000.000 Ft kerüljön megemelésre 1.150. 000 Ft-ta l, mely a kö ltségvetés IV.
számú módosításában e lő te1j esztésre is került. A közmüvelödési megállapodás 14. pontja
szerint a megálla podás írásban a Felek egybehangzó akaratával módosítható. A módosításhoz
a Fúvósze nekar a szükséges nyilatkozatokat benyúj totta.
A muzeá lis intézményekrő l. a nyilvános könyvtári e llátásról és a közm űve lődés rő l szó ló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. §-a és 79. §-a alapján közmüve l ődés i
megállapodás keretében a Szilas és a Fúvószenekar a kerül etben közm űve l ődés i alapfeladatot
látnak el. A fe ladatell átásukhoz létfontosságú. hogy 1153 Budapest. Bocskai utca 70-78. szám
(87185. hrsz.) és a 11 5 1 Budapest. Sződ liget utca 24-30. szám (87976. hrsz.) alatti ingatlano k

ingyenes használata a jövőben is biztosított legyen. Az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő 11 51 Budapest, S ződ liget utca 24-30. szám alatti ingatlanban a Dózsa
György Gimnázium és Táncm űvészeti Szakgimnázium. a 1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.
szám alatti ingatlanban a Hubay Je nő Zeneiskola és Alapfokú Müvészeti Isko la müködik.
A nemzeti vagyonról szóló 201 1. évi CXCYI. törvény (a továbbiakban: vtv.) 11. § (13)
bekezdésének me gfe lel ően a vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat e llátás célj ából, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható. A közműve l ődés i megállapodások
a Szil as és a Fúvószenekar számára l ehetővé teszik az N vtv. e l ő írásainak megfel e l ően az
ingatlan ingyenes haszná latát.
A szervezetek által ellátott közfeladatokra tekintettel indoko lt, hogy az Önkormányzat
lehetővé tegye számukra a feladatellátásra használt ingatlanrész további ingyenes használatát
a 20 16. december 1. napj ától 2021 . december 31. napjáig tartó időszakban.
A Csomópont Tehetséggondozó Egyesület (továbbiakban: Csomópont) 2011-től vállal
szere pet az Önkormányzat helyi közműve lőd ési tevékenységében. Az önko1mányzati
intézményekbe n és rendezvényeken fell é pő fiatalok önsze rveződő csoportja ebben az évbe n
egyesületté alakult. A Csomópont feladatai között határozta meg a tehetségkutatást, a
tehetséggondozást. a közösségépítést. valamint a szabadidő hasznos eltö ltését.
A Csomópont elnöke 2016. szeptember 29-én kelt levelében támogatási kére lemm el fordult ez
Önkormányzathoz (7 . mell éklet). amelyben közmüvelődési megállapodás megkötését,
valam int a 11 5 1 Budapest, Sződliget utca 24-30. szám alatti ingatlanban a fö ldszi nt 19, 20,
2 1-es. valamint az emelet 108. 109. 110-es helységeinek a Csomópont számára ingyenesen
törté n ő biztosítását kéri. A Csomópont által használt termek biztosítása az Önkormányzat
részéről közvetett támogatást j elent, az érintett termek piaci bérleti díj a 148.283 Ft/hó.
Az Önkormányzat a helyi társadalom müvel ődés i érdekeinek és kulturális igényeinek
figye lembevétel ével, a helyi l ehető sé gek, sajátosságok alapján a 10/2003. (TY. 1.) ök.
rendel etben (a továbbiakban: közmüvel ődés i rendelet) határozta meg. hogy a Kultv. 76. §ában fel soroltakbó l mit, milyen fo1111ában, módon és mértékben lát el. Az Önkonnányzat
ennek érdekében közmüve l ődés i feladat ellátására hosszú távú megállapodást köthet.
Javaslom, hogy a közm üve lődés i rendelet 6. § (1 ) - (2) bekezdései, valami nt a 14. § (1 )
bekezdése alapján az Önkormányzat 20 16. december l-től vonja be a Csomó pontot az
Önkormányzat közműve lődés i feladatainak ellátásába, és erre vonatkozóan 202 1. december
3 1-ig középtávú közmű ve l ődési megállapodást kössön. A Csomópont az önkormányzati
támogatást kizáró lag a 2017-es évtő l veheti igénybe . Ezen kívül az Önkormányzat biztosítsa
az egyesület számára a 11 5 1 Budapest, Sződ li get utca 24-30. szám alatti ingatlanban a
földszint 19, 20, 2 1-es, valamint az emelet 108, 109, 11 0-es helységeinek ingyenes
használatát a 2016. december 1. na pjától 2021. december 3 1. napjáig tartó időszakban.
Az Önkormányzat az ingatlanvagyon középtávú ingyenes hasznosítását a Szilas esetében a
Kötelezettségvállalás közérd ekű célra szerződés módosításával , a Fúvószenekar és a
Csomópont részére Kötelezettségvállalás közérdekű célra szerződés megkötésével biztosítja.
A nem zeti köznevelés rő l szó ló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (!) bekezdése alapján az
ingatlanvagyon 201 7. január 1-jén a területil eg illetékes tankerületi központ ingyenes
vagyonkezelésébe kerül , így a bérbeadó jogait és köte lezettségeit ettől az idő ponttól
ke zd ődően a működtető tankerületi központ gyakorolja.
A Grosics Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi elnöke, a Grosics Gyula
Kapusiskola vezetőj e 2016. szeptember 27-én kérelmet ( 10. melléklet) nyújtott be az
Önkormányzathoz, hogy a ké pvi se lő-testü l et állapítson meg a civil szervezet számára
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kedvezményes bérleti díjat a Budai 11. László Stadion füves pálya kapu mögötti terület és
műfüves pálya, valamint a Szántóföld utcai műfüves pálya 20 17. évi használatára kapus
edzések és nyári kapus tábor megtartása céljából. A sportfelületeket a Csokonai Kulturális és
Sportközpont (a továbbiakban: CSKSK) adja bérbe.
Az önkormányzat testnevelés i és sportfeladatairó l szó ló 112014. (T.6 .) önkormányzati rendelet
8. §-a rögzíti , hogy a kedvezményes bérleti díj megállap ítását sportszervezet kérheti. Az
Alap ítvány nem sportszervezet, ezért kérelmére az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairó l szó ló 33/20 13. (IX.30.) önkom1ányzati rende let (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja alapján a Rendelet 15. § (6) bekezdés a) és e) pontjait
kell alkalmazni, mi szerint önkormányzati nemzeti vagyont kedvezményesen használatba adni
közfeladat ellátásához, valamint civ il szervezetek részére - ha közszolgáltatási szerződést
kötött az Önkormányzattal - lehet.
Az Alapítvány nem lát el közfeladatot, és közszolgáltatási szerződés megkötésére sincs
lehetőség, így az Önkormányzat az érintett sportfe lületek esetében nem tud kedvezményes
bérleti díjat megállapítani az Alapítvány részére .
"
.
' . pa' Iyahaszna' l a f11geny
' ' a' lta1 benyuJtott 20 17 . ev1
Az A lapttvany
a k„
' ovetkezo:
Mindösszesen
3.220.000 Ft

Összes óra piaci ára

936.250 Ft

Összes óra kedvezményes bérleti díja
Önkonnányzat által nyújtott közvetett támogatás összege

2.283.750 Ft

A fentiek alapján javaslom, hogy az Alapítvány éves működési támogatását (ez 20 16-ban
4.818.000 Ft) az Önkormányzat emelje meg a közvetett támogatás összegével, 2.283.750 rttal. Ebben az esetben az A lapítvány a piaci áron fogja bérelni a CSKSK-tól az érintett
sportfelületeket, de a megemelt működési támogatással az Önkormányzat továbbra is a 20 16os szinten támogatj a az Alap ítványt. Ezzel egy időben a CSKSK működési bevételi
e lő irányzata szintén megemelésre kerül 2.283.750 Ft-tal az intézményi működési támogatás
azonos összegben történő csökkentésével.
Kérem a

Képviselő-testül etet,

hogy tárgyalj a meg az e lőterj esztést, és döntsön a kérelmekrő l.

Budapest, 201 6. október „~~. :"

---~t{~--,'1
Hajdu László
polgármester
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4. MelJékletek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület kérelme
Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel 127/2012. számon megkötött Közművelődési
megállapodás
Rákospalotai
Szilas
Néptáncegyüttes
Egyesülettel
501 /2014.
számon
megkötött
Kötelezettségvállalás közérdekű célra szerződés
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület kérelme
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület 11 3/2016. számon megkötött Közművelődési megállapodás
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület - Kötelezettségvállalás közérdekű célra szerződés tervezete
Csomópont Tehetséggondozó Egyesületet kérelme
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület - Közművelődési megállapodás tervezete
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület - Kötelezettségvállalás közérdekű célra szerződés
tervezete

Gr'~'sic~ Alapítvá~y kérelme
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5. Jegyzo1 lattamozas: 2016. oktober ho . . ... . nap Alarras: ......................... . ......... .
6. Meghívandók Szilas Néptáncegyüttes Egyesület, XV. Kerületi Fúvószenekari
Egyesület, Csomópont Tehetséggondozó Egyesület, CSKSK, GMK,
7. Az előterjesztést kapják:---

Határozati javaslatok:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
( 1)

a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel 127/2012. nyilvántartási számon,
201 2. március 29-én megkötött közművelődési megállapodást 202 1. december 31-ig
meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: elfogadásra: 2016. november 8.; aláírásra: 2016. november 30.

(2)

a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel 501/20 14. nyilvántartási számom.,
2014. június 30. napján megkötött kötelezettségvállalás közérdekű célra megállapodást
20 16. december 1. napj ától 202 1. december 3 1-ig meghosszabbítja. Néptánc oktatás és
raktározása célj ából az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 1151 Budapest,
S ződliget u. 24-30. szám (87976. hrsz.) alatti ingatlanban biztosítja a földszint 4-es és az
emelet 20-as számú termeket a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület számára.
Felelős: polgármester
Határidő: elfogadásra: 2016. november 8.; aláírásra: 2016. november 30.

(3)

a XV. K erületi Fúvószenekari Egyesülettel a(z) ... - .. ./2016. ikt. sz. e lőterjesztés 6.
melléklete szerinti tartalommal közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodást
köt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 1153 Budapest, Bocskai utcai 7078 szám (87 185. hrsz.) alatti ingatlan 00 1, 009, és 010-es számú termeinek térítésmentes
használatára vonatkozóan 20 16. december 1. napjától 202 1. december 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra.
Felelős: polgármester
Határidő: elfogadás ra: 2016. november 8.; aláírásra: 2016. november 30.
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(4)

a Csomópont Tehetséggondozó Egyesülettel közművelődési feladatok ellátásáról a(z)
.. . - .. ./20 16. ikt. sz. e l ő terj esztés 8. melléklete szerinti tartalommal k özművelődés i
megállapodást köt 20 16. december 1. napjától 2021. december 3 1. napjáig terjedő
határozott időtartamra .
Felelős: polgármester
Határidő: elfogadásra: 20 16. november 8. ; a láírásra: 20 16. november 30.

(5)

a Csomópont Tehetséggondozó Egyesülettel a(z) ... .-.. ./2016. ikt. sz. előterjesztés 9.
melléklete szerinti tartalommal közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodást
köt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában l évő 1151 Budapest, Sződ l iget u. 24-30.
szám (87976 . hrsz.) alatti ingatlan fö ldszint 19, 20, 2 1-es, valam int emelet 108, 109,
11 0-es helységeknek térítésmentes használatára vonatkozóan 20 16. december 1.
napjától 202 1. december 3 1. napjáig terjedő határozott i dőtartamra.
Felelős: polgármester
Határidő: elfogadásra: 2016. november 8. ; aláírásra: 2016. november 30.

(6)

Felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat a 20 17. évi
költségvetésében a Grosics Alapítvány 20 17. évi működési támogatására bruttó
7. 101. 750 Ft-ot biztosítson.
Felelős: polgármester
Határid ő : elfogadé'tsra: 20 16. november 8., a támogatás pénzügyi fedezetének
biztosítására: a 20 17. évi költségvetés elfogadása

Jogszabályi hivatkozások:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11. év i CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 13. és 17. pont;
a nemzeti vagyonról szóló 20 11. évi CXCVI. törvény 11. § (J 3) bekezdés;
a muzeáli s intézm ényekrő l , a nyilvános könyvtári ell átásról és a közművel ődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 76. -80 §;
Budapest Főváros XV. kerü let Rákospalota, Pestújhely. Újpalota Önkormányzat
Képvi sel ő-testü l etének az Önkormányzat közműve l ődés i feladatairól és a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003 . (IV. 1.) önkormányzati rendelet
4. §, 6. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés;
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képvise l ő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 33/20 13. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja, 15. § (6) bekezdés a) és e)
pontja;
Az (1)-(5) határozati j avaslatok elfogadásához egyszerű, a (6) hatá rozati javaslat
elfogadásához min ősített szavazattöbbség szükséges.
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Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1153 Budapest, Bocska i utca 1-3.
<t')c1 l:,•t1, .. t
Haj dl.'.1 László po lgármester részére
v
' l '1
Tárgy: közműve l ődés i megállapodás és
hely iség használat m eghosszabbítása
irán ti kérele m
Hív.sz : 5 / 59634-6/ 20 14, 5/77 57 / 2016
i /

- .

Tisztelt Polgármestel· Úr!

A Rákospa lotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület 2012 szeptembere óta a
Dózsa György Gimn áziu m és Tá ncműv észeti Szakközépiskoláva l közös
használatban, a 1151 Budapest, Sződ l iget utca 24-30 . szám alatti
iskolaé pü letben tartja
rendszeres
próbáit.
Együttesünk a többold alú
önko rmányzati támogat ás nak is köszö nh etően hata lm as lendületet kapott a
fej l ődésben. A meg e lő ző időszak n á l sokka l megfe le l ő bb körülményeknek,
próbaterm eknek köszö nh etően számokba n is kimutatható fej l ődés tapa sztalható
az egy üttes élet ében, az elmt.'1lt 4 évben megduplázódott az együttes ben
rendszeresen táncoló fiatalok szá ma: ma már köze l 150 t áncos jár 6 csopo rtban
heti rendsze rességgel próbáin kra, emellett számos szakkört is t art unk a kerület
iskoláiban, óvodáiba n. A teremh aszná latnak kö szönhetőe n rendszeresen tartunk
továbbképzéseket is pedagógusok számára, melyek a kerületi pedagógusoknak
ingyenesek.
Az épü let en a t áncos igények k ielégítésére az elmúlt években már több
áta lakítást vég eztek (földszint i termek eg ybenyitása ; vizes blokkok, ö l tözők
korszerűsítése ), melyek hasznosak és szükségszerű ek voltak. A megnövekedett
csoportlét szá maink miatt m ára rnár azonban kin őttük az épület jelenleg i
adottsága it , m ivel csak eg yetlen nagyobb m é retű teremmel rendelkezik. Már
maga ez az egy nagyterem is kicsi , t ehát hosszútávon szükség ünk len ne egy
nagyobb próbat ere mre is, de ami m ég s ürg etőbb probléma, hogy a többi
táncterem mérete miatt már nem alka lmas 35 fős gyerekcsoportj aink ta nításá ra.
Azzal a kéréssei fordulunk tisztelt Polgármester Úrhoz, hogy az
emeleten található termek közül - a földszinti átalakításhoz hasonlóan l<ettőt nyissanak egybe, így kialakítható lenne még egy nagyobb terem .
Az utca i fronton ta lálható t erm ek tudom ás unk szerint a födém gyenge vo lta
miatt erre nem alka lmasak. Az udva ri olda lon j elen leg egy raktár és egy iroda
található, melyet egyesületün k haszná l; valamint még egy helyiség, a
gimnázi um használatában . Ezek áth elyezh etőek az utcafrontra , és így az udvari
olda lon lehetne egy al ka lmas tánctermet kialakítan i.
A nagyobb tánctere m feltétlen szükséges nem csak eg yüttesü nk munkája
érd ekében, de a gimnázium szá mára is. Elképze lésünket velük is egyeztettük,
nekik is ez a kérésük.
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Jelenleg a használatunkban álló t ermek:
o 2., 3., 56. termek - más használók mellett néptáncoktatás céljából
rendszeresen kedden és csütörtökön 16: 00 és 22: 30 között, emellett
előzetesen
egyeztetett
egyéb
időpontokban
Emellett 2016. szeptemberétől a növekvő létszám miatt: indított új
csoport szükségessé t eszi egy további terem, a földszinti 4 . terem
használatát.
e 1., 24., 25. termek - kizárólagos használatunkban állnak, időbe l i
korlátozás nélkü l : raktár, iroda, közösségi tér céljából
Q
ö l tözők, mellékhelyiségek nem kizárólagos használata, az Intézményt nem
zava ró és korlátozó módon

Teki ntettel arra, hogy 2017. évtől megváltozik az épület fenntartójának
személye, kérjük a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel
kötött
közművelődési
megállapodást és
a
hozzá
kapcsolódó
helyiséghasznál ati megállapodást a 2021. év végéig terjedő időszakra
meghosszabbítan i szíveskedjen.

Támogatását ezúton is köszönjü k.

Budapest, 2016. október 17.

Tisztelettel:
("

r -7

/i-..-2,., /- ,é Szőcs

Gábor
elnök
Rákospa lotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület
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BudJpest Főváros XV. l<erül et Önkormányzat Po lgá rmesteri Hi vata la
1153 Budapest, Bocs ka i utca 1-3.
Hajdú László po lgármester részére
Tárgy : közművelődési megál la podás és
helyiséghasználat m eg ho sszabbítása
iránti kérelem
Hiv.sz : Kérelem 20 16.10 .17.

Tisztelt Polgármeste r Úr!

A 2016. október 17-én kelt kérelmünk k apcsán az alábbi kiegészítéssel
élnénk .
Az emeleten a 23., 24 ., 25 . term ek egybeny itá sával k ialakítandó nagy
terem
létrejöttével, az együttesnek a 25-ös terem helye t t
másik
raktárhe lyiségre lesz szükség e . A Dózsa György Gimnázium és Tán cm ű vé szet i
Szak középisko láva l va ló egyeztetést követően erre a célra a 20-as te rem lenne
megfele l ő. A jelenl eg ra ktárként használt 25-ös teremben l évő szek rények és
állványrendszer az együttes v iselettárának megfe l elő tá rolá sá hoz feltétlenül
szükségesek , így mindenképp szükséges ezek átépítése a 20-as te rembe .
Ezúton kérjük a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesül ettel
lcötött
közművelődési
megá llapodást
és a hozzá kapcsolódó
helyiséghasználati megállapodást a rögzített szakmai feladatok
m ara déktalan elvégzése érdekében 2021. év végéig terj e d ő id őszakra
meghosszabbítani, valamint a helyiségek térítésmente s hasz nál a t át
megerősíteni szíveskedjél<.
Támogatását ezúton is köszönjük.

Budapest, 2016. október 18.

Tisztelette l
Szőcs

Gá bor
e lnök
Rákospa lotai Szi las Néptáncegyüttes Egyesület
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évente háro~ kerületi rendezvényen, . megemlékezéseken való részvétel zenekarral
(időpont, helyszín el őzetes egyeztetés alapj<h-i). A zen_ekar tiszteletdíja a Támogatottat
terheli.
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o saj8t népmüv_é.Szeti eseménye~, rendezVéfiyek, ·6lőadások sz'ervczése .
Rákospalota és a magyar néptánc kUltúra- k_épViselete hazai és kül földi fesztiválokon .
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4. Az Egyesület szo_lgá_
Jlatásai nyitotiak a ~el_yi népesség minden csoportja és személye
számára, kon-a; nenm:, iskolai végzettségre, foJ~kezetre, etnikai hovatartozásra való
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5 Az Önkormányzat a. J. pontban megbatáro~oti:feladato~ elvégzéséhez, a 2012 - től 2014-ig
terjedő időszakban,· a lárgyéyi költségvetéSi rendelet~b!!.n meghatározott összegű
önkormányzati tái'no·g·atást · biitosít, · mcJyne.~ "első- részét (50 %) tárgyév március J l-ig,
másodilcrésiét(5:0 ~) tárgyé_v október 31-ig utal'át itz Egyesület számlájára .
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„„„.__. ·;-:„: :__ °;-:.'.-";.' :.:· '.". · .

.

. .

15. A' szerződés . ~z;;bn~ · teljes1tts-é( . a Csokonai . Művelődési Kö~~~t. '. szakernbcn:i
foJyan:iatosarf ·figyelel:nn:i.el kísérik, és · ameriii.yibe~ a szerzödds ~egsértésér-:ésilclik, ·
kötelesek n polgá~ester útján haladéktalanuljdzéssd élni a Képviselőctestület felé.
1

. „. .
..;.r ·~· ·:.,.: : .
16. A:z. Egyesület szerződésben megbatili-ozott szctlanai feladatok ·elvégZ:ését a Csokonai
Művelődési KÖ:ip.o nt "igazgatójához minden év januáí 31-ig· benyújtott· szakmai
beszámolójában igazolja,. melyet az intézmény igazgatója az aláírá'iával ellenjegyez, és az
Önkonnányzat részére továbbít.

a

17. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat sz~bályszerü telj~síiése ellenére az
Egyesület részéről történő szerzödésszegés esctéJ.1 a Megállapodásban foglalt támogatásra
nem tarthat igényt.
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KÖTELEZETTSÉGVÁ LLALÁS l(ÖZÉRDEKŰ CÉLRA
amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. k erületi Önkormányzat
(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3 .)
KS H számjel: 155 15005 -75 11-321 -0 1
törzsszám: 515003
adószám: l 5515005-2 -42,
képviseli: az átruházott hatáskörben e ljáró
László Tamás polgármester,
mint közérdekű kö telezettségválla ló (a továbbiakban: Kötelezettségv á llaló), m ásrészrő l az
Rákosp a lota i Szilas Néptá ncegyüttes Egyes ület
( 1152 Budapest, Nagysándor József u. 10.)
adószám: 181 83863 - 1-42
képvise li: S zőcs Gábo r elnök
mint kije lö lt szerv (a továbbiakban: Szilas Egyes ület együttesen: Felek) között az a lulírott
he lyen és idő be n, a következő fe ltételek.ke l.
e lő zményeként rögzí tik, hogy Kötelczettségv;H la ló a
fe ladatok
megvalósítására
vonatkozó,
törvényben
e löirt
kötelezettsége it a polgárok szabad és ö nkéntes közremüködéséve l és részvéte lével
taitja teljes körüen meg valósíthatónak, valamint hogy a társadalmi összefogás
segíthe ti leghatékonyabban településünk múltbel i hagyományainak fe ltá masztását és
j övő bel i fej l ődését. Ennek a célnak két sarokpontja a fejleszthetőség és a Budapest
X>/. ke rületen belüli elhelyezkedés. A fejle szthetőség é rdekében Kötelezettségválla ló
127/20 12. számon Közmüvelö<lés i megállapodást kötött a Szilas Egyesülettel, majd
azt 211/2014. számú s7erződésscl 20 18. december 31 -ig meghosszabbították. A
legmegfele l őbb helyszín kiválasztására irányuló tárgyalások eredményeként Felek az
a lábbi megállapodást kötik:

1. Felek j elen megállapodás
k özmüve l ődés i

2. Kötelezettségválla ló 111 arányú ki zárólagos tul ajdonát képezi a B udapesti 2 . számú
Körze ti Földh ivatalban 87976 helyrajzi számo n nyilvántaito tt, a természetben
Budapest, XV. kerület, Sződ l iget u. 24-30. szám a latti , 7287 m 2 alapterü letü , k ivett
középiskola m egjelölés ű ingat lan. Kötelezettségvá llaló szavatolj a az ingatl an per-,
teher- és igénymentességét, továbbá , hogy az ingatlanon harmad ik szemé lynek nincs
o lyan jogosultsága, amely j elen megállapodás céljá t akadályoz ná, illetve gátolná .
3. Kötelezettségvállaló a 2. pontban meghatározott ingatlan Felek által meghatározott és
megisme1t - a 13udapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Tánc m űvészeti
Szakközépiskol a használatában lévő - épület egy rész ét (2., 3., 56., sz. termeket - más
haszná lók mellett néptánc oktatás céljából - az 1., 24 ., és 25. sz. termeket
k izárólagosan raktár céljábó l; az ö ltözök, a me llékhelyiségek nem ki zárólagos
használatát az Intézményt nem zavaró és ko rlátozó módon) közérdekű célra törté nő
kö te lezettségvállalásként (a továbbiak ban: Kötelezettségválla lás) felaján lju a Szilas
Egyesület részére, a Szilas Egyesület a Kötelezettségválla ló kö telezettségvállalása
szerinti ingatlanrészt elfogadja.
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4. J\ Kötelezettségvállalás célja a Szilas Egyes ület alapfunkc ió inak /próbahely,
j átszóhely/ kielégítése az 2. ponlban megjelölt ingatlan 3 . pontban meghatározott
részében.
5. A Szilas Egyesület vállalja, hogy a kötelezettségvá llalás fej ében a he lyi viszonyokból
kiindulva, a közösségi tuda t, a helyi identitás e rősítése érdekében ifjúságvédelmi
programokat, táncművészeti proj ekteket, köztéri megmozd ulásokat szervez, illetve
tart.
6. A Szilas Egyesület vállalj a, hogy a Kötelczcttségvá llalót félévente legaláb b egy
alka lo mmal hivatalosan táj ékoztatj a az 5. pontban fogla ltak szakmai telj esítésével
kapcsolatban.

7. A Szilas Egyesület tudomásu l veszi, hogy j elen megál lapodás rnegszünése esetén a 3.
pont szenn t1 ingatlanrészt a Kötelezettségvúllaló részére per-, igény- és
tehermentesen, az eredeti állapo tot helyreállítva vissza kel l szolgáltatnia.
8. A Szilas Egyesü let tudo másul veszi azt is, hogy köteles a használat időtartama alatt az
ingatl anrészt rende ltetésszerüen használni, állagát megóvni, az ingatlan tartozékait,
felszereléseit, az épület kö zponti berendezéseit és közös használatra szo lgáló
helyiségeit a vo natkozó jogszabályoknak megfe l e lően használni, továbbá a tüz- és
munJ<avédelm i, s tb. előírások at betartan i és beta rtatni.
9. Felek megállapodnak abban, ho gy Kö telezetts égvállaló j elen megá ll apodás aláírását
követő l 5 napo n belli! a 3. pontban meghatározott ingatlanrés7.t a Szilas Egycs iilet
használatába adj a. aki ettő l kezel ve v ise li az ingatla nrésszel kapcsolatos kárveszélyt és
a terheket következő megosztás szerint: Az ingatlanrésszel kapcsolatos rezsikö ltségek
a Kötelezcttségvállaló t terhe lik . Kö telezettségvállaló j ogosult arra, hogy túlzott
rezsifogyasztás esetén a megállapodás felülvizsgálatát egyoldalúan kezdeményezze,
Szilas Egyes ület köteles az á ltala használt épüle trészt a lehető leggazdaságosabban
üzemeltetni az alcsony rezs ikö ltség érdekébe n.
l 0. Felek egyezőe n kijelentik, hogy m ind ke tten jog- és szerzöképesek, jelen megállapodás
megkötésére és alúírúsára telj es körű jogosultsággal, illetve a Kötelezettségvá lla ló - a
Képv i selő-tesLü l eté nek 426/20 14. (V. 28.) ök . számú határozata alapján - érvényes
fe lhatalm azással rendelkeznek.

11. Jelen megállapod ásban nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. általános és a
közérdekü célra történő kötelezettségvállalásról szóló külö nös (Ptk. 6:589 - 6 :592 §)
szabályai , az áll amháztartásró.l szó ló 2011 . évi CXCV. tv. és végrehaj tási rendeletei, a
nemzeti vagyonró l szóló 20 11. évi CXCVT. tv., valamint az egyéb, a megállapodás
tárgyá t érintő j ogszabályok rendelkezései alapján járnak el.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a j elen megállapodással kapcso latosan felmerült
va lamennyi igényt vagy vitás kérdést elsőd legesen peren kívül békés úton kívá nják
rendezni . Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szerződ és ből eredő esetleges
jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és ill etékességét az általános szabályok
szerint állapítják meg.
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13. Je len megállapodást Felek 2018 . december 31-ig te1j edő meghatározott időta1tamra
kötik, mely időponttal a kötelezettségvállalás minden további aktus nélkül megszünik.
Jelen szerződés 6 (hat) db eredeti, magyar nyelvű példányban készült, melyből 4 (négy)
példány Kötelczcttségvállalót, 2 (kettő) példány a Szilas Egyesületet illet meg.
Budapest, 2014. június . ?:-:·
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Aradi Gizella
Közgazdasági Főosztál yvezető

Kapják:

Szilas Egyesü le t /2 pld./
Közgazdasági Főosztá l y
IFH Főosztá ly

KLIK
Nyi lvántartás /Jegyző i Kabinet/
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Budapes t Fővá ros XV. k erületi Önkormányzat
Képvis elő - tes tü lete

1/53-7/2014.

KIVONAT
készült a Képviselő-testület 2014. máj us 28-án
1-1.00 órakor kezdődő ny ilvános ülésén
hozott határozatola ól
Elő te rj esztés

a Kol\fa Mű vészeti Közhasznú No nprofit ICTt-vcl m egkötött közé rdekű célra
kötelezettségvá llalás m eghosszabbításá ról és a Rákospalotai Szilas Néptá ncegyüttes
Egyes ülettel megkötendő közérdekű célra tö rté nő kötelezettségvállalásról (lkt.sz. 1/54125/2014. sz. a nyag)
történő

425/2014. CV.28.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV . kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselötestülete úgy dö nt, hogy a K oMa 08 Művésze ti Közhasznú Nonprofit Kft-vel 120/2011. nyilvántartási
számon, 2011. április l-jén megkötött közérdekű célra történő kötelezettségváll alásról szóló
megállapodást 2018 . december 31-ig meghosszabbítja.
polgármester
F elelös:
Határidő:
2014. május 28 . (elfogadásra)
2014. június 30 . (aláírásra)
(Jogszabályi. hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontja, 2011. évi CXCVI.
törvény 11. § (13) bekezdés, 1997. évi CXL. törvény 79. §, 1012003. (IV. 1.) önkormányzati rendelel
14. § (1) bekezdés, 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés)
(Szavazati arány: 10 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 7 tartózkodás)
426/2014. (V.28.) ök. számú határozat
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képv iselötestülete úgy dönt, hogy az 1151 Budapest, .Sződliget u. 24-30. sz. alatti, - jelenleg a Budapest XV.
Ke rü leti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola használatában lévő - épület
egy része (2„ 3„ 56„ sz. termeket más haszn álók mellett néptánc oktatás célj ából; az 1., 24„ és 25. sz.
termeket kizáró lagosan raktár céljából; az öltözők, a mellékhe lyiségek nem kizárólagos használata az
Intézményt nem zavaró és korlátozó módon) térítésmentes használatára vonatkozóan közérdekű
kötelezettségvállalásról szóló megállapodást .köt a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesülettel,
2018. december 31-ig terjedő határozott időtartamra.
Fel elős :
polgármester .
Hatáddő :
2014. május 28. (elfogadásra)
2014. június 30. (aláírásra)
(Jogszabályi h ivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. p ontja, 2011. évi CXCVI.
törvény 11. § (/3) bekezdés, 1997. évi CXL. törvény 79. §, 1012003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet
14. § (1) bekezdés, 3312013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés)
(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)
1

1

K. m.f.
László Tamás s.le.
polgá rmester

Juhászn é di-. Baráth Márta s.k.
jegyző
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Alulírott Kőrösy Róbert, a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület elnöke,
azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az Önkormányzat és az Egyesület között
született Közművelődési
Megállapodást az alábbiakban módosítani
szíveskedjék!
e

o

e

Kérem, hogy a megállapodásba kerüljön be, hogy az Egyesület a Hubay
Jenő Zeneiskola 00 l-es, 009-es és 010-es termeit - ahogyan eddig is - az
intézmény műkö dtetőj ének váltása után is térítésmentesen veheti igénybe,
a megállapodás érvényességének ideje alatt. Amennyiben erre nincs mód,
akkor kérem, hogy kedvezményes bérleti díj megfizetése ellenében
használhassa az Egyesület a fentebb említett helyiségeket!
Kérem, hogy a 2016-os évre megállapított, és Támogatási Szerződésben
rögzített 10.000.000 forint önkormányzati támogatás működ ési és
1
felhalmozási költségekre vonatkozó arányát, a fe lhasználhatóságot o 1l.c-.. 6.. .
illetően, oly módon módosítsa, hogy a 7.000.000 forint müködési részb ől
1. 150.000 forintot áttehessünk a felhalmozási keretbe, és azt ott
használhassuk fel l
Kérem, hogy a mellékleten benyújtott, részben az Önkormányzat
tul aj donát képező , a XV. kerületi GMK-nál nyil vánta1tott, és
pillanatnyilag a Hubay Jenő Zeneiskola leltárát terhelő, részben saját
tulajdonú hangszereket és eszközöket - tekintettel a 2017. január l -én
bekövetkező működtető váltásra, valamint arra, hogy a felsorolt
hangszerek és eszközök elsősorban közművelődés i , és nem közoktatási
célokat szolgálnak - ne adják át az állami 1 ·inűlCödfotésf bfatosfró - "
Tankerül eti Központnak, hanem a tulajdonj ogot inegtafiva, kezelésre az Egyesület használatába kerülhessenek!
-- ~
~. 1 í -f~ -:~
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Kérésemet az alábbiakkal szeretném indokolni:
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Egyesületünk szakmai munkája, célja, hogy a ~~p~~kgl~~-é!ri m űködő
fúvószenekart a városi szinten működő fúvószenekarok szintjére emelje,
illetve, hogy évek múltán egy professzionális fúvószenekar működésének
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lehetőségeit

o

o

megteremtse. Az Egyesület szoros kapcsolatban áll a
Zeneiskolával, annak vezetőivel, tanáraival, tanítványival. Pillanatnyilag a
felsorolt termeket, helyiségeket az Egyesület meghatározott időpontokban
térítésmentesen veheti igénybe, hiszen szalanai munkája, célkitűzései
összefüggenek a Zeneiskolában folyó ez irányú szakmai munkával,
célkitűzésekkel. A zeneiskola igazgatójával fo lytatott konzultáció során
megbeszéltük, a mostani helyzet további fenntartásához szükséges lenne
az Önkormányzattal kötött megállapodásban rögzíteni a status quot, akkor
várhatóan az új m űködtető sem fog akadályt gördíteni a kialakult
gyümölcsöző együttműködés elé.
A támogatási összegen belüli átcsoportosítást az teszi szükségessé, hogy
ebben az esetben Egyesületünk meg tudna venni olyan 100.000 forintot
meghaladó, úgynevezett nagy értékű hangszert, melyre szükségünk lenne,
és amelyeket idén még roppant kedvező áron tudnánk beszerezni.
}
A mellékletben felsorolt hangszerek és eszközök eddig is a fúvószenekari
munka céljait szolgálták, soldcal inkább közművelődési feladatokat láttak /
és látnak el, mint oktatásiakat. Félő, hogy a működtető váltása után ezen /
hangszerek és eszközök, figyelembe véve a hatályos jogszabályi
környezetet, esetleg - a legrosszabbtól tartva - elkerülhetnek jelenlegi
helyükről, de legalábbis oly mé1t ékben leromlik az állapotuk, hogy az már
akadályozhatja az Egyesület, illetve a Zenekar szak.mai céljainak
megvalósítását. Egyesületünk vállalná ezen hangszerek rendszeres
karbantartását, értélanegőrzését, mely mind a tulajdonos Önkormányzat,
mind a Zeneiskola, és végül, de nem utolsó sorban az Egyesület érdeke.
Jelen kezdeményezésemet egyeztettem a Zeneiskola igazgatójával, aki
egyeté1tett velem.

Bízom benne, hogy kérelmem megértésre talál Önnél, és reménykedek azoknak
mihamarabbi pozitív elbfrálásában.
Budapest, 2016. szeptember 30.

Tisztelettel és üdvözlettel

XV. kerületi Fúvószene
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a(z) .... .... -... „„/2016. ikt. sz. előterjesztés 5. melléklete

Szcmid~s s7ámn: 11 3/2016.

Ügyiratsám· S/12Sl5- 2016.
Térnafdclós: Nii· 1'.KS OsLlah·
Budapest Főváros XV. K.:rokt Rákospalota, Pcstitjhdy. Újpalota Onkorm:inyzata

KÖZMŰVELŐDÉSI

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros XV. k erületi Önkormányzat
(1153. Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 515003
képviseli : Hajdu László polgármester,
(a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

a
XV. kerületi Fúvószenekari Egyes ület
(11 51 Budapest, Csomád utca 58.)
nyilvántartási száma: 0 1-02-0015905
adószám: 18658866-1-42
számlaszáma: OTP Bank Nyrt l 1704021-20006644
képviseli: Körösy Róbert e lnök,
(a továbbiakban: Egyesület),

(együttesen:Felek) között az alulírott napon és helyen a következő feltéte le kkel:
l. Az Önkormányzat és az Alpítvány a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Kultv.) 79-80. §-ai és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi
közművelődés i tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 14. §-ában fogla lt felhatalmazás alapján közművelődés i
megálladodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt.

2. A Megállapodást kötő Felek kijelentik, hogy a közművelődés területén - egymás
é rdeke inek kölcsönös figyelem be vételével - együtt kívánnak működni.
3. Tevékenységük összehangolásával és lehetőségeik színvonalas kihasználásával a
közművelődési szolgáltatás minőségi javítását, a kerület polgárságának érdeke és igénye
szerinti választék bővítését célozzák meg.
4. Az Egyesület a Rendelet 4. §-ban foglaltak alapján az Önko1mányzat közműve l ődési
feladatai közül az alábbi feladatok ellátását vállalj a:

„ (3) a gyermekek és fiatalok művelődési, míívészeti és közösségi életének segitésér,

(9) a kiilónböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének. és fenn tartásának segítését,
(1 0) egyéb míívelődést segítő lehetőségek biztosítását. "
Az itt felsorolt feladatok összhagban állnak az Egyesület Egyesületi alapszabályában
foglaltakkal, az Egyesület céljával.
5. A programok nyitottak, az Egyesület biztosítja a lakosság részvételének egyenlő
lehetőségét és a Kultv. 2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesü lését.
6. A Felek a Megállapodást határozott időre kö tik, melynek kezdőnapja 2016 . j anuár 01.
befejező napj a 2 02 1. december 3 1.

7. : \ z Önkorm ~ínyza r dlla lj~1. hog) a -L és 8. pontlxm rncgharúrO?o rr telada1ok
rnegn1lósitás<irn a túrgyé\·i kö l1ség\·c1ési rcncl elerben 111eghatúrozott összeget biztosít az
Egyesü let sz<ímúra. <1Z adott évi köl tségsetés rerhére. müködési célú pénzeszköz <Ítadásként.
8. f\ 20 l 6. évi kö ltségvetésrő l szó ló 5120 l 6. (ll.:29.) önkormányzati rende let 3. l. számú
me ll ékktében, rnlaminl n Budapest Föníro~ XV. kerü leti Ö11kormány1at Képviselötcsti.ilctének 109/20 16. (III. 1.) és 11 0/2016. ( Il l. 1.) számú határozatai alapján a 2016. évi
tánrngatás mértéke 7.000.000, r:r a .. müködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül re„ . és
3.000.000, Ft a .. fe\ha \mozúsi célú trí rnogatások ÁHT-n kívülre·· elöirányLatok terhére. /\
szerződés aláírására a 2016. évi költségvetés elfogadását követő 30. napon kerül sor. Az
Önkormányzat ezt követő 15 napon belül utalja át a fenti összeget, egy összegben a1
Egyesü let bankszámlájára. A támogatás 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig
h::iszálható rei közösségi és társada lmi részvétel fejlesztésére szolgáló rendezvények és
közmüvelődés i (a kerületben 3 fú vós koncertbő l álló e l őadássorozat, 8 szabadtéri konce11 a
kerületben tavasszal és nyáron havonta egy alkalommal, fellépés kerületi ünnepségeken.
rendezvényeken. a kerület képviselete. itthon és külföldön) feladatok ellátásának költségeire.
9. J\/. Egyesület kötelezi magát, hogy mi nden év január 15-éig pénzügyi és szakmai
beszámo lót készít az Önkormányzat számára a Megál lapodás melléklete szerint.
10. /\mennyiben az Egyesület nem számo l cl, vagy nem a teljes összeggel, úgy köte les a
teljes, il lelve a tel nem használt összeget az Önkormányzat bankszámláj ára visszautalni
tárgyévet kö\'ető január 31. nupjúig.

11. Az Egyesület a jelen szerződés aláirásá\'al egyidejüleg nyi latkozik arró l, hogy a támogatás
szerinti cél tek intetében nem él a7 ÁFA levonási jogával. a benyújtott számlák bruttó
összértékével számolhat el a támogatás terhére.
12. Felek megállapodnak abban. hogy az Egyesület szolgáltatásai az Önkormányzat számára
díjmentesek.
13. A Megállapodást bármelyik Fél írásban, 3 hónap fe lmondási idő ve l jogosult fe lmondani .
!\ felmondás benyújtását mege l őzően a Felek egyezterni kötelesek.

14. A Megállapodás kizárólag írásban. a Felek egybehangzó akaratával módosítható .
15. A Megá ll apodás a 6 . pontban meghatározott határidő előtt is h::itályát veszíti:
• az Egyesület megszünésével;
• ha ::iz Egyesület tevéken ységéve l méltatlanná válik az egyi.ittmüködésre.

16. A Felek a Megállapodás lejárta e l őtt megá llapodhatnak ann::ik meghosszabbításá ról.
amennyiben a Megállapodásban fogla lt célkitüzések a Megállapodás időtartama alatt
eredményesen megvalósultak.
17. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat szabályszerü teljesítése ellenére az
Egyesület részérő l tö rténő szerződésszegés esetén a Megállapodásban foglalt támogatásra
nem tarthat igényt.

18. A Felek kijelentik, hogy a reljesítés érdekébc11 cgyütlmliködnck. vitn esetén kötelesek
álláspontjaikat egyeztetni és békés úton történő megál lapodásra törekedni. A tárgyalások
eredménytelensége esetén jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és il letékességét az
általános szab::ílyok szeri nt állapítják meg.
2

19. Az Önko rmányzat kötelezettséget vá llal arra, hogy jelen Megállapodást a helyben
szokásos módon közzéteszi.

20. A Megá llapodás Mellékletét képezi az elszámo lás

rendjéről

szóló t~jékoztatús.

Jelen Megállapodást a f clek elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és
jognyilatkozataikkal mindenben e gyezőt, aláírásra j ogosult képviselőjük útjá n helyben
hagyólag aláírták.

Ellenjegyzem
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dr. Lamperth Mónika
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Hőrich

Szilvia
Közgazdasági Főosztály
főosztályvezető

Kapják:
-XV. kerületi Fúvószenekari Egyes ület
-Közgélzdasági Főosztál y
-Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály
- Irattár
-Nyilvántartás /Jegyző i Iroda
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11/elléldet a B udapest Fó'l'(íros X l.< lceriilet R tí!tospalota, Pest1U/J el)', Újpalota
Ö11/io1wtí11 )'7.afa a /íijzpé11zlNYI 11y 1Utott trí111ogatásoli és az elsu í111olás rendjéről szóló
Szabtíly -.atrí /J oz
Az clszi1 mo lá s ren dj e
Az e lszámo l;ist postá n vagy szemé lyesen. magya r nyelven kel l benyúj tani. Az idegen nyelvü
bizo ny la tokhoz hiteles m agyar fo rdí tásl kell me llé kelni.
Az elszámolás há rom

részbő l

á ll :

1. Szakmai beszá mo ló
II. Pénzügyi-számvite li bizonylatok
Ill. Ö sszesítő t<:\ bl ázat

1. A rövid írásos szakm ai beszámo ló tartalmazza a támogatás célj án ak
id őszak ba n.

megfe l elő,

az adott

a támogatás i összeg fe lhasználásával végzett tevékenységek leírását.

11. A pé nzügyi-számviteli bizo nylatok k ö ré bő l a1. alábbiak sz ükségesek az e lszámo láshoz:

A z elszámo lás ban az igazolt és záradéko lt szám lákró l, a pénzfo rga lm i bi7onylatokról, a
felhasználást illetve a hasz nála tbavételt igazoló bizo nylatoluól készü lt fén ymáso latokal ke l 1
be nyújtan i. A fé nymásolatok hitelességét a j ogosu lt szemé lyne k igazolni a ke ll ,.A máso la t az
eredetive l megegyez ik" szöveggel.
!.Szá mlák
Az elszámo lás során csak a számviteli j ogszabályoknak meg fele lően k iállított szám lák
fogad hatóak el. Az e rede ti számlákra felvezetve a j ogosult szc1nélynek igazoln ia kell a
tá mogatás célj ának megfel e lő fe lhaszná lást. Az erede ti számlá kra a j ogosu lt személynek fe l
ke ll vezetni a ,.Kifizetve a )( V . ker. Önko rmányzattó l 113/20 16. számú megá llapodás alapján
kapott tá mogatásbó l'. záradéko t és a számlázás a lapjá ul szolgáló szerződés számá t is. J\
záradé kolás megtön éntének. elle nőrzb;e cé ljából Támogatottnak csatol nia ke ll az
e lszámoláshoz az e redeti számlákat is . Tá mogató az erede ti bizonylatokat a benyújtástól
szám íto tt 15 napon belül visszajutlatja T ámogatott részére. Ha a bizonylat adataiból nem de rül
ki egyé rtelmüen a gazdasági müve le t tartalma, akkor azt a j ogosult nak bizonyító erejü
dok ume ntumma l igazolnia kel 1.
2. Pé nzforgalmi b izo nylatok
Pénzforgalmi bizonylattal igazoln i kell az elszámolásra benyújtott szám la kifizelését. Az
e lszámolás ban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell
tüz ni.
3. Egyéb a fe lhasználást, illetve a haszn:í1<1 tba véte lt igazoló bizonylatok
A felhasználást, ille t,·e a hasznúlatbavétclt igazo ló bizonylatra azért va n szükség. hogy
nyomon követhető legyen a támogatásból vásáro lt áru. szolgáltatás fe lhasználása.
Szo lgáltatási szerződések a la pjá n be nyújtott 100.000,- Ft. összeghatárt meghaladó é11ékü
szám lák másolatához csatolni kel l a számla ki állításának alapj át ké pező megrende l ő vagy
sze rződés másolatá t is. Ame nnyiben a tá mogatási összeg fe lhasználása során valamely
beszerzésre irányu ló írásos megállapudús jön létre, - ideértve a fenti értékhatárt e l nem é rő
esete ket is · a szolgá!Latási számlára fel ke ll vezetni a számlázás alapj ául szo lgáló meg ren de lő
vagy sze r7.ődés számót. Az e redeti S7.erzőclésekrc m inden esetben fel kel l vezetni a „ Kifize tve
a XV. ke r. Önkormányzattól 1 13/20 16. szúmú megállapod ás alapj <í n kapo lt támogatásbó l„

zárn.dékot. Térítésmentes átadás esetén (pl. ajándé k. vendéglátás) szükséges az átadásról
fe lvenni, melyből visszakereshető módon megállapíthntó a kedvezményezett
személyek kiléte, majd a jegyzőkönyvet csatolni kel l az elszámoh1shoz. A befektetett
eszközök esetén a támogatásbó l vásárolt immateriális j ószág, illetve tárgyi eszköL használatba
vételéről kiállított, a számviteli jogszabályok szerinti dokumentu mot kell az elszámo lásban a
kapcsolódó számlához mellé ke lni.

jegyzőkö nyve t

llI. Összesítő táblázat
Az elszámoláshoz mell ékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelelő és
elszámolásra benyújtott számlákról. A táblázatnak tartalmaznia kell a sorszámot, a szám la
számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla kiállításának dátumát, a gazdasági művele t
rövid leírását, a bruttó számlaé11éket, a teljesítés dátumát és a számlák összé1tékét.

Az e/számolás az ÁFA összegének figyelembe vételével úgy történik, lwgy ame1111y ibe11 a
tlÍmogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszfímolásba11 beny újtott számlák nettó
összértéke képezi" támogatás elszámoflÍsának az alapját.
Amell11yíbe11 Támogatott n em élt az ÁFA levo11ási jogával, a benyújtott számlák bruttó
összértéke számolható el a támogatás terhére.
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ÖSSZESÍTÖ TÁBLÁZAT
az ö nko rmúnyzati k özpénzből j uttlllolt 11 J/20 16. szerződésszámú tümogalús elszámolásához
(az e/szrímolrís utolsó efe111eké111 kell be11yújta11i)
Sorszám:

Számla Ki bocsútó
Kié.Íl lítás Szo lgáltatás.
szúrna megnevezése dátuma áru
megnevezése

Számla
nettó
értéke (FIban)'

Száml a Kifizetés
bruttó
dátuma
értéke
(Ft-ban)

1
2

3

Összesen:

Kelt: Budapest, 20„ .. „ „
aláírás
Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem. hogy a Bp. fő város XV. ker. Önkonnányzatának működ ési és
felhalmozási keretéből a XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület 2016.évi közmüvelödési cé lra
kapott brnttó 10.000.000.-Ft. összegü támogatást célhoz kötötten haszná ltam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései sze1int jártam el.
Budapest, 20 ..

„

alúírás
név:....... ... .... ...... . ............... .
székhely ........... . . .. ... ..... ... .
adóazonosító jel :. .... . . .. .
· Amennyiben a támogatott élt a az Ar A levo nási jogával, HZ elszámo lásban benyújtort számlák nettó
összértéké nek meg kell egyeznie a kapott támogat{1s bru ll ó összegével.
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FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt ... „

.. .. . . .•

Bank!

„ . .. . ... „

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett
Jogosult által benyújtandó azonn ali beszedési megbízás teljes ítésére a következőkbe n foglalt
feltételek.kel:
Száml atulajdonos
megnevezése:
Számlatu lajdonos székhelye:

XV. Kerü leti
F 1'1vószP.nP.k;:iri Fm~..:; i '1 f P i'
11 5 1 Oucl;ipest. Cson1<:id utc;i 58
Adószam: 18C558866-1-4 2
Q"'.),.,t,. C".., ·

Felhatalmazással érintett
bankszámla száma:
Jo.gosult neve:
J ogosu 1t székhelye/címe:
Jogosult bankszámla száma:
Jogosult számlavezetőj ének
megnevezése:

11 711 ' (,<') -1

--

' ' i'°'l. t"\"""''"" A A

Budapest XV . ker. Önko1mányzat
.1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

11784009-1 55 15005

-

OTP Bank Nyrt.

Bu<lar esl í-óv<iros XV. :1 ~rii!c· : 1 P~lg~ ·nnst
\I" .~ ... '"' ... -' '. I ' ' - '.'

A fe lhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

„

~1:~10-:~;;;,;_~5-7),r?"-:~f~_-_j.~-

r:r ,,L 9.
Zr·.J 11.';;J 1•.,p11~11v
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható !''':"::~------·---r'"'~"'~

l

!' "''"·"

Kelt:Budapest, 2016. . „ .

.
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Számlatulaj donos
Záradék:

AXMü~tlfi\'<§gt e~\

a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy
Fúvó~~~1:1~~(-~~oni~~l!l'támlatulajclonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája
\1 51Ad~Wfff.
f1.llclíJP,e e\8f3fifMhl'.l'n
'
<".r.C\ LL'./d' '
b' ' ' . ' ' '
' j
•
~~~e es1 meg 1zas utjat1 ervenyes1t1etl .
. •1 17') · ~2 1-2000664

Banksz„

'

""'··

Banki azonosító szám:

„ .. „

„

„

. .. „

„

„

1>-~j~ : ..... J..?.f.~ :. ~!~?-.~1.:„

Kelt : .. .

a(z) ........ -...... ./201 6 . ikt. sz. elöterjesztés 6. melléklete
Szerződés szarna:

/20 16

Ü!!viratszám: 5/ 128 15- 120 16.
Témafddös:
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota. Pestújhely. Újpalota Önkormányzata

IF KKS Osnalv

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖZÉRDEKŰ C ÉLRA
TERVEZET
amely létrejött

egyrészrő l

a

Budapest Fővá ros XV. kerületi Önkormányzat
( 11 53 Budapest, Bocskai u. 1-3.)
KSH számjel: 155 15005-75 11-321-0 1
törzsszám: 515003
adószám: 1551 5005-2-42,
képviseli: az átruházott hatáskörben e ljáró
Hajdu László polgármester,
mi nt közérdekü kötelezettségvállaló (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló),

másrészrő l

az

XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület
( 11 51 Budapest, Csomád utca 5 8.)
nyilvántartási szárn: O1-02-0015905
adószám: 18658866-1-42
képviseli: Kőrö sy Róbert elnök,
mint kijelölt szerv (a továbbiakban: Fúvószenekari Egyesület együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben , a következő fe ltételekkel.
l. Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy Kötelezettségvállaló a
közműve lődési
fe ladatok
megvalósítására
vonatkozó,
törvényben
e l őirt
kötelezettségeit a polgárok szabad és önkéntes közremüködésével és részvételével
tartja teljes körűen m egvalósíthatónak, valamint hogy a társadalmi összefogás
segítheti leghatékonyabban településünk múltbeli hagyományainak fe ltámasztását és
jövő be l i fejlő dését . Ennek a célnak két sarokpontj a a fejleszth etőség és a Budapest
XV . kerül eten belüli elhelyezkedés. A fej leszthetőség érdekében Kötelezettségvállaló
11 3/20 16. számon Közművelődési megállapodást kötött a Fúvószenekari
Egyesülettel, 202 1. december 3 1-ig. A l egm eg fe lelő bb helyszín kiválasztására
irányul ó tárgyalások eredményeként Felek az alábbi megáll apodást kötik:
2. Kötelezettségvállaló 1/1 arányú kizárólagos tul ajdonát képezi a Budapesti 2 . számú
Körzeti Földhivatalban 87 185 helyraj zi számon nyilvántartott, a természetben
Budapest, XV. kerület, Bocskai u. 70-78. szám a latti, 6082 m 2 a lapterületü, isko la
m egj elö l ésű ingatl an. Kötelezettségvállaló szavato lja az ingatlan per-, teher- és
igénymentességét, továbbá, hogy az ingat lanon harmadik személynek nincs olyan
jogosultsága, amely j elen megállapodás célj át akadályozná, illetve gátolná.
3. Kötelezettségvállaló a 2. pontban meghatározott ingatlan Felek által meghatározott és
megismert - a Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti
Iskol a használatában l évő - épület egy részét (001 , 009, sz. termeket - más haszná lók
mellett zenekari próba célj ából - a 0 l 0. sz. termet kizárólagosan raktár céljából; az
ö l tözők, a mellékhely iségek nem kizárólagos használatát az Intézményt nem zavaró és

korl átozó módon) közérdekü célra tö rténő kötelezettségváll alásként (a további akban:
Kötelezettségvállalás) felaj ánlja a Fúvószenekari Egyesü let részére, a
Fúvószenekari Egyesület a Kötelezettségvállaló kötelezettségvál lalása szeri nti
ingatlanrészt elfogadj a.
4. A Kö telezettségvállalás cé lj a a Fúvószenekari Egyesület alapfunkció inak
/próbahely, j átszóhe ly/ kielégítése az 2. pontban megj elö lt ingatlan 3. pontban
meghatározott részében.
5. A Fúvószenekari Cso mópont Egyesület vállalj a, hogy a kötelezettségvállalás fejében
a helyi viszo nyokbó l kiindulva, a közösségi tudat, a helyi identitás erős ítése érdekében
ifj úságvédelmi programokat, táncművészeti proj ekteket, köztéri megmozdulásokat
szervez, il letve tart.
6. A Fúvószenekari Egyesület vállalj a. hogy a Kötelezettségvállalót félévente legalább
egy alkalo mmal hi vatalosan táj ékoztatja az 5. po ntban foglaltak szakmai teljesítésével
kapc so latban.
7. A Fúvószeneka ri Egyes ület tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás megszűn ése
eseté n a 3. pont szerinti ingatlanrészt a Kötelezettségvállaló részére per-. igény- és
tehermentesen, az eredeti állapotot helyreállítva vissza kell szolgáltatnia.
8. A Fúvószenekari Egyesü let tudomásul veszi azt is, hogy kö teles a használat
időtartam a alatt az ingatlanrészt rendeltetésszerüen használni , állagát megóvni, az
ingatl an tartozékai t. fe lszereléseit. az épület központi berendezése it és közös
használatra szolgáló helyiségeit a vonatkozó jogszabályoknak megfe le l őe n használni,
továbbá a tüz- és munkavédelm i. stb. e l őírásokat betartani és betartatni .
9. Felek megállapod nak a bban. hogy Kötelezettségvállaló j elen megállapodás a láí rását
kö vető 15 napon belül a 3. pontban meghatározott ingatlanrészt a Fúvószenekari
Egyes ület haszná latába adja, aki ettől kezdve viseli az ingatlanrésszel Fúvósze nekari
kapcso latos kárveszélyt és a terheket k övetkező megosztás szerint: Az ingatlanréssze l
kapcsolatos rezsiköltségek a Kötelezettségvállalót terhelik. Kötelezettségvállaló
jogosult arra. hogy túlzott rezsifogyasztás esetén a megáll apodás felülvizsgálatát
egyoldalúan kezdeményezze, F úvószenekari Egyesület köteles az általa használt
épületrészt a l ehető leggazdaságosabban üzemeltetni az alcsony rezs ikö ltség
érdekében.
10. Felek egyezően kijelentik, hogy mindketten jog- és szerzőképese k . jelen megállapodás
megkötésére és aláírására telj es körű jogosultsággal. illetve a Kötelezettségvállaló - a
Ké pvi se l ő-testü letének .. . ./2016. (X I. 08.) ök . szám ú határozata alapján - érvényes
felhatalmazással re ndelkeznek.
1 1. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. általános és a
közérdekü célra történő kötelezettségvállalásró l szó ló külö nös (Ptk. 6:589 - 6:592 §)
szabá lyai. az áll amháztartásról szó ló 20 11. évi CXCV. tv. és végrehajtási rendeletei, a
nemzeti vagyonró l szó ló 20 11 . évi CXCVI. tv., valamint az egyé b. a megállapodás
tárgyát é ri n tő jogszabályok rendelkezései alapján j árnak el.
12. Felek megállapodnak abban , hogy a j elen megállapodással kapcsolatosan felmerült
valamennyi igényt vagy vitás kérdést e l sődlegese n peren kívül, békés úton kívánják
rendezni. A me nn yiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szerződé s bő l e red ő esetl eges

jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános szabályok
szerint állapítják meg.
13. Jelen megállapodást Felek 202 1. december 3 1-ig terjedő meghatározott időtartamra
kötik, mely időponttal a kötelezettségvállalás minden további aktus nélkül megszűnik.
Jelen szerződés 6 (hat) db eredeti, magyar nyel vű példányban készült, mel yből 4 (négy)
példány Kötelezettségvállalót, 2 (kettő) példány a Fúvószenekari Egyesületet illet meg.
Budapest, 20 16 . .. .. ................ .

Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
képv.: Hajdu László polgármester
Kötelezettségvállaló

Ellenj egyzem:
Budapest, 20 16 ........... : ............................................. .
Kovács Katalin
tankerületi igazgató

Ellenjegyzem
Budapest, 20 16....... „

Fúvószenekari Egyesület
képv.: Körösy Róbert elnök
Kijelölt szerv

Bokor György
Hubay igazgató

. .. : .... • •.•..••. . ...... „ ... . ....... ..... . ... „ „

dr. Lamperth Mónika
j egyző

Ellenj egyzem
Budapest, 20 16 ... .. ........ : .... .. ........... .............. ............ „.
Hörich Szi lvia
Közgazdasági Főosztály
osztályvezető

Kapják:

Fúvózzenekari Egyesület /2 pld./
Közgazdasági Főosztá l y
N lF
Tankerület
Nyilvántartás
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a(z) ..... -„ .... . ./2016. ikt. sz. e lőterjesztés 7. melléklete

Tisztelt Polgármester Úr!
A Csomópont egy önkormányzati TÁMOP-os pályázati programból nőtte ki magát,
és alulról táp lálkozva évrő l évre fej lőd ött és erősödött mi nd létszámban, és m ind
leh e tőségekben. A Csomópontnak, mint programnak fenntartási kötelezettsége
2017-ben lejá r. A Csomópont, mint Egyesület pedig 2016. januárjában alaku lt, és
azóta is aktívan működik. A jó kapcsolat az Önkormányzat és a Csomópont között
mi sem bizonyítja jobban, hogy szinte mindenben részt veszünk, meghívá st
kap unk, és mindenhol igyekszünk ott lenni, szakmailag felkészülte n maxim umot
te ljesíten i. Az elmú lt időszakban is nagyon színes programja vo ltunk a kerü letnek,
min den re ndezvényen és akciónapon jelen voltun k.
Kérjük, hogy 2017 - ben Közműve l őd ési megá lla podást kössön a XV. kerületi
Önkormányzat az Egyesülettel, hogy a program m űködtetése továbbiakban is
lehetséges legyen és az a l acsonyküszöbű szolgáltatás (anonym és in gyenes)
t ovábbra is elérhető legyen a kerületi fiatalok számá ra.
Fe ladataink közé tartozik, amit az egyesü let alapító okiratban is rögzítettünk:
"Fiatal, hátrányos h e lyzetű te hetségek elesettségén ek mérséklése,
tehet sége k gondozása, szabad i dős l e h etőségek biztosítása, generációk
kapcso latának ápolása, közösségek kialakítása."
Sok kerü leti kezdemyényezésben részt vettünk, és jelen pi llan atban is aktívan
működünk. Évek óta kü zd ünk azzal a pro blá máva l, hogy nincs ál landó helyü nk.
Ezért a Budapest, Sződl iget u. 30. szá m alatti ideiglenes bázisunkon szeretnénk
működni a tovább iakba n is. Természetes en, nagyon szívesen látnánk el olyan
fe ladatokat is, amit az Önkormányzat bízna ránk és a kerületi fiata lokat érint i.
Programterve ink:
2017-ben generációk programjában vál lalnánk éves sz inten 12 nyugdíjas
rendezvényt, ezen kívül megszerveznén k a Generációk vetélkedőjét.
S akciónapot tartaná nk a fiatalság nak, ahol elesettségüket támoga tnánk további
l e hetős égekkel. M inden hónapban 2 klubdélutánt tartanán k in gyenes bej árással,
ahol a fia ta lság ö sszegyű l het . Ez lehet zenés, t áncos spo rtos vagy szimp lán egy
b eszé lgetős klubprogram.
Jelen pillanatban is működnek a programjaink mind en héten 2 alkalommal
Hip-Hop tánc 30 - 40 főve l , és capoeira tánc 15-20 főve l. Ezen kívül vannak, akik
ének felkés zítés re járnak, jelen pi llanatba n 15 fő. A progra mok ingyenesek, ezt
szeretnénk a köze lj övő b e n is ezze l a szemlélett el folytatni. Legújabb te rvü nk egy
líra i mű h e ly beindítása, amely kerü let i írók- és költőp a l ántákból ál ln a. Szeretn énk
egy saj át verses kiadványt a XV. ke rületről, melynek témá ja a lokálpatriotizmus.
Természetesen ezt évszakokra bontanánk, és az ü n n epségekről sem feled kezné nk
m eg.

Ez a csapat is alaku l, jelen pi ll anatban 10 - 12 fő .
Lélekszámunk mindössze sen 70 aktív fő, akik heti rendszerességge l látogatják
báz isunkat.
Továbbá vállaln ánk igény sze rint a kerül et kieme lt ünnepi rendezvényein va ló
részvételt, mindig az adott ünnepséghez méltó és hű m űsorra l. (Márc 15, máj 01,
aug 20. okt 23.) Xv. kerü leti Önkormányzat 2016-os támogatása nagy segítséget
jelentett egyesü letünk e l őrelépésé b en.
A működ és hez és a programokhoz szükséges költsége k :
• Eszköz támogatásra - 2.500.000. Ft.
o

•

Akciónapok, rendezvények lebonyolításához - 2.000.000. Ft.
Egyéb költsége inkre, (megbízások, egyesületi fe nn ta rtási kö ltség
(könyve lés, bankszámlaszám keze lés, telefonszám la, szá llítás, sze rzői
jogdíjak, stud ió munkálatok, kiadvá nyok) 2. 000.000. Ft.

2016. - ban nagyon sikeres évet tudunk magunk mögött, de sok mindenben még
hi ányt sze nved ünk. Sajn os pá lyázni még nem tudunk, mert 2 év egyesü leti
működés szü kséges hozzá, így főképp az önkormá nyzat támogatásá ra szo rulun k ,
amit igyekszünk egyéb forrásokkal kiegész íteni.
Sződl i ge t
e

o

u. 30. szám alatti helység igényünk :
Földszint 21, 18,19,20 termek.(Rakt árak és egy prób a t ere m kia lakítása)
Emelet 110, 056 régi tanári és az átj áró. (Csomópont fe l kész ítő szo ba, iroda,
nagyt erem a tánc felkészítés)

A működésünk nem befolyásolja az iskola zavartala n működését. Hétköznap 16:00
órától 20:00 óráig, hét végé n pedig vá ltozó.
Minden második hétvégén szombaton egyezet etés alapján haszn áln án k sport
célj ára a tornateremet, és egyéb próbá kra a régi tanári szobát.
Kérem, támogassa az egyesület jövőjét!
Budapest 2016.októbe r 18.
Tiszte lettel:
Karacs Miklós
Csomópont Tehetségkutató és
Tehetséggondozó Egyesü let
El nök
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KÖZM ŰVEL ŐDÉSI

MEGÁLLAPODÁSTERV EZET E

amel y létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
( 11 53. Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 5 15003
képviseli: Hajdu László polgármester.
(a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészrő l

a

„CSOMÓPO NT Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület"
( 11 56 Budapest, Kontyfa utca 2. )
nyil vántartási száma: 01-02-00 15980
adószám: 18732900-1-42
számlaszáma: Magnet Bank 16200120-18534812
képviseli: Karacs M iklód elnök,
(a továbbiakban: Egyesület),
(együttesen:Felek) között az alulírott napon és helyen a

következő

fe ltételekkel:

1. Az Önkormányzat és az Alpítvány a közműve lődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Kultv.) 79-80. §-ai és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési fe ladatairól és a helyi
közművelődés i tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV. 1.) önkormányzati rende let (a
tovább iakban: Rendelet) 14. §-ában fog lalt felhatalmazás alapján közművelődési
megálladodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt.

2. A Megállapodást kötő Felek kijelentik, hogy a közmü ve l ődés területén - egymás
érdekeinek kölcsönös figye lembe vételével - együtt kívánnak működni.
3. Tevékenységük összehango lásával és l ehetősége ik színvonalas kihasználásával a
közmű ve l ődési szo lgáltatás minőségi javítását, a kerület polgárságának érdeke és igénye
szerinti választék bővítését célozzák meg.
4. Az Egyesü let a Rendelet 4. §-ban fog laltak alapján az Önkormányzat közművelődési
fe ladatai közül az alábbi feladatok ellátását vállalja:
„ (2) a hátrányos helyzetíí rétegek kulturális elesettségének mérséklését.

(3) a gyermekek és fiatalok

míívelődési,

míívészeti és közösségi életének segítését;

(8) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének. közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését,
(9) a

különböző

kultúrák közö//i kapcsolatok kiépítésének, és fe nntartásának segítését,

(l 0) egyéb míivelődést segítő lehetőségek biztosítását. "

Az itt fel sorolt fe ladato k összhagban állnak az Egyesület A lapszabályával fogla ltak kal
foglaltakkal. az Egyesület célj ával.
5. A programok nyitottak, az Egyesület biztosítj a a lakosság részvételének egye nl ő
l ehetőségét és a Kultv. 2. és 3. §-aiban szabályozott á ll ampolgári alapel vek érvényesül ését.
6. A Felek a Megállapodást határozott
befej ező napj a 202 1. december 3 1.

id őre

kötik. melynek

kezdőnapj a

201 6. december 01. ,

7. Az Ö nkormányzat vállalj a, hogy a 4 . és 8. po ntban meghatározott fe ladatok
megvalósítására a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott összeget biztosít az
Egyesület számára, az adott évi költségvetés terhére, müködési célú pénzeszkö z átadásként.
8. Az Egyesület 20 17. évre válla lj a a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére szo lgáló
rendezvények és k özm üve l ődési (a kerület intézményeiben 4 nagy rendezvény ,.Nagy
akció nap'·. „Generációk találkozása·· kerületi nyugdíjas klubokban legalább 10 alkalom,
fellépés minimum 4 alkalommal kerületi ünnepségeken. rendezvényeken, valamint a kerül et
ké pviselete, itthon és kül fö ldö n) feladatok ellátását.
9. Az Egyesület kö telezi magát, hogy minden év j anuár 15-éig pénzügyi és szakmai
beszámo lót készít az Önkom1ányzat számára a Megállapodás mell éklete szerint.
10. Amennyiben az Egyesület nem szám o l el, vagy nem a telj es összeggel, úgy köteles a
telj es. ill etve a fe l nem használt összeget az Önkormányzat bankszáml áj ára visszautalni
tárgyévet követő j anuár 3 1. napj áig.
11. Az Egyesül et je len szerződ és aláíráásával egyidej üleg nyil atkozik arról, hogy a támogatás
szerinti cél tekinteté ben nem él az ÁFA levo nási j ogáva, a benyújt ott számlák bruttó
összértékével számo lhat el a támogatás terhére.
12. Felek megálla podnak abban, ho gy az Egyesül et szo lgáltatásai az Önkorm ányzat számára
díj mentesek.
13. A Megálla podást bármelyik Fél írásban, 3 hónap fe lmondási idővel jogosult fe lmondani .
A fe lmondás benyújtását mege l őzőe n a Felek egyeztetni kö telesek.
14. A Megálla podás ki záró lag írásban. a Felek egybehangzó akaratával módosítható.
15. A Megálla podás a 6. pontban meghatározott h atáridő előtt is hatályát veszíti :
• az Egyesül et megszűnésé ve l ;
• ha az Egyesület tevékenységével méltatlanná válik az együttmüködésre.
16. A Felek a Megállapodás lejárta e lő tt megál lapodhatnak annak meghosszabbításáról,
ame nnyiben a M egállapodásban fo glalt cé lki tűzé se k a Megállapodás idő tartam a alatt
eredményesen megvalósultak.
17. Az Egyesület tudomásul vesz i, hogy az Önkormányzat szabál yszerű telj esítése ellenére az
Egyesül et részé rő l törté nő szerződésszegés esetén a Megáll apodásban foglalt támogatásra
nem tarthat igényt.
18. A Fe lek kij elentik, hogy a telj esítés érdekében együttm ű ködnek. vita esetén kötelesek
állás pontj aikat egyeztetni és békés úto n törté n ő megállapodásra törekedn i. A tárgyalások
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eredménytelensége esetén jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az
általános szabályok szerint állapítják meg.
19. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal m-ra, hogy jelen Megállapodást a helyben
szokásos módon közzéteszi .
20. Megállapodás Mellékletét képezi az elszámolás

rendjérő l

szóló tájékoztatás.

Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és
jognyilatkozataikkal mindenben egyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján helyben
hagyólag aláírták.
Budapest, 2016.

„„„ „„„ „

„

„

„ „ " .

Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
képv.: Hajdu László polgármester

Csomópont Tehetséggondozó Egyesület
képv.: Karacs Miklós elnök

Ellenjegyzem
Budapest, 2016 .... ... „ ...... ":

„„„ „„„„„ „ „„„„ „„„„„„„„„„

dr.Lamperth Mónika
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem
Budapest, 2016.

„

„

„

„

,, .. ··············································
Hörich Szilvia
Közgazdasági Főosztál y
föosztályvezető

Kapják:
-Csomópont Tehetséggondozó Egyesület
- Közgazdasági Föosztá ly
-Népjóléti és lntézményfelügyeleti Föosztály
-Irattár
-Ny il vántartás
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9. melléklete

IF KKS Osztálv

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖZÉRDEKŰ CÉLRA

amely létrejött egyrészrő l a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
( 11 53 Budapest, Bocskai u. 1-3 .)
KS H számjel: 155 15005-75 11-32 1-01
törzsszám: 5 15003
adószám: 155 15005-2-42,
képvise li: az átruházott hatáskörben eljáró
Hajdu László p olgármester,
m int

közé rdekű

kötelezettségváll aló (a továbbiakban: Kötelezettségvá llaló). másrészről az

Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggo ndozó Egyes ület
( 11 56 Budapest. Kontyfa u. 2. V/ 19.)
nyilvántartási szám: 01 -02-00 15980
adószám : 18732900- 1-42
képviseli: Karacs M ikl ós elnö k.
mi nt kij elölt szerv (a továbbiakban: Csomópont Egyesü let együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben , a következő fe ltételekk el.

1. Felek j elen megállapodás előzmé nye ként rögzítik. hogy Kötelezettségvállaló a
közm ű ve l ődési
feladatok
megvalósítására
vonatkozó.
tö rvényben
e l őírt
kötelezettségeit a polgárok szabad és ö11kéntes kö z rem űköd éséve l és részvételével
ta r~j a teljes körűen megva lósíthatónak. valam int hogy a társadalmi összefogás
segítheti leghatékonyabban településünk múltbe li hagyományainak fe ltámasztását és
j övőbe li fej lődését. Ennek a cé lnak két sarokpontja a fej le szth etőség és a Budapest
XV. kerületen belüli elhelyezkedés. A fejl eszthetőség érdekében Kötelezettségváll aló
. .. ./201 6. számon Közmü ve l ődési megállapodást kötött a Cso mópont Egyesülettel,
202 1. decem ber 3 1-ig. A l egm egfele lőb b helyszín ki választására irányuló tárgyaláso k
eredményeként Felek az alábbi megállapodást kö tik:
2. Kötelezettségvállaló 111 arányú ki zárólagos tulaj donát képezi a Budapesti 2 . számú
Körzeti Földhivata lban 87976 helyraj zi számo n nyilvántartott. a természetben
Budapest, XV. kerület, Sződ li ge t u. 24-30. szám alatti . 7287 m 2 alapterü letű . kivett
középiskola megj elölésü ingatlan. Kötelezettségvállaló szavato lja az ingatlan per-,
teher- és igénymentességét, továbbá. hogy az ingatlano n harmadik szemé lynek nincs
olyan jogosultsága, amely j elen megállapodás célj át akadályozná, illetve gáto lná.
3. Kötelezettségvállaló a 2. pontban meghatározott ingatlan Felek á ltal meghatározott és
megismert - a Budapest XV. Kerül eti Dózsa György G imnázium és T áncmüvészeti
Szakgimnázium használatában l évő - épület egy részét (földszint 19. 20. 2 1-es.
va lamint az emelet 108, 109, 11 0-es helységeknek próba, raktár, öl töző, iroda célj ából
valamint a mellékhelyiségek nem kizáról agos használatát az Intézményt nem zavaró

és korlátozó módon) közérdekű célra történő kötelezettségvállalásként (a
továbbiakban: Kötelezettségvállalás) fe lajánlj a a Csomópont Egyes ület részére, a
Csomópont Egyesü let a Kötelezettségvállaló kötelezettségvállalása szerinti
ingatlanrészt elfogadj a.
4. A Kötelezettségvállalás célj a a Csomópont Egyesület alapfunkcióinak /pró bahely,
j átszóhely/ kielégítése az 2 . pontban megj elölt ingatlan 3. pontban meghatározott
részében.
5. A Csomópont Egyesület vállalja, hogy a kötelezettségvállalás fejében a helyi
viszonyokból kiindulva, a közösségi tudat, a helyi identitás erősítése érdekében
ifjúságvédelmi programokat, táncművészeti projekteket, köztéri megmozdulásokat
szervez, illetve tart.
6. A Csomópont Egyesü let vállalja, hogy a Kötelezettségvállalót félévente legalább
egy alkalommal hivatalosan táj ékoztatja az 5. pontban foglaltak szakmai teljesítésével
kapcsolatban.
7. A Csomópont Egyesület tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás megszunese
esetén a 3. pont szerinti ingatlanrészt a Kötelezettségvállaló részére per-, igény- és
tehermentesen, az eredeti állapotot helyreáll ítva vissza kell szolgáltatnia.
8. A Csomó pont Egyesület tudomásul veszi azt is, hogy köteles a használat idő tartama
alatt az ingatlamészt rende ltetésszerüen használn i, állagát megóvni, az ingatlan
tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit és közös használatra
szolgáló helyiségeit a vonatkozó jogszabályoknak megfe l e l őe n használni , továbbá a
tűz- és munkavédelmi , stb. el őírásokat betartani és betartatni.
9. Felek megállapodnak abban, hogy Kötelezettségvállaló j elen megállapodás aláírását
köve tő 15 napon belül a 3. pontban meghatározott ingatlanrészt a Csomópont
Egyesület használatába adj a, aki ettő l kezdve viseli az ingatlanrésszel kapcsolatos
kárveszélyt és a terheket következő megosztás szerint: Az ingatlanrésszel kapcsolatos
rezsiköltségek a Kötelezettségvállalót terhelik. Kötelezettségvállaló jogosult arra,
hogy túl zott rezsifogyasztás esetén a megállapodás felül vizsgálatát egyoldalúan
kezdeményezze, Csomópont Egyesület köteles az általa használ t épül etrészt a lehető
leggazdaságosabban üzemeltetni az alcsony rezsiköltség é rdekében.
10. Felek egyezően kijelentik, hogy m indketten jog- és szerzőképesek, j elen megállapodás
megkötésére és aláírására te ljes körü j ogosultsággal, illetve a Kötelezettségvállaló - a
Képv ise l ő-testül etének ... ./2016. (XI. 08.) ök. számú határozata alapján - érvényes
felhatalmazással rendelkeznek.
11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. általános és a
közérdekü célra történő kötelezettségvállalásról szóló különös (Ptk. 6:589 - 6: 592 §)
szabályai, az á llamháztartásról szó ló 201 l. évi CXCV. tv. és végrehajtási rendeletei. a
nemzeti vagyonról szóló 20 11. évi CXCV I. tv. , valan1int az egyéb, a megállapodás
tárgyát érintő j ogszabályok rendelkezése i alapján járnak el.
12. Felek megállapodnak abban , hogy a j elen megállapodással kapcsolatosan fe lmerü lt
valamennyi igényt vagy vitás kérdést e l sődlegesen peren kívül, békés úton kívánják
rendezn i. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szerződésbő l ered ő esetleges
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j ogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános szabályok
szerint állapítják meg.
13. Jelen megállapodást Felek 20 16. december 1. napjától 202 1. december 3 1-ig terj edő
meghatározott időtartamra kötik, mely időponttal a kötelezettségválla lás minden
további aktus nélkü l megszűnik .
Jelen sze rződés 6 (hat) db eredeti, magyar nye l vű példányban készül t, melybő l 4 (négy)
pé ldány Kötelezettségvá llalót, 2 (kettő) példány a Csomópont Egyesületet ill et meg.
Budapest, 20 16 .. . . . .. . . . .... . ...... .

Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
képv.: Hajdu László polgármester
Kötelezettségvállaló

Ellenj egyzem:
Budapest, 20 16 ....... .... : ............... „ ...... . .. „ . . ..... . .... .. ... .
Kovács Katalin
tankerületi igazgató

Ellenjegyzem
Budapest. 20 16 .. . . ........ : ... „

Csomópont Egyesület
képv.: Karacs Miklós e lnök
Kije lölt szerv

Gertner Hajnalka
Dózsa igazgató

„ „ .....•......... „ . „ „ .• „ . „ ....... .

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Ellenj egyzem
Budapest. 201 6 . . .. . .. . . . ... : . „ . „ „ .. „ „ . . . „ „ „ ...••• „ „ . „ . . „ . „ .. .
Hőri ch Szilv ia
Közgazdasági Főosztály
osztál yvezető

Kapják:

Csomópont Egyesület /2 pld./
Közgazdasági Főosztály
NlF
Tankerület
Ny ilvántartás
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A Grosics /\lapítványt 201 Gj anu{uj úba n alapította meg Grosics Ed in a Grosics Gyula 1~111ya.
A Grosies Alapítvány működt eti 2016 januárjától n 201 4-ben megalapí loll Grosic.:s Gyu la
KHpusi sko lilt. A Kapusiskola 20 14 óta fol yamatosan a 13udai 11. László stadionba n működ ik.
A Grosics Kapusisko lában jelen pillanatban 41 tanítvány ka pja a rendszeres speciá lis képzést
6 évest"ő l 18 éves korosztályig.
1\ Grosic.:s Alapítvány illetve a Kapusiskola al apvető céljn a magyar labdarúgó hagyományok
megőrzése .

Kiemelt cél a labu arúgás sportágban a diák, iskola, tömegsport és utfmpótlás
nevelés területén mííködni . Alapvető célu nk , hogy a XV. kerü letben l évő gyermekeknek, akik
bármilyen fo nn~1ban érd eklődnek e sportági szakterület iránt megfe lelő képzést biztosítsunk
il letve sze m é lyiség fejlőclésük ben pozití v irányt határozzunk meg. Az Alapítvány egyik cé lja
l e h etőségeinek mértékében a kerületben tanuló- sporto ló illetve arra érdemes diákok anyagi
támogatása.
Tisztelt

Képviselő

Testület!

J\ Gros ics Alapítvány azza l a kéréssel íordul Önükl1öz, hogy munkáját, amelyet a l apvetően a

kerületben végzi, támogat ni szíveskedj enek közép távú ked vezményes pályahasználati díjjal
a Bud ai 11. László stadion területén. J\ Kapusisko la alapvetően a képzését és nz edzéseit a
center pálya kapu mögötti részén va lósítja meg.

GROSl CS
ALAPÍTVÁNY

Budapest, 20 16. szeptember 27.
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Grosics Alapítvány Kuratórium i El nök
Grosic.:s Gyu la Kapusisko la Igazgatój a
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GROS ICS ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA
Grosics Gyula az Aranycsapat kapusa, a Nemzet Sportolója, a világ valaha élt tíz legjobb
kapusa közé választott sportember halála után, 20 16 januárj ában alakult meg az Alapítvány.
Az Alapítvány kiemelt célja Grosics Gyula életútjának megismertetése, illetve emlékének
ápolása, őrzése a magyar társaJalom számára.
Az Alapilvány törekszik arra, hogy munkáj ában Grosics Gyula szellem i örökségét, amely a
magyar nemzet irányában a hagyományaink illetve a sport területén kimagasló volt,
megismerlesse a fi atal generációkkal, sportolókkal, és a tevékenységén kereszllil továbbadja.
Az Alapítvány fontos feladata i közé tartozik Grosics Gyula életében is hangoztatott nézetének
érvé nyre juttatása. mely szerint minden magyar gyermeknek születési helyétől , anyagi
l e hetősége itő l rüggetlenül megaclasson, hogy a sport területén elérhesse céljait.
A Grosics Alapítványt Grosics Edina, Gyul a bácsi lánya alapította 20 16 jan uá1jában.
Kuratóriumi elnök: Kiss Tamás labdarúgó, Grosics Edina ferje.
Kuratórium i tag:

Benkő

László vo lt MLSZ el nök, Gyu la bácsi barátj a.

Kuratóriumi tag: Dunai. Antal olimpiai bajnok labdarúgó. Gyula bácsi spo1ttársa.
Az Alapítvány e nemes célok elérése érdekében megalapította és mű ködtet i a Grosics
Kapusiskol<ít. amely működése révén is megpróbálja megőri zn i és továbbadni Gyu la bács i
szellemi és sportörökségét.
A Grosics Alap ítvány anyagi l ehetőségeinek mértékében Grosics Gy ula elképzeléseinek
mentén, működés i területén anyagi.lag is támogat arra rászorul ó fiata l sportolókat.
Az Alapítvány mindent meg fog Le1111i azért, hogy ebben a fo lyamatosan változó világban
olyan szil árd értékekke l bíró ember, mint Grosics Gyula, nézetei, elképzelései, hitvallása,
értékrendj e ne halványuljon el.
Amcrrnyibcn e célokat eléri az Alapítvúnyunk úgy az egész magyar sport és a magyar
társadalom f~jl ődését szolgá lja
GROS ICS ALAP ÍTVÁNY
•
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Telephely: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
Honlap: www.grosicskapusiskola.hu

l<iss Tamás, igazgató
kis s.tam as@grosicskapusiskola.hu
+36 20 232 8115
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A Grosics Gyula l<apusiskola 2017 Sportprogramja

- A Budai 11 László St ad ionban fo lyamatosan képzés kedd -csütörtök napokon
j anuártó l,decemberi g.
- Kapus E dző t ábor Júni us
- Kü lföldi szakmai út a kapu soknak, illetve az edzőkn ek júliusba n (Németország)
-Kerületi általános isko lák felke resése és ahol igény van bemutató edzés tartása a
gyerekeknek (szeptember és június között)
- Kerület i spo rt és közösségi programokban részvétel.A kapusiskola bem utatá sa illetve 11-es
rugó verseny stb. (májusl,miénk a gund program,csa lád i nap,sport nap.spo rtd ay stb .)
- Kapus iskolához kötödő rendezvények,bemutató edzéssel (február,szeptem ber)
- Sportveté l kedő, fe lm é rő szervezése a kerületben müködő és dolgozó iskolák, Egyesü let ek
kapus ai részére.

Bud apest 20 16.szeptember 27.

GROS ICS
ALAP ÍTVÁNY
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Grosics Gyula l<apusiskola lgazagató
Grosics Alapítvány Kuratórium Elnök
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Te lephely: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
Honlap: www.grosicskapusislcola.hu

l<iss Tamás, igazgató

kiss.tamas@grosicskapusiskola.hu
+36 20 232 8115

Grosics Gyula Kapusiskola
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