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Tisztelt Képviselő-testület!

l.
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2018. (V.29.) ök.
számú határozatában, valamint a 411 - 412/2018.(VI.1 2.) ök. számú határozataiban úgy
döntött, hogy a DOWN Alapítvány (adószáma: 18005282-1 -42, nyilvántartási száma: 01 -0 10003312, székhelye:l 145 Budapest, Amerikai út 14.) részére az új telephelyének, a Palota
Foglalkoztató és Szolgáltató Központnak (1153 Budapest, Bocskai u. 86.) átépítési és
felújítási költségeire (az oromfal megerősítése és AUSTROTHERM hőszigetel ő burkolat) a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 3.202.800-Ft felhalmozási célú támogatást
biztosít a 2/96-94/20 18. iktatószámú előterjesztés 8. sz. mellékletében szerep l ő, az Alapítvány
által benyújtott támogatási kérelem alapján, a 2018. évi költségvetésrő l szóló 6/2018. (Il.28.)
önkormányzati rendelet általános tartalék terhére. A fe lújítási munkálatokat a Palota-Holding
Zrt. mint vagyonkezelő felügyelte.
A támogatást az Alapítvány 2018. január 1. és 2018. december 3 1. közötti időJzakban
használhatta fel, az elszámolás határideje 20 19. január 31-e volt. A támogatás kifizetése
támogatási szerződés megkötésével, a támogatott bankszámlájára történő egyösszegű
átutalással történt.
A DOWN Alapítvány támogatása elszámolásának benyújtására a Képvi selő-testület elé a
hatályos jogszabályok, és a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata Képvise l ő-testületének az önkormányzat által nyújtott pénzbeli
támogatásokról szóló 6/20 17. (III.!.) ök. rendelettel elfogadott szabályzat előírásainak
megfelelően kerül sor.
A DOWN Alapítvány 653/20 18 számú támogatási szerződése alapján az összeg
felhasználására meghatározott időszakban keletkezett és vonatkozó számlákat, illetve azok
kiegészítő bizonylatait megfelelően, a támogatási szerződés szerinti véghatáridőben
benyújtotta.

Az elszámolási melléklet szakmai beszámolója és
számú melléklete.

összes ítő

táblázata jelen

előterjesztés

1.

n.

A ·civil szervezetek pályázati támogatása rendjének a meghatározására a Képviselő-testület
~egalkotta a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhe ly, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testületének a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról szóló
4/2011.(II.22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) .

A 2018 márciusában a civil szervezetek (köztük az alapítványok) számára kiírt pályázaton a
2018. évi költségvetésről szóló 6/20 18. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében
foglalt civil szervezetek pályázati kerete terhére a rendelkezésre álló 10 OOO OOO forintra
lehetett pályázatot el őterj eszteni .
A pályázaton 12 alapítvány lett nyertes, 3 alapítvány 2 kategóriában is. Ennek megfel el ően az
összesen 15 alapítványi pályázat kapcsán a Képvi se lő-testület a 330/2018. (V .8.) ök. számú
határozatával 15 alapítványi program támogatásáról döntött összesen 5 295 OOO forint
összegben az alábbiak szerint:

Szer vezet
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„Korona" Müvel ődési , Kulturális és
Oktatási Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 14. Pk.60.427/2004.)

CORTEX Alapítvány az Agysérültek
Rehabilitác iójáért
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 0 100/Pk.63780/ 1990)

Drogprevenciós Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: Pk.60. 135/1994.)

Támogatott felhasználási cél

Összeg

"Korona Családi Egészség-és Gyermeknap" a Szent
Korona Általános Iskolával együttm üködve, kibővítve
az egészséges életmódhoz kapcsolódó eseményekkel.
Egészséges ételek bemutatója és kóstoltatása,
vérnyomás és vércukorszint mérés, testtömeg index és
testzsírszázalék mérése szakember segítségével, aki a
mért érték alapján táplálkozási és életmód vál tási
tanácsokat is ad. Falmászás, felfújható légvár, arc-és
testfestés, lufi hajtogatás, kézm űves foglalkozások. A
pályázat ban a támogatást sport és sza badidő s
eszközök bérleti díjához, kézműve s foglalkozások
anyagszükségletéhez, be l éptető karszalagok
vásárlásához, a versenyek győzte se in ek és
helyezettjeinek tárgyi jutalmazásához, érmek és
oklevelek vásárlásához kérik. Az alapítvány a
rendezvény kö ltségeinek 1/3-ad részét önerő bő l
biztosítja. A program hagyományosan 400-500 fő
részvételével bonyolódik.

400.000-Ft

Családterápiás rehabilitációs üdülés Hajdúszoboszlón,
a Barátság Hotelben

500.000-Ft

Szakmai fó rum a Család - egyén - életfeladatok családi tükör központi gondolattal. A fóru mon az
alapítvány munkatársai mellett az adott területtel
foglalkozó szakemberek tartanak előadásokat. A
program 30 - 50 fő XV. kerü leti és 20-25 fő egyéb

400 .000-Ft
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kerületből érkező érde kl ődőre

számít az Alapítvány.
A fó rum tervezett helyszí ne a XV. kerületi
Önkom1 ányzat egyik terme

1
1

Drogprevenciós Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratá nak
száma: Pk.60. 13511 994 .)

Szakmai fórum az Utak, sorsok, arcok központi
gondolattal. A fó rum során tervezik bemu tatni a
vá ltozás, felépülés útj ának kül önböző állomása it
bejáró józanodók életét az ellátóre ndszerben. A
fórumon az alapítvány munkatársai melle tt az adott
te rülettel foglalkozó szakemberek tartanak e l őadást. A
program megvalósítása során az Alapítvány
együttmü ködne a XV. kerületi GYIÖK-ke l, az
egészségügyi, - szociális-, és gyermekvédelmi ellátás
intézményeivel, civil szervezetekkel, teráp iás
csoportokkal. A program 30 - 50 fó XV. kerületi és
20-25 fö egyéb kerületi lakost vonzhat.

S zülő k, Tanítványok a Kolozsvár Úti

Családi Nap a közösségi életre nevelés jegyében.
Hagyományos program, amelynek során kulturális és
sportprogram ok, kézm űves foglalkozások kerülnek
megrendezésre
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Iskoláért Alapítvány
(Nyilvántartásba véte li okiratának
száma: 01-0 1-0002372)
Tavasz Kórus Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 01 OO/Pk.67832/ 199 1)

Az Érte lmes Életé rt Alapítvány
(N yilvántartásba vételi okiratának
száma: Pk. 68.7 17/1 992)

1

Keresztyén Gyermek Evangelizáló és
Le lkigondozó Misszió , Kegyelem
Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 0 1OO!Pk.67688/ 199 1)

A Tavasz Nő i kar részvétele a horvátországi "Summer
in Adri a Mus ic Festi val" e l ne vezés ű nemzetközi
rendezvénysorozaton, amelynek keretében a kórus két
koncerten mutatkozik be.

Az Alapítvány idén ismé t (immár hagyomá nyosan)
Bala tonlellén szeretné táboroztatni az Otthonában é lő
vak és egyben értelmileg fogyatékos fiatal felnőtteket.
A tábor nemcsak a pihenésről , ha nem a fejles zt ésről,
egészségm egő rzé srő l , közösségfo rmálásról és a
társadalmi szolidaritásról is szól.
Tahi Baptista (Gyerek) Tábor - A táborban
önké ntesen dolgozó alapítványi tagok kül önböző
foglalkozásúak (le lkész, orvos, gyógypedagógus,
pedagógus, óvodapedagógu s, szociális munkás,
gyermekj ogi ké p v i sel ő, ifjú ságse gítő, pedagógiai
asszisztens). A tábor célja olyan értékek közvetítése,
mint a szere te t, egymás el fogadása, a család
egységéne k m egerő s ítése, mások tiszteletben tartása,
a természet megóvása, megbecsülése. Sokféle nehéz
életh elyzetben él ő gyermek és fi atal is részt vesz a
táborban. A nap egyik felében korcsoportos
fog lalkozások varrnak, majd szabadidős programok,
amelynek keretében a táborozók sportolhatnak, alkotó
foglal kozásokon vehetnek részt, kirándulhatnak,
zenélhetnek. Az orvos és a szociális munkás
alapítványi tag segítségével felvilágosító, prevenciós
e lőad ások megtartására kerül sor, va lamint az
egészséges éle tmóddal kapcso latos foglalkozáso kra és
bemu tatókra.

400.000-Ft

300.000-Ft

200.000-Ft

600.000-Ft

250.000-Ft
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Együtt a Gyermekekért, az Egészségért
Közhasznú Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 0 1-01-000434211993)

Együtt a Gyermekekért, az Egészségért
Közhasznú Alapí tvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 01-01-000434211993)

Gondoskodás Gyem1ekeinkért
Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: l 3.Pk.60.249/1996)

V idám Ovis Évek Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 0 1OO!Pk.60839/2013)

K ézműve s , hagyo mán yő rző tábor a n épművészet
jegyében. Helyszínek: Dunapataj - Szelíd, Holdfény
kemping; Vácduka Üdü lő - és Rendezvényközpont

400.000-Ft

"Egészség és Sportnap a Kossuthban" Ismeretszerzés, versenyzés, az egészséges életmóddal
kapcsolatos veté lkedő k. TOTO-k, az állatok
szeretetére nevelés, az ökotudatos szemlélet
terjesztése, kézműves foglalkozások, rajzverseny,
sakkverseny. Részt vesznek á ll atmentők , vakvezető
k ik ép zők , re ndőrkutyások , tűzo l tók , re ndőrök,

m entősök.

Az áprilisi Egészség és Sportnapot a
Kossuth iskolában szervezik, a szeptemberi találkozót
a Szántóföld úti Sportközpontban tervezik. A
támogatást a versenyek szervezésére és jutalmazására,
az i s mere tterjesztő programok megszervezésére és
lebonyolítására, eszközök vásárlására kérik.

Bogácson súlyosan és halmozottan fogyatékos,
tanköteles korú gyermekek és fiatalok táboroztatása,
személyre szabott speciális programokkal, szakszerű
ellátással, akadálymentes, szükségletet ki e l ég ítő
helyszínnel.

Szüreti Mulatság a Tóth István úti Tagóvodában - ez a
rendezvény immár hagyományos program az
Óvodában, amely kulturális és közművelődési
tevékenységet egyaránt magában foglal, amely a
hagyományok ápolása mellett közel hozza egymáshoz
a szülőket, ovisokat és az óvoda dolgozóit.

200.000-Ft

250.000-Ft

350.000-Ft
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V idám Ovis Évek Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 0 1OO!Pk.60839/20 13)

Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány
(Nyilvántartásba vételi okiratának
száma: 11. Pk.61896/1993/2.)

Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány
(Nyilvántartásba vételét igazoló
okiratának száma: Pk.64 1 1611990/J)

Szüreti bál az óvoda szü l ő i közössége részére
programokkal, e l őad óm űvészekke l ,
kul turális és n éphagyo m ányő rző tartalommal
fe ltöltve. Belépőjegy nincs, a résztvevő szü l ők fizetik
a fogyasztásukat.
kö zösségépít ő

A Mátyás királ y emlékévhez csatlakozva az iskola
fe lső tagozatosai számára buszos kirándulás
V isegrádra, az alsó tagozatos gyerme kek a
Mesemúzeumban ismerked nének a mese és a monda
közötti különbséggel, drámapedagógiai foglalkozás
keretében. A hagyomá nnyá vált Pestújhelyi Ősz
szintén a Mátyás király emlé kévr ől szól, ennek
keretében az iskolában vetélkedőket, pályázatokat,
j átékos foglalkozásokat, valamint színházi
e l őadásokat szeretnének szervezni.

A Dózsa György Gimn ázium és Táncmű vésze t i
Szakginmázium tánctagozatos tanulói (5 évfolyam
részvételével) mutatják be a Pesti Magyar Színházban
az egész éves munkájuk gyümölcsét tanáraik
koordinálásával diáktársaiknak, szüleiknek,

100.000-Ft

400.000-Ft

545.000-Ft
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barátaiknak, az iskola dolgozóinak, a kerület
lakosai nak. az egész estét betöltö elöadáson.

A rendelet 9.§ (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az elszámolás elfogadásáról alapítványok
esetében a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság
javaslatára a Képvi se lő-testület dönt.
Az alapítványok 2018. évi támogatásának elszámolására a hatályos jogszabályok valamint a
Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő
testületének az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017 .(III. l.)
önkormányzati rendelettel elfogadott előírásoknak megfelelően került sor.
Az elszámolás véghatáridej e a támogatási szerződésekben meghatározott időpont volt. A
benyújtott számlamásolatok és az egyéb kapcsolódó bizonylatok átvizsgálását a Polgármesteri
Kabinet végezte el, míg a benyújtott pénzügyi bizonylatok számszaki, alaki ellenőrzését a
Hivatal Közgazdasági Főosztál ya látta el. A bizonylatok megtekinthetőek a Hivatal
Polgármesteri Kabinetén.
A lefolytatott ellenőrzések alapján megállapítható, hogy az alapítványok cél szerint használták
fel a támogatást. Az alapítványok a támogatási szerződések alapján az összeg felhasználására
meghatározott időszakban keletkezett és vonatkozó számlákat, illetve azok kiegészítő
bizonylatait megfelelően, a támogatási szerződések szerinti véghatáridőben benyújtották. Az
érintett alapítványok támogatás elszámolásának szakmai beszámolói és összesítő táblázatai
jelen előterjesztés 2-15 . számú mellékletei tartalmazzák.
A Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány elszámolását a Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Képviselő-testülete az 58312018.(XI.27.) ök. számú határozatával a 2018.
nove"mber 27-i ülésén elfogadta.
Kérem a tisztelt
elfogadására.

Képvi se lő-testületet

az

előterjesztés

megtárgyalására és az elszámolások

Budapest, 2019. február )~ .."

1.
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Mellékletek:
1. DOW>J" Alapítványnak a 653/2018. számú támogatási szerződéséhez kapcso lódó szakmai
beszámolója és összesítő táblázata
2. „Korona" Műve l ődési , Kulturális és Oktatási A lapítványnak az 548/2018. számú
támogatási szerződéséhez kapcsolódó szakmai beszámo lója és összesítő táblázata
3. CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért-nak az 578/20 18. számú
támogatási szerződéséhez kapcsolódó szakmai beszámolója és összesítő táblázata
4. Drogprevenciós A lapítványnak az 572/20 18. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó
szakmai beszámolója és összesítő táblázata
5. Drogprevenciós Alapítványnak az 573/2018. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó
szakmai beszámolója és összesítő táblázata
6. Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítványnak a 65 7/20 18. számú
támogatási szerződéséhez kapcsolódó szakmai beszámolój a és összesítő táblázata
7. Tavasz Kórus Alapítványnak a 655/20 18. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó
szakmai beszán1olója és összesítő táblázata
8. Az Értelmes Életért Alapítványnak az 591120 18. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó szakmai beszámolója és összesítő táblázata
9. Keresztyén Gyermek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítványnak a
645/2018. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó szakmai beszámolója és összesítő
táplázata
10. Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítványnak a 643/2018. számú
támogatási szerződéséhez kapcsolódó szakmai beszámolója és összesítő táblázata
11. Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítványnak a 642/2018. számú
támogatási szerződéséhez kapcsolódó szakmai beszámolója és összesítő táblázata
12. Vidám Ovis Évek Alapítványnak az 550/20 18. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó szakmai beszámolója és összes ítő táblázata
13. Vidám Ovis Évek Alapítványnak az 549/20 18. számú támogatási szerződéséhez
kapcso lódó szakmai beszámo lója és összes ítő táblázata
14. Pestújhelyi Iskol áért Alapítványnak a 648/2018. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó szakmai beszámo lója és összesítő táblázata
15. Pro Schola Georgius Dózsa Alapítványnak az 579/20 18. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó szakmai beszámolója és összesítő táblázata

~l)Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

~ ~

(2) Egyeztetésre megküldve: Jegyzői Iroda, Közgazdasági Fődsztály
(3) Bizottságok:

PTB

ESZB

VKB

x

(4) Jegyzői láttamozás: 2019. február „ . ~~- -"

KKB

JÜB

x

KÉB

~

~

" ' .................... .... ..... ........... ...... .
AJa1ras:

(5) Meghívandók: a támogatott civil szervezetek képviselői

(6) Háttéranyag a Polgármesteri Kabineten található.

6

Határozati javaslatok:
A

Képvi selő-testület

úgy dönt, hogy elfogadja

(1 ) a DOWN Alapítványnak a 653/201 8. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó
elszámolását az ........ iktatószámú el őterj esztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal
Határidő :
Felelős:

2019. február 26. (döntésre)
polgánnester

(2) a „Korona" Művel ődési , Kulturáli s és Oktatási Alapítványnak az 548/2018. szamu
támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az . „ „ „ . iktatószámú előterj esztés 2.
számú melléklete szerinti tartalommal
Határid ő:
Felelős :

201 9. február 26. (döntésre)
polgármester

(3) a CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáértnak az 578/201 8. számú
támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az .... „ „ iktatószámú el őterj esztés 3.
számú melléklete szerinti tartalommal
Határidő :
Felelős:

20 19. február 26. (döntésre)
polgármester

( 4) a Drogprevenciós Alapítványnak az 572/201 8. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó elszámolását az . „ „ „ . iktatószámú előterj esztés 4. számú melléklete szerinti
tartalommal
Határidő:
Felelős :

201 9. február 26. (döntésre)
polgármester

(5) a Drogprevenciós Alapítványnak az 573/2018. számú támogatási szerződéséhez
k!lpcsolódó elszámolását az „ „ „ „ iktatószámú előterj esztés 5. számú melléklete szerinti
tartalommal
Ha táridő : 201 9. február 26. (döntésre)
Felelős:

polgármester

(6) a Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítványnak a 657/2018. szamu
tán1ogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az . . . . . . . . iktatószámú el őterj esztés 6.
számú melléklete szerinti tartalommal
Határidő :
Felelős :

201 9. február 26. (döntésre)
polgármester

7

(7) a Tavasz Kórus Alapítványnak a 655/20 18. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó
elszámolását az „ „ „ „ iktatószámú előterj esztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal
Határidő :

Felelős :

20 19. február 26. (döntésre)
polgármester

(8) Az Értelmes Életért Alapítványnak az 591/20 18. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó elszámolását az „ „ „ „ iktatószán1ú előterjesztés 8. számú melléklete szerinti
tartalommal
Határidő:
Felelős :

2019. február 26. (döntésre)
polgármester

(9) a Keresztyén Gyermek Evangelizáló és Lelkigondozó Misszió, Kegyelem Alapítványnak a
645/2018. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az . „ . „ „ iktatószámú
el őterj esztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal
Határidő :
Felelős:

2019. február 26. (döntésre)
polgármester

(10) az Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítványnak a 643/2018. számú
támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az „ „ . „ . iktatószámú előterjesztés 10.
számú melléklete szeri nti tartalommal
Határidő : 2019. február 26. (döntésre)
Felelős:

polgánnester

( 11) az Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Közhasznú Alapítványnak a 642/20 18. számú
támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az . „ „ . „ iktatószámú el őterjesztés 11.
számú melléklete szerinti tartalommal
Határidő :
Felelős :

2019. február 26. (döntésre)
polgármester

(12) a Vidám Ovis Évek Alapítványnak az 550/2018. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó elszámolását az „. „ . „ iktatószámú előterj esztés 12. számú melléklete szerinti
tartalommal
)

'

.

Határidő:
Felelős:

2019. február 26. (döntésre)
polgármester

8

(13) a Vidám Ovis Évek Alapítványnak az 549/2018. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó elszámolását az . . . . . . . . iktatószámú előterjesztés 13. számú melléklete szerinti
tartalommal
Határidő:

Felelős:

2019. február 26. (döntésre)
polgármester

(14) a Pestújhelyi Iskoláért Alapítványnak a 648/2018. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó elszámolását az ........ iktatószámú előterjesztés 14. számú melléklete szerinti
tartalommal
Határidő:
Felelős:

2019. február 26. (döntésre)
polgármester

O5)

a Pro Schola Georgius Dózsa Alapítványnak az 579/2018. számú támogatási
szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az . . . . . . . . iktatószámú előterjesztés 15. számú
melléklete szerinti tartalommal
Határidő :
Felelős:

2019. február 26. (döntésre)
polgármester

A határozati javaslatok elfogadásához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges!

[A döntések alapjául szolgáló jogszabályok: 2018. évi költségvetésről szóló 61201 8. (II.28.) önkormányzati
rendelet, az önkormányzat által ny új tott pénzbeli támogatásokról szóló 612017. (JIJ. l.) számú önkom1ányzati
rendelet 9.§ (4)J
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Németh Angéla polgármester
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai út 1-3.
Tárgy: támogatás elszámolása

2019 JAN 3 0.
Kedves Németh Angéla Polgármester Asszony!

Ügyintézö.

Elószám:

Á

Hivatkozva a 653/2018. támogatási

szerződésükre,

ezúton meUékelten küldj „

annak s......,.„...„

és pénzügyi beszámolóját, valamint a számlákat ellenőrzésre eredeti példányban.

Ezúton is nagyon köszönjük támogatásukat, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a kerületben
lévő lakóotthönainkhoz közel, egy minden igényt kie légítő, színvonalas foglalkoztató

centrumot hozhassunk létre.

Melléklet: szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a számlák eredeti példányban

1

Budapest, 2019. január 29.
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DOVVN
ALAP(TVÁNY

Szakmai beszámoló a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal kötött 653/2018.
számú Támogatási Szerződés 1.sz. melléklet 2.1 pontja szerint
Tárgy: Down Alapítvány (1145 Budapest, Amerikai út 14.) Foglalkoztató és Szolgáltató
Központja {1153 Budapest, Bocskai u. 86.} homlokzatszigetelési és felújítási munkái
1.

Előzmények

A Down Alapítvány 2017. 03. 09-én Helyiségbérleti Szerződést kötött a Palota Holding Zrt.-vel a
tárgyban lévő ingatlanon lévő 195 m2-es üzlethelyiség használatára. Az Alapítvány ezen új
telephelyén a felújftás és az engedélyek megszerzése után foglalkoztató munkahelyet alakított
ki 30-40 értelmileg sérült kliense számára. 2017-2018. évben az alábbi belső átalakítások és
felújítások készültek el, 12 millió Ft összeg befektetésével (a teljesség igénye nélkül):

]

1.1 ÁNTSz igénye szerinti WC. zuhanyzó, kézmosó blokk
1.2 Sarokbejárati szélfogó
1.3 Új hideg-és melegpadló burkolatok, vizesblokkban új csempeburkolat
1.4 Belső fal-és mennyezetfestés", mázolás (nyilás·zárókon)
1.5 Teljes épületgépészeti és villamos felújitás (fűtés , gázellátás, víz-csatorna, klima , világítás)
1.6 A nagy belmagasság (3,70 m) csökkentésére hőszigetelt álmennyezet
1.7 Akadálymentes megközelítés az Arany János utcai oldalkert felől
1.8 Üzletportálok és ajtók-ablakok cseréje új, korszerű, hőszigetelt nyilászárókra
1.9 Pince belső felújftása, mesterséges szellőztetése, fütése; raktári célokra

•

•

1.kép; Arany János utcai nagyterem

2. kép; Bocskai utcai hátsó terem

A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 365/2018. (V.29.) ök. sz. határozatával
3.202.800 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított az ingatlanrész·
homlokzatának utólagos hőszigetelésére és teljes felújítására.

]

2. Homlokzatszigetelési és felújítási munkák ismertetése
2.1 Ajánlatok, szerződések,

előkészítés

Az Alapítvány -előzetes ajánlatadás után- ugyanazokkal a vállalkozókkal kötött szerződést a
homlokzatszigetelési munkákra , akik a belső átalakítási-felújítási munkák során már
bizonyítottak, jó minőségű munkát végeztek (szerződések csatolva). A szerződés mellékletét
képező költségvetés az alábbi főbb munkafdlyamatokat tartalmazta (teljesség igénye nélkül):
- fellazult vakolat leverése, pótlása
- ereszcsatorna cseréje, új lefolyócsövek
- alsó cserépsorok bontása után a szarufa-végek megerősítése, új ereszdeszkázat
- homlokzat hőszigetelése sztirolhabbal (komplett DRYWIT rendszer) , színezett vékonyvakolat
- nyílászáró-keretek húzása, lábazati hőszigetelés
- előlépcsők , előtetők
A szükséges területfoglalási engedélyt a XV. kerületi Önkormányzattól szeptember 12.-i
dátummal megkaptuk.
2.2 Állványozás
A homlokzati állványok építésére erre szakosodott szakcéggel kötöttünk szerződést (Jenesson
Kft., szerződés mellékelve). Az állványozási munkák szeptember 14.-én elkészültek. A felújítási
munkák 17.-én kezdődtek el.

1

]
]
J

3.kép; Arany János utcai állvány és új eresz

2.3

]

]

]

]

Csapadékelvezető

4. kép; Bocskai utcai állvány új ereszcsatomával

rendszer, homlokzatszigetelés

előkészítése

Elsőként

az ereszcsatornák cseréje készült el. A költségvetési kiíráson felül szükségessé vált a
leromlqtt, korhadó ereszdeszkázat cseréje is. Elvégezték az utcai homlokzatokon a laza
vakolat, illetve festékes részek eltávolítását. Befejezték a homlokzati hibák kijavítását,
ablakkávák kialakítását, és elkezdték a hőszigetelést.
2.4 Homlokzatszigetelés és színezés az utcai falakon
A homlokzatokon ragasztott és mechanikai rögzítéssel elhelyezték a 10 cm vastag sztirolhab
táblákat és az ablakkeretek kiemelt kereteit kemény xps anyagból, majd 4 m magasságban
felragasztották az eredetivel megegyező profilú dísz-tagozat csíkot.
Glettelés és hálózás után felhordták a színezett vékonyvakolatot a falfelületekre és a lábazatra.
A nyílászáró keretek fehér felületkezelést kaptak.
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]
5. kép; Kész falszigetelés dübeles rögzítéssel

]
]

6. kép; Színezés vékonyvakolattal

2.5 Homlokzatszigetelés oldalkertben és hátsókertben
Az utcai homlokzatok elkészülte után az állványzat elbontásra került, illetve részben az
oldalkertbe lett áttelepítve. Az oromfalon ugyanabban a technológiai sorrendben folytatódott a
munka, mint az utcai homlokzatokon. Itt a hőszigetelés 5 m magasságig készült, a padlástéri
háromszög csak sima vakolatot kapott. A hátsókertben az alacsonyabb, 4 m magas homlokzat
egyszerűbb. megjelenésű, ablakkeretezés nélküli.

7. kép; Leromlott állapotú oromfal

8. kép; Vakolatleverés, gúzolás, újravakolás

ü
9. kép; Kész oromfal

10.-1 1. kép; Hátsókerti rövid homlokzat-szakasz készen

3

]

3. Egyéb

kiegészítő

munkák

Az oldalkertben a terep rendezésre került, a kukák (4 db) fogadására betonozott burkolat és
faszerkezetű tároló készült. A kész homlokzatokra, a bejáratok fölé acél tartószerkezetű ,
áttetsző polikarbonát védőtetők lettek felszerelve, a sarokbejáratnál íves kialakítással. Az
e l őlépcső ugyanitt csúszásmentes BRAMAC betonlap burkolatot kapott, kétoldali acélcső
kapaszkodóval. A munkák november közepén fejeződtek be. Az elszámolások, kifizetések
december közepéig megtörténtek.

Budapest, 2019. január 27.
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ÖSSZESÍTÖ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzből juttatott 653/2018. szerződésszámú támogatás elszámolásához

(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)

J

Sorszám:

Számla
száma

J

Kibocsátó
Kiállítás
megnevezése dátuma

Szolgáltatás,
áru
megnevezése

Számla
nettó
értéke
(Ft-ban)°

Számla
bruttó
értéke
(Ft-ban)

Kifizetés
dátuma

1.

NQ9S86302769 Takács Tibor

2018.09.18. szigetelés

400.000

400.000

2018.09.18.

2.

LN5SA5747607 Kapuszta Zolt.

20 18.09.18. horni. felújítás

600.000

600.000

20 18.09. 18.

3.

NQ9SB630277 I Takács Tibor

2018. 10.17. szigetelés

345.643

345.643

2018.10.18.

4.

LN5SA5747608 Kapuszta Zolt.

20 18.10. 17. horni. felújítás

5 18.464

5 18.464

2018.10.18.

5.

LN5SA5747609 Kapuszta Zolt.

398.950

395.950

2018.11.27.

6.

NQ9SB6302772 Takács Tibor

249.750

249.750

2018.11.2 7.

7.

PH6SA429580 1 Jenesson Kft.

20 18.11.13. horni.
szigetelés
2018.11.13. horni.
szigetelés
2018.11.06. állványozás

399.750

507.683

2018. 11.26.

8.

PH6SA3594207 Bödör Péter

2018.11.16. lakatos munkák 220.000

220.000

2018. 11.27.

3.132.557 3.237.490

Összesen:
Kelt: Budapest, 20 19. január 28.

]
]

J

J
J
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aláírás
Nyilatkozat

Cr. Grulz Ka\~lln
~urat6ri.imlolnő~

OOWN Alapi1Vány

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának 20 18. evt
szóló 6/20 l 8. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján a Palota Foglalkoztató
és Szolgáltató Központ (1153 Budapest, Bocskai u. 86.) átépítési és felújítási költségeire
kapott bruttó 3.202.800.-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
költségvetésről

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
Budapest, 2019. január 28.

név: Dr. Gruiz Katalin elnök
cím/székhely: 1145 Bp. Amerikai út 14.
adóazonosító jel/adószám: 18005282-1 -42

• Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
•• A megfelelő rész aláhúzandó

J
]

Záradék

--

Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom/ nem igazolom••

]

uid9d31
dátum

J
]

-

Közgazdasági Főosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom/ nem igazolom„
:~I S .).!.l.O.t.

dátum
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Tisztelt Polgármester Asszony!
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2019 JAN 14.
Ügyintézö:
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Szervezetünlc a Korona
Sze t Korona Általános Iskolával
együttműködve 20 18. május 18-án rendezte meg a Korona Családi Egészség- és Gyermeknap
elnevezésű rendezvényét 13. alkalommal.
Immár második éve nyitottunk az egészséges életmódra nevelés irányába, mert kibővítettük
programjainkat. Szak.képzett asszisztencia segítségével lehetőség nyílt vérnyomásm érésre, testsúly,
testtömeg index és testzsírszázalék mérésre is. Mindezek függvényében segítséget kaptak az
érdeklődők a helyes és egészséges táplálkozással kapcsolatosan és kóstolhattak az ételbemutató
keretében ilyen módon készült ételeket is. A lélek és a psziché rejtelmeinek feltárásában szald<:épzett
grafológus nyújtott segítséget.
A programok sporttal kapcsolatos részében ez évben is együtt sportoltak a szülők és gyermekek. A
kispályás labdarúgó versenyre benevezett 13, valamint a floorball versenyen részt vett 15 csapat a
rendezvény nép szerűségét és sikerességét bizonyítj a. A fenti két spo1iágon kívül még asztalitenisz
verseny és atlétikai ötpróba is szerepelt a sportprogramban.
Mindezek mellett rendelkezésre állt ugrálóvár, mászófal, rodeó bika. Ezeket a szabadidős
sporteszközöket mindenki térítésmentesen használhatta. A gyerekek számára különböző kézműves
foglalkozásokra is leh etőség nyílt (agyagozás, aszfa ltraj zverseny, arc- és testfestés, lufi bábok
hajtogatása stb.).
Továbbá volt még tombola, finom ételek és üdítő italok. A versenyek győztesei az érmek és oldevelek
mell ett értékes tárgyjutalomban is részesültek. A rendezvény zárásának fénypontja a tombolatárgyak
sorsolása volt, ahol szintén sokjutalomtárgy talált gazdára. A rendezvényen összességében több, mint
500 fő vett részt.
Az egész napos program során már napközben is nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. A
résztvevők érdeklődésse l fogad ták a programok egészségneveléssel kapcsolatos részeit.
A pályázaton nyert összeg lehetővé tette, hogy a rendezvényt a korábbi években megszokott
színvonalon tudtuk. lebonyolítani. Tovább erősítsük az iskolai, a szülői és a lakóközösség kapcsolatát.
A program sikeréhez a pályázaton nyert összeg mell ett az alapítvány által biztosított önrész is
hozzájárult, valamint annak a közel 50 fő önkéntesnek a munkáj a, akik már heteld<:el korábban a
rendezvény előkészítésén fáradoztak és a lebonyo lításában is részt vettek.

Köszönetemet fejezem ki a programok valame1myi résztvevőj e, az alapítvány kuratóriuma és
a magam nevében, hogy a XV. kerületi Önkormányzat által „Civil" szervezetek számára kiírt pályázat
keretében elnyert összeggel l ehetővé tették a fentebb vázolt programok megvalósul ását.
Munkájához további sok sike1t ldvánok az alapítványunk nevében.
Tisztelettel:

Budapest, 20 18 . december 17.
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ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati

Sorsz Száml a száma
ám:

közpénzből

juttatott 548/20 18

Kibocsátó
megnevezése

Kiállítás dátuma

szerződ ésszámú

támogatás elszámolásához

Szolgáltatás, áru
megnevezése
Szabad idős

Számla
bruttó értéke
(fot-ban)

Kifizetés
dátuma

95 OOO

120 650

L

2018 . 05 . 22 .

70 OOO

88 900

'--

- 2018. 05. 22.

15 902

20 196

L--

2018. 05. 10.

11 820

15 0 11 ,..........- v 20 18. 05. 08.

1.

RHASA 18793 53

SAUSA BT.

20 18. 05. 12.

2.

IU-IASA 1879354

SAUSA BT.

2018. 05. 12.

3.

SZ/2018/ 01672

Papp Design Kft

2018. 05. 10.

4.

2017. 05. 12.

Lufi hajtogatás

15 OOO

15 OOO

6.

SBASA

METRO Kereskedelmi
Kft.
Vid ám Segítők
Alapítvány
Kala Palota Bt.

2018. 05.08

5.

20 18-0/0(013)
0009/02330
IH4EA0069507

2018.05.12.

Arcfestés

30 OOO

30 OOO

(../

v

20 18. 05. 12.

7.

SZ-192/2018

VIP Karszalagok Kft.

20 18. 04. 25.

Karszalagok

10 700

13 589

........- v

2018. 05. 25.

8.

MOS2-SZ1725400

„Most" Szabadidősport
Egyesül et

2018.05.14.

Sportrendezvény szervezésMászófal

11 O OOO

110 OOO

'-

358 422

413 346

Össze
sen :
Kelt: Budapest, 20 18. december 17.

és sporteszköz
kölcsönzése
Szabadidős- és sporteszköz
kölcsönzés
Érmek, szalagok

Számla
nettó értéke
(Ft-ban)*

Asványvíz,

üdítő

--

r- ,

/

.·......... ....

2018.05.12.

L

-;-;

f-20 18. 05 . 30.

----:,

.... ~

aláírás

• Amenny iben a tá mogat ott é lt az ÁFA levonási jogával. az elszómolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kel l egyezn ie a kapott támogatás bruttó összegével.
„* A megfe l elő rész aláhúzandó

Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkonnányzatának civil szervezetek pályázatának keretéből „Korona Családi Egészség- és Gyermeknap"
célra kapott bruttó 400 OOO Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

e-

Budapest, 2018. december 17.

;t~
_. . „.. .
_

· _..__;;; .~ .„„ . „ „~~

aláírás
név: Korona Oktatási Alapítvány
cím/székhely: 1155 Budapest Szent Korona út 5.
adóazonosító jel/adószám: 18184280-1-42

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom
___,_ / nem igazolom u

frb. ~lj,
dátum

Közgazdasági

Főosztály

tölti ki: Az elszámolás pénzügyi

megfelelőségét

igazolom / nem igazolom „

w1 !? .0 1. .23

dátum

~

aláírás

/t;1/11 '.),,..1..) / e/~·1)/.~... .

' 1'e.·(

1

f .Jl.í\ ~

/,.(.:} ,t ,~(1 Q
z01g JAN t!i.. _
SZAK„MAIBESZÁMOLÓ

Budi!pcsl F„ á
ov rosl<őXV. ket:ületJ Polgánnasten Hivatal
zponti Iktató 4 .

578/201 8. számú Támogatási szerződésl:r'~
kta~tó-!_
· ~.zá.
. . .; .m.:...
;.; : -!...L.~3'.L:-::...dL~~_Jf,.,

2019 JAN 1t

Az elmúlt években az árak emelkedése mi att nem tudtuk mego ldani, hogy
gyógyvizes üdülést szervezzünk, holott a mozgássérült tagok számára nagyon
hasznos a gyógyvizes rehabilitáció.
201 8-ban ismét sikerült Hajdúszoboszlóra utaznunk, ahol nem csa k pszichés, de
mozgásszervi rehabilitációt is sikerült szerveznünk. A fogla lkozásokat Gyengési
Gábor neuropszichológus, az alapítvány alapító tagja tartotta.
A szakmai foglalkozásokon túl kirándulást, városnézést, debreceni
városlátogatást, úszóversenyt szerveztünk.
A szállodában lehetőség volt gyógyvizes terápiára, így a nehezen mozgó
tagolrnak nem kellett naponta a városi fürdőbe menniük.
Ezeken a családterápiás rehabilitációs foglalkozásokon együtt vesznek részt a
tagok és egy-egy családtag, ami nagy élményt jelent úgy az alap ítvány tagjainak,
mint a családtagoknak. Sok hasznos tapasztalatot szereznek, tanácsokat kapnak
egymástó l is a kísérők, az otthoni napi problémák megoldására.
Ezt a programot részben az önkormányzat által meghfrdetett pályázati
fedeztük.

pénzbő l

A proramon

résztvevők :

dr. Szakonyi Tiborné
Rozgonyi Istvánné
Thománé Hetesi Aima
Thoma Attila
Oldal Gábor
Szarvas Ferencné
Sándi Anikó
Pintér István
Sipos Málta
Krizsán Zsolt
Koczkás Zsolt

1157 Budapest Nyírpalota út 55. I. 8.
1157 Budapest Nyírpalota út 55. I. 8.
2085 Pilisvörösvár Petőfi S. u. 57.
2085 Pilisvörösvár Petőfi S. u. 57.
2120 Dunakeszi Radnóti Mikós utca 8.
1132 Budapest Kresz Géza u 18.
l 022 Budapest, Pasaréti út 120. fszt. 2.
8142 Úrhida Petőfi Sándor utca 15.
2119 Pécel Ráday Gedeon tér 8. II. 4.
1043 Budapest Temesvái·i u. 12/C fszJl.
1135 Budapest Zsinór u. 44. 1. 2.

Budapest 2019 . január 07.
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dr. Szakonyi Tiborné
képviselő
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ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati

Sorsz
,
am:

1

Számla száma

F03-609/2018

közpénzből juttatott

Kibocsátó
megnevezése

LUX:IlvlPEX
Kft.

Össz
esen:

578/2018 szerzödésszámú támogatás elszámolásához

Kiállítás
dátuma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Szállás, étkezés,
idegenforgalmi adó

Számi Számla
a
bruttó
nettó értéke (Fté1ték.e
ban)
(Ftban)'"
506 OOO

Kifizetés
dátuma

2018.09.28

506 OOO

Kelt: Budapest, 2019 j anuár 07.
· Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfelelő rész aláhúzandó

aláírás
Nyilatkozat
1. . Alulíro~

~ .~M~ ...

~

.

l~jj~lentem,

v"'

r~ -:; ni L

hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának
~ .\?.~ ~
célra kapott bruttó 500.000,-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

1

~-~.~~~

Budapest, 2019 január 07.

aláírás
CORTEX Alapítvány
székhely 1156 Budapest Páskomliget u. 63.
adószám: 19671 327-1-42

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom/ nem igazolom**
,,.....-..

:Jc/).cf.)/
dátum

Közgazdasági Főosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom / nem igazolom**
1c,.IS e\. ~1.

dátum

lt.......
aláírás

·
l
keretéből Ll~~..clk.'il.f-<.~G)
1

,,

/
/

l"f

,

„

4

l

'
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Pályázó szervezet megnevezése: Drogprevenciós Alapítvány
címe: 1044 Budapest, Megyeri út 47 10. a
Működési

helye: 11 52 Budapest, Arany János u. 73.

2019 JAN 16.

1~E~
IÖ_
Q_
án-1:--~~~· -7-:-"-T-::-~~
.Mellliklel Ü9y1ntézö.

Aláírásra jogosult képvisel ő neve: Varga Mónika

reCpw

címe: 1044 Budapest, Megyeri út 47.10.a
telefonszáma: 06-209/394-33 1, 06-1-306-25-84
e-mai 1 címe:vargaseparate@gn1aiJ.com
A szervezet adószáma: 18056879-1 -41
A szervezet pénzintézeti számlaszáma: 11701004-20 154833-00000000,
11701004-2015913 7-00000000
Az idei évben is szeretnénk ezt a hagyományt folytatni.
A 2018. évben a fórumok központi gondolata: Család-egyén-életfeladatok-családi tükör
különböző

A fórum során - a változás, fe lépülés útjának
útját az ellátórendszerben (az

alacsonyküszöbű

állomásait bejáró- j ózanodók életét és

ellátástól , a hajléktalanok ell átásán át a

rehabilitáció, reszocializáció) mutattulc be. Menynek során kiraj zolódott az Alapítvány
kapcsolatrendszere, a klienseket

segítő

háló.

A fórumok megvalósításának helyszíne a Bp.
Házasságkötő

Főv.

XV. ker. Polgá1111esteri Hivatal

terme és a Kossuth terem volt.

A fórumokat az alábbi két

időpontban

valósítottuk meg;

1.-II. Család-egyén-életfeladatok-családi tükör
I.

20 18. november 26„ 09.00 -15.00 óra között

II. 20 18. december 13„ 09.30- 14.00 óra között
A két alkalmas fórwn zárása kerekasztal beszélgetéssé alakult az esemény résztvevőivel.
A decemberi allcalom rendhagyóan diákokkal zajlott- a kerekasztal nélkülük. Itt kiemelt
esemény dr Zacher Gábor digitális függőségekről tartott el őadása mell ett a KIMMTA Zsibrik
Rel:abilitációs Otthon lakóinak élethelyzetének bemutatása, volt. A második szakmai blold<ban
a szül ői önkontroll- állami gondozott fiata10k szerhasználata és a gye1mekpszicbológiai
l ehetőségek

mellett a BTN-SNI-s gyerekek és a drogfogyasztók-hajléktalanok ellátása volt a

központi magja a rendezvénynek.
Az előadók minden esetben

lehetőséget

biztosítottak a kérdések megválaszolására.

Novemberben a Tanext iskola szerhasználattól nem mentes diákjainak életébe és az iskola
működése

..
'

mellett a rend szerszeméletű-családterápia, a szülők helyzete a gyermekük
-

0

•

-

·

+

szerhasználata, Szociális munka motiválatlan szerhasználókkal és talpra állt
szenvedélybetegek szerepe az egészségügyben, és a BMSZKI- Baptista Szállón folyó munka
addikt sajátságai voltak a fókuszban.
Állandó előadók és kerekasztalra meghívott kollégák biztosították a folytonosságot a két
alkalom tematikájában, de önállóan is érdemes volt bekapcsolódni mindkét alkalommal.

Az eseménysorozat sze11eágazó, színes szakmai programjánal( részleteit a melléklet
tartalmazza.

Az első alkalmon 63

fő,

míg a záró eseményen 175

fő érdeklődő

vett részt. A résztvevők

között a kerületben dolgozó egészségügyi,- szociális szal(ember, pedagógus, Dózsa György
Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium tanulói és több a kerületen kívülről érkező
érdeklődő .

Elmondhatjuk, hogy az évről évre megrendezett szak.mai esemény hagyománnyá vált, melyet
egyre nagyobb érdeklődés övez.
A szakmai eseménysorozatról az XV média (Életképek és XVTV.) is beszámolt, valamint az
Alapítvány a támogató önkormányzat megjelölésével közzétette azt a facebook és
weboldalán.

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a program megvalósításához nyújtott
közreműködő

segítségét.

Köszönjük a pályázati támogatást!

Budapest, 2018. december 31 .
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(1) Család- egyén- éleffeladatok- családi tükör II • ...

-~--(~

Drogprevenc iós Alapitvány
Családegyén- életfeladatok- családi tükör II.

Fényképek Drogprevenciós Alapítvány
bejegyzésében {Család- egyéné!etfeladatok- családi tükör II. csoport)

Kózzélolte: 1~6ni~a Varga
Oldal (kedveled)· 2018. december 1J. ·

~-

Juhász Roland állami gondoskodásban élö gyerekek
szerhasználati érinleltségéról és az Ágota Alapitvány
allal lörténö táborozlatásaról

[

Helys zín megadiisa

M6dosi t3s

J

10
Tetszik

Homiszólás

Megosztás

~

ilf; (.Hozzjszólás lrása...
""'-:-

~
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""')ll -
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i .-,

h ttps://www.facebook.com/drogprevencios .alapitvany/photos/gm. 1146089408893395/2221833 774507074/?type=3&theater
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2019. 01. 15.

( 1) Család- egyén- életfeladatok- családi tükör II.
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Féi1ykép•?I<. Drogp1evenci6s Alapi lvány
bejegyzésében (Család- egyénéietfe!adalok- családi tükör II. csoport)

_.-,-·

Drogprevenciós Alapitvany
Családegyén- életfa lacfatok- családi tükör II.
Köuélelte. MönikOJ Varga

~·

Oldal (kedveled) · 2018. december 13. ·

S;:écsl Judit pszichológus elöadasa

(
~iogjelöl~s Í ~ ;:.-;.,,~k~k-,;;e~jelölese
..._-····------·-.J.- -----·-· ·- - --·-- ..
„., ! Hclyszin megadás a 'r-Módos itas j
---- - - --- - --·· --1.- ~:~~ . -···- .

~

j

)

Te, Rebeka Szoll~r, Füzy Csilla és további 1 eml>er

Tetszik
·a~:.-

!;('~;

.„

!.

-••M•

Hozzászólás
O•

Megosztás

{.·

(t

„

)~

Hozzászólás ir.\sa.„

>:

Tetszik

1bZ.dt~zu13,;.

M ~fpszli1.:.

l.fcl ·;·1:;·.~~·J")

l.!1=\tj'"'l"ll·-'"

~~
~-

..;.

,~~'71~~qS!~~r~~:J;fg;f~~i;~~~~-~-i'!-~ ~~%f~~L~f~~~~;~::~~*~~~~~:.~~..J-~f-*-:~~~~4~~~~!

.„

;..

·"

.. . .
...

•,

.·.„

.•

•

.

..

.~

hltps://wvm.facebool<.com/drogprevencios.alapitvany/photos/gm.114609 18755598 15/ 222183899 11 732 19/ ?lype=3&theater

·,

" --;-' ~

~

·- .....:.

~:~,)~1 .-_'·~_;„ · .:-;,.„.- .

1/1

46756591_2196784103678708_9107440531549454336_n.jpg ...

https://scont~.l)t.fbud4- l .fna. tbcdn.net/v/tl .0-9/46756591_2196 ...
~ ~

:.."'

~ ~:..

""'l

„~

.

„

l/ 1

.•

.. :

•

„.

.•.""6

2019.0l.15. 13:53

az önkormányzati
Sorszám:

Számla
száma

8364127

11

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
572/2018 szerződésszámú támogatás elszámolásához

közpénzből juttatott

Kibocsátó
megnevezése

Szolgáltatás, Számla Számla
áru
nettó
bruttó
megnevezése értéke
értéke
(Ft(Ft-ban)
ban)2*
2018.11.26. Oktatás
20.000 20.000

Kifizetés
dátuma

Kiállítás
dátuma

Kővári-

2018.11.29.

Gonosz
Katalin
12

8364126
,~ u!

J.1-

132;0..

8296702

14

4736780

Összesen:

Kővári-

2018.11.26. Oktatás

Gonosz
Katalin
Józan Babák
2018. 11.26. Egyéb
oktatás
Eirvesület
Juhász Roland 2018.12.13. MnsEgyéb
oktatás
- .,.
'
..

-

-·

..

20.000

20.000

2018.11.29.

60.000

60.000

2018. 12.06.

20.000

20.000

2018.12.28.
i - -:T

120.000 120.000

Kelt: Budapest, 2018.december 30.
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Nyilatkozat
1. Alulírott kij elentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának civil szervezetek
„Család-egyén-életfeladatok-családi tükör" célra kapott bruttó 400.000 Ft összegű
támogatást célhoz kötötten használtam fel.

keretéből

2. A felhasználás során a hatályos számviteli j ogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
Budapest, 201 8. december 31.
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V wga Mónika ~J
1044 Budapest, Megyeri út 47.1O.a
18056879-1-41

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást iIBolom / nem igazolom**

st

__j.Lf:J .d'
dátum.'

álb ~-i~Zf

aláírás
Közgazdasági Főosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügy; i:negfelelöségét igazolom/ nem igazolom**
.
2oFJG:W:l..
16.....
dátum
aláfrás

* Amennyiben a támogatott élt az ÁYA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfelelő rész aláhúzandó

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzből juttatott 572/2018 szerződés számú támogatás elszámolásához
Sors:

Számla
száma

1

1249381

2

5895991

3
4

AH00401
6/2018
4138643

5

9715 146

IGbocsátó Kiállítás Szolgált
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Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros''':Xv. ker. Önko1mányzatának civil szervezetek
keretéből „Család-egyén-életfeladatok-családi tükör" célra kapott bruttó 400.000 Ft összegű
támogatást célhoz kötötten használtam fel.2. A felhasználás során a hatályos számviteli
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jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
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* Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfelelő rész aláhúzandó
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Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának civil szervezetek
keretéből „Család-egyén-életfeladatok-családi tükör" célra kapott bruttó 400.000 Ft összegű
támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
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Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfel elő rész aláhúzandó
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Pályázó szervezet megnevezése: Drogprevenciós Alapítvány

Z019 JAN 16.

címe: 1044 Budapest, Megyeri út 47. 0. a
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Aláírásra jogosult képviselő neve: Varga Mónika
címe: 1044 Budapest, Megyeri út 47.10.a
telefonszáma: 06-209/394-331 , 06- 1-306-25-84
e-mail címe:vargaseparate@gmail.com

A szervezet adószáma: 18056879-1-41
A szervezet pénzintézeti számlaszáma:
11701004-20154833-00000000, 11701004-20159137-00000000

Az idei évben is szeretnénk ezt a hagyományt folytatni.

A 2018. évben a fórumok központi gondolata: Utak, sorsok, arcok bemutatása volt.
A fórum során -a változás, felépülés útjának különböző állomásait be)iró- józanodók életét és

útját az ellátórendszerben (az

alacsonyküszöbű

ellátástól, a hajléktalanok ellátásán át a

rehabilitáció, reszocializáció) mutattuk be. Melyek során kirajzolódott az Alapítvány
kapcsolatrendszere, a klienseket segítő háló.

A fórumok megvalósításának helyszíne a Bp. Főv. XV. ker. Polgánnesteri Hivatal
Házasságkötő

tenne volt.

A fórumokat az alábbi két időpontban valósítottuk meg;
I.-II. Utak, sorsok, arcok címmel
I.

2018. október 31., 09.00 - 15.00 óra között

II. 2018. novembe.r 14., 09.00- 15.00 óra között
A szakmai eseménysorozatot Németh Angéla polgármester asszonyt, a XV. kerületi KEF
elnöke nyitotta meg és Gráczer Irmát az ESZI igazgatóját, a KEF társelnöke zárta be.
Kösi,öntő

."'-

gondolatokat Dr Buzna Andrea orvos igazgató, Mffi. vezető XV. Kerületi

„,

Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügs':i Intézménye vezetője mondott .

l

Az eseménysorozat szerteágazó, színes szalrmai programjának részleteit a melléklet

tartalmazza.
Október 31-én:
A designer szerhasználati trendek, a Drogprevenciós Alapítvány programjainak sarokpontjai,
ArtEraAlapítvány !Dűködése, Madridi .~ti szállq és a Bánya,utQ<tj szálló működése klientúrája
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mellett a XV. kerületi javító -nevelő intézet került bemutatásra.
November 14-én:
A XV. kerületi K.EF működése programjai, A DPA Kísér/Lépés programja és a Moccan
csoportjának a bemutatása, a pszichiáter kommunikációja a betegekkel, a Honvéd kórház
Pszichiátriai Osztályának a bemutatása, Szatymazi Drogrehabilitációs Otthon felnőtt és
serdülő

részlegének az ismertetése mellett a Könyves Szálló és klientúrája a szerhasználóknak

indított program és az Önkontroll Klub működése volt a fókuszban.
Külön figyelmet kapott a hajléktalanokat érintő jogszabályi változás okozta tevőleges munka,
a felépülés és az intézmények dilemmái, fejlesztési,

fej lődési lehetőségei.

A szakemberek-

kliensek - érintett sztilők korlátai.

Mindkét fórumot interaktív körbeszélgetés zárt, amelybe a hallgatóság is bekapcsolódott.

Az első allcalommal 50 fő, a második alkalmon 30 fő

érdeklődő

vett részt.

A résztvevők között a kerületben dolgozó egészségügyi,- szociális szakember, pedagógus és
több a ke1ületen kívülről érkező érdeklődők a szakma
Elmondhatjuk, hogy az évről évre megrendezett szakmai esemény hagyománnyá vált, melyet
egyre nagyobb érdeklődés övez.
A szak.mai eseménysorozatról az XV média (Életképek és XVTV.) is beszámolt, valamint az
Alapítvány a támogató önkormányzat megjelölésével közzétette azt a Facebook és
weboldalán.

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a program megvalósításához nyújtott
aktív- közreműködő segítségét.

· Köszönjük a pályázati támogatást!
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l. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Oukormányzatának „Utak-sorsokarcok" központi gondolattal szakm ai fórum megszervezése célra kapott bruttó 400.000 Ft
összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

. j (Jvy e,,

Budapest, 2018. december 3 1.

Droc.prrwnriÓ!' Al:'-: Í'Y~ny
101-! 1 .•11.i\

•. - ; 10.a
1 11
Bank: ll 70 tlllll·i0 \J.!t·.IJ ·llJJ(t,lOOO
/\Uó<?all

l ••l· I'

Záradék

Varga Mórtika
1044 Budapest, Megyeri út 47.1 O.a
18056879- 1-41

Szakmai szervezeti egység tölti Iá: A cél szerinti felhasználást i~zo lorn I nem igazolom••

:JJiJ-.)f
dátum

l""d--

aláírás -'

A.d(',(~

Közgazdasági Föosz1ály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelöségé~/ nem igazolom••
Zi..1-i U I .~

dátum

h

aláírás

• Amennyiben a támogaton élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújto!1 számlák nenó
összé.rtékének m~g kell egyeznie a kapon támogatás bruttó összegével.
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2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései sz~
rü1t 'ártam el.
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·~

ÖSSZESÍTŐT ÁBLÁZAT
az önlcom1ányzati közpénzből juttatott 573/20 18 szerződésszámú támogatás e lszámolásához
Sorszám:

Számla
száma

12

9715145

13

8296701

14

399090 1

15

1249386

16

1249385

17

2402479

Összesen:

Kibocsátó
megnevezése

Szolgáltatás, Számla Számla
Kifizetés
áru
nettó
bruttó
dátuma
megnevezése értéke
értéke
(Ft(Ft- ban)
ban)*
Wiesen20 18.12.19. Mns. egyéb 20.000
20.000 2018.1 2. 19.
berg Katalin
oktatás
Józan Babák 2018. 11.1 4. Egyéb
40.000 40.000
2018.12.06.
Egyesület
oktatás
Túlparton
20 18. 11. 14. Előadás
40.000 40.000 2018. 11.20.
Alapítvány
Puy T amás
201 8.
Mns egyéb 20.000
20.000 201 8.1 2. 15.
12.13.
oktatás
Puy Tamás 2018 .
2018.12.15.
Mns egyéb 20.000 20.000
12.13.
oktatás
2018. 12.13 . Oktatás
20.000 20.000 201 8. 12.20.
Serapis
mental Bt
160.000 160.000

-

Kiállítás
dátuma

u~~~~

Kelt: Budapest, 2018.december 3 1.
l1!"11

Varga Mónika
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,,, Nyilatkozat
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1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros X:V. ker. Onkormányzatának „Utak-sorsokarcok" központi gondolattal szakmai fórum megszervezése céha kapott bruttó 400.000 Ft
összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
Budapest, 2018. december 31.

\) (~
''

·•.;;:1

.\„,,

rtr.i. 11 iú·r~,
.

l 1~

' · 1.:., ,

·.:

l~ )_~ u-~~

Varga Mónika
1044 Budapest, Megyeri út47.10.a
18056879-1-41
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Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti feU1asználást igazolom/ nem igazolom**

- --:Ii S'. o/..JI

~~<-íf-

dátum
aláíras
Közgazdasági Főosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelel őségét igazolom/ nem igazolom**
~·~_;;!

J

dátum

aláírás

• -Amennyiben a támogatott élt az · ÁFA levooási ·jogával, az f:.!lszámolás.ban. Denyújtott ·számlák nettó
· összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfelelő rész aláhúzandó
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Kolozsváros családi nap

1

71l~Q

JAN 111.

Sok éves hagyomá ny már a l<olozsvár Utcai Általános Iskolában, hogy
szeptemberben családi napot rendezü nk, me lyen a tan ulók és szüleik, va lamint
a tantestü let tagjai együtt töltenek egy progra mokban gazdag délutánt.
2008-ban nyertük el e lőször az ökoiskola címet, így 2018. szeptember 14-én ezt
a csa ládi napot a 10 éves évforduló jegyében szerveztü k

2019 JAN 14.

Az esemény táncbemutatóval kezdődött, melyen iskolánk diákjai mutathatták
be tánctudásukat.
A kisebbeket ugrá lóvár, a nagyobbakat élő csocsó várta . Mindkettő nagyon
népszerű

vo lt, hosszú sorok kígyóztak, várva, hogy sorra kerü lhessenek.

1

Nagy é rd ek l ődés kísérte az öko játszóházat, ahol különböző játékos feladatok
segítségével mélyíthették el a környezettudatos életmódról tan ult ismereteiket
tanulóink és szüleik.

A programokat színesítette még a bú zaő rlés és kenyérkészítés megismerése,
arcfest és és a Tapizoo, melynek keretében meg lehetett fogni állati csontokat,
bőröket, szőrméket .

2

Az osztályok zö ldségszobrok készítésében mérhették össze tudásukat. Kicsik és
nagyok örömmel és határtalan fantáziáva l készítették el alkotásaikat.

A sportot kedvelőknek lehetőségük volt röp labdázni és focizni.
A délutáni programok remek hangulatban teltek, amelynek megvalósu lását a
XV. kerü leti Önkormányzat civil pá lyázatá n elnyert t ámogatásnak köszönhetjük.

Budapest, 2019. január 9.
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Elmerné Istenes Kata lin

3

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
az önkonn ányzati közpénzből juttatott 657/201 8.

Sorszám:

Számla száma

Kibocsátó
megnevezése

1.

MD5SA3369378

Koltay Eszter

201 8.09. 14.

2.
..,

NJ6SA0075124

Kostyal ik Zsu zsaiU1a

201 8.09.1 4.

.

RHAEA7476652

Szabó Miklós

2018.09. 14.

4.

18222KSP1201 8

5.

NQ9EB7416706

Kreatív Hobby 200 1
Kft
Kotech Gyorsnyomda

6.

A 13000233/l 071/00107

Regi o Kft

20 18.09.07.

7.

Al 15/0040699

Auchan Magyarország
Kft

2018 .09.08.

8.

RK.AEA03 l 3239

Szinva Bútor Kft

2018.09.08.

9.
10.
11.

SEAEA4644768
WEB-2018-4203
XX2SA 1496107

12.

Al2000 105/ 1279/00004

Tudau Trade Kft
Minicopy.hu Bt
Kovács István
Tízpróba
Magyarország Kft
Panton Bt
Panton Bt

.)

13.
14.
Osszesen:

20 18/03437/Ft
2018/03439/Ft

Kelt: Budapest, 2019 .. / cl-,t1. ... :J....... .

Kiállítás
dátuma

20 18.09.07.
2018.09.07.

szerző désszámú

támogatás elszámolásához

Számla nettó
értéke (Ftban)

Szolgáltatás, áru
megnevezése
környezeti
nevelés
oktatás
légvár
üzemeltetés
arcfestő

fényképes bögre
smink és arcfestö
szett
aszfaltkréta,

üdítő

Kifizetés
dátuma

85.000,- v

85.000,-

2018.09.1 4.

15.000,-

15.000,-

201 8 .09.14.

100.000,-

20 18.09. 14 .

100.000,-

készlet

Számla brnttó
értéke (Ft-b an)

~"
./

843,-

_,,.

1.070,-

201 8. 09.07.

1.960,-

-

2.490,-

201 8.09.07.

2.321 ,-

-

2.950,-

201 8.09.07.

6.683,-

....

-

8.490,-

2018.09.08 .

3.098,-

~-

3.935 ,-

201 8.09.08 .
20 18.09.10.
2018.09. l 0.
2 0 l 8.09. 13 .

2018.09.10.
2018.09. l 0.
2018.09. 13.

csomagoló
anyagok
édesség
nyomtatás
zöldségek

15.748,3.118,18.898,-

-

20.000,3.960,24.000,-

2018.09.13.

labda

9.425,-

-

11.970,-

201 8.09 .13 .

201 8.09.14.
201 8.09. 14.

kreatív anyagok
ragasztó, festék

9.216,6.455,-

·-

11.705,8.200,-

201 8.09.14.
201 8.09.1 4.

277.765,-

-·

-

298. 770,-

l .e_,_
(·-.-... ... ........ ........ ~
.... . ..../:.. ...
. ......... .. .
1( __ - - -

aláírás

{"

~ ..

Nyilatkozat
1.

Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának 2018. évi költségvetésrő l szóló 6/2018. (ll.28.) önkormányzati rende let 5. mellékletében foglalt
c ivi l szervezetek pályázati keretébő l Családi nap keretében ku lturális és sportprogramok és kézmüves foglalkozások kö ltségei támogatása célra kapott bruttó 300.000,Ft összegü támogatást célhoz kötötten használtam fel.

2.

A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint já.Jiam el.

..:..~......... .

Budapest, 20 19. j~l
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aláírás
név: ............. .. ...... ......... .. ............. .
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szekhely: .......... . .. . .. .1, , ; .:.,.p .;p

t-. '{ • • . • • • • • . . • •

adószám: ........... ~ ...' ~ .' .. .. ~: . :·:'~:··... ~~ ..... ..

Záradék
Szakm ai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom / nem igazolom**

. =-

d:J .e(./ l
dátum

Közgazdasági

Főosztály

tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelősé gét igazolom / nem igazolom **
-~-_, 1<:1

;,:.,: .

dátum

:J:L .

J4 '4aláírás

*Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértéké nek meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegé vel.
**A megfele lö rész aláhúzandó
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Tavasz Nőikar Tavasz Kórus Alapítvány
Csokonai Művelődési Központ.
1153 Budapest Eötvös u. ó4-66.

http://www.tavasznoikar.hu
info@tavasznoikar.hu

PÁLYÁZAT
civil szervezetek programjainak támogatására 2018.
C/IV közösségi környezet a) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok
,
áJ?olása ,
,
BESZAMOLO, ELSZAMOLAS

Szakmai beszámoló
A Tavasz Nőika r r észvétele a „S ummer in Adria M usic Festival" rendezvénysoroza ton
2018. augusztus 10-14.
Kórnsunk a rendezvény szervezőjének, a MÚZSA-CSÓK Művészeti Nonprofit Kft.-nek
honlapján kihelyezett felhívására adott be jelentkezést és nyerte el pályázat útján a program
megvalósításához szükséges fon-ást.
A Tavasz Nőikar megalapítása óta rendszeresen részt vesz különböző fórumokon,
fesztivá lokon, versenyeken. Ez a kollektiva összetartásán túl mindig a szakmai szintentartást,
illetve a továbbfejlődést is szo lgálja. A saját repertoár bővítésén, új irányzatok közönség előtti
kipróbálásán túl lehetőségünk nyílik más csapatok munkájának a megismerésére, a hasznos és
sikeres produkciók esetleges átvételére, összességében a kórus előrelendítésére. Ez a lendület
sokszor évekig tartó hatást gyakorol egyrészt a szakmai vezetés, másrészt a tagság számára.
A „Summer ín Adria Music Festival" ilyen különleges lehetőség volt a Tavasz Nőikar
számára.
A „Summer in Adria Music Festival" a horvátországi Kvarner-öböl népsze1ű
üdülőközpontjaiban, Crikvenicában és Senjben került megrendezésre. Ez a fesztivál különbözik a kórusfesztiválok tematikájától, tekintve, hogy lehetőséget nyújt többféle
művészeti ágban - néptánc, népzene, kórus, kamarazene - tevékenykedő amatőr művészeti
együttesek bemutatkozására. Az Európa különböző országaibó l jövő, különböző műfajú
együttesek közös estek keretében léptek fel országuk zenei hagyo mányaira épített műsoraival.
A fesztivá l nyitónapján a hangulatos, zenés felvonu lást az üdülőközpont föterén éjszakába
nyúló szabadtéri koncert követte. Majd másnap Senj városában hasonló programon vettünk
részt több, Európa különböző részéből összesereglett amatőr művészeti csoport
közreműködésével.

A két nagyszabású koncert mellett a tö1ténelmi Opatijában valamit a Krk szigeten lévő - a
középkori időket idéző - Krk városában tett látogatások tették ki programunk jelentős részét.

'--s.

Tavasz Nőikar Tavasz Kórus Alapítvány
Csokonai Művelődési Központ,
http://www.tavasznoikar.hu
1153 Budapest Eötvös u. 64-óó.
info@tavasznoikar.hu
Emellett lehetőség nyílt szakmai tájékozódásra, más együttesek, zenei kultúrák
megismerésére. Kiváló alkalom a volt a bemucatkozásra idegen ajkú közönség előtt, ami a
kórus további eredményes mill<ödéséhez szükséges (ön)értékeléshez, számvetéshez is alapot

teremtett, valamint a közös éhnények
fo lytatásához.

erőt,

ambíciót adtak az együttes munkájának

Tavasz Nőikar Tavasz Kórus Alapítvány
Csokonai Művelődési Központ,
1153 Budapest Eötvös u. 64-66.

http://www.tavasznoikar.hu
info@tovasznoikar.hu

Finanszírozás

A Tavasz Kórns Alapítvány a fent megnevezett célt 2 130 OOO Ft-os összköltség mellett
valósította meg. A pályázaton elnyert 200 OOO Ft-os támogatási összeget az útiköltség egy
részének kifizetésére fordította. Tekintettel ana, hogy a pályázaton igényelt 600 OOO Ft-os
összegnek csak l/3-át kaptuk meg támogatásként, az Alapítványunknak és a kórnstagoknak is
jelentős összeggel kellett hozzájárulnia a fesztiválon való részvétel költségeihez.
Melléklet:
ldb útiköltség számla, Jakab Busz Kft.

Budapest, 2018 . december 28.
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Tóth LaJ
a Tavasz Kórus Alapítvány
atóriumának elnöke

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati

közpénzből j uttatott

Sorsz
ám:

Számla száma

Kibocsátó
,
megnevezese

1.

NJ6SA 9206370

Jakab Józsefné
vállalkozó

Össz
esen:

655/2018 szerzödésszámú támogatás elszámolásához

Kiállítás dátuma

Szolgáltatás, áru
,
megnevezese

Számla
Számla
bruttó
nettó
értéke (Ft- értéke (Ftban)
ban)*

2018.08.21.

Nemzetközi
személyszállítás

237. 011
Ft

-

Kelt: Budapest, 201 9. január 14.

.
~

-

-

-·

•.

-

Kifizetés
dátuma

237.01 1 Ft 2018. 09. 07.

237.011 Ft 237 .011 Ft
- (

v..

1

\

.1. ... -....

aláírás

• Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó ös zegével.
•• A megfelelő rész aláhúzandó
\
~

--~~--

---

Nyilatkozat

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának Civil Pályázati keretéből kapott bruttó 200. 000,-Ft összegű támogatást
a Tavasz Nőikar horvátországi „Summer in Adria Music Festival" elnevezésű nemzetközi rendezvénysorozaton részvételének céljára használta
fel.
2.

A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok ~czései szerint jáitam el.

~.aláírás
~~·~
······ \

Budapest, 2019.januárl4.

.

a Tavasz Kórus Alapítván kuratóriumának elnöke
név: Tavasz Kórus Alapítvány
cím/székhely: 11 53 Budapest, Eötvös utca 64-66.
adóazonosító jel/adószám: 18014149-1-42

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom I nem igazolom*"'
. ~

Közgazdasági Főosztály tölti ki : Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom I nem igazolom**
~!.~ . \):/. . C'l .

dátum

aláírás
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03.

Szakmai beszámoló
L loo;,~ulll.

„Balatoni táborozás fogyatékossággal

•·•t:.lh

1

1

Balatonlelle. 20 18. július 6-15-ig.

Az Értelmes Életért Alapítvány korábbi éveknek megfelelően hagyományosan megszervezte az
otthonában élő vak és értelmi fogyatékos fiatal felnőttek részére a balatonlellei táborozást. Ezek a
nyaralások nemcsak a p ihenést, kikapcsolódást szolgálják, de - mivel új környezeti hatások érik a
fiatalokat- fej lesztő és egészségmegőrző céljuk is van: a halmozottan fogya tékossággal élő fiatal
felnőtteket az új élmények segítik mentális és fizikai állapotuk javításában.
A korábbi években 7 naposra szervezett tábott 2017. óta 10 napra bővítettük: melynek szakmai oka
volt. Tapasztalataink szerint a kezdeti néhány nap az utazással, az új környezethez való
alkalmazkodással telik, így az egy hetes táborok néha túl rövidnek bizonyultak. A célcsoport számára
lényeges a viszonylag állandó környezet, köriilmények, személyek biztosítása. A táborban évről évre
azonos személyek segítik a munkát, azonban változás mindig va n, a fogyatékkal élőknek meg kell
szokni az új személyeket.
A 10 napos tábor 2018. július 6-15.-ig Balatonlellén volt, az Otthon 23 fogyatékossággal élő lakója, 10
felnőtt kísérő és 4 gyermek részvételével. Az utazás bérelt autóbusszal történt, a szállás pedig a
tavalyihoz basolllóan, kertes, kétszintes házban volt (Balatonlelle, Rákóczi út 4). Az étkezés részben
étteremben történt, részben a segítők főztek.
A 23 fiatal felnőtt korú a segítőkkel, több mint egy héten át gazdagodhatott élményekben, töltődhet fel,
tanulhattak egymástól és válhatott kis közösséggé. Ezen idő alatt részt vevő fogyatékkal élők mentális
és fizikai feltöltődés mellett, olyan élményekkel gazdagodtak, amelyek nagyrészt ebben a sajátságos
közegben váltak kézzelfoghatóvá, emberközelivé.
A balatonlellei tábor első napja mindig izgalonunal és várakozással telik. A fiatalok várják már, hogy
megismerhessék az új önkénteseket, és hogy újra találkozhassanak az évek óta visszajárókkal, akik
él ethelyzetükből adódóan ezt a bő egy hetet tudják az évben velük tö lteni. Az ismerkedés, vagy a régi
emlékek felelevenítése mindig elengedhetetlen. Egy kis közös munka sem hiányozhat, és délután a jól
megérdemelt strandolás. Strandolás közben pedig közösen lehet barkóbázni, vízi biciklizni, vagy
csúszdázni. Ezzel is építeni azt a közösséget mely képes rámutatni annak a fontos ténynek az
alátámasztására, hogy a különböző élethelyzetben lévő emberek áthidalva mentális és fizikai
különbségeiket forn1álják egymást, építkeznek, tapasztalatokat gyűjtenek ez a latt a tíz nap alatt.
A balatonlellei napok egyikéből sem hiányozhat a strandolás, ezért időjárás függvényében, délelőtt
vagy délután iktarjuk be ezt a programot. A napok e mellett kiegészülnek előre összeállított, közösen
megbeszélt eseményekkel. Ilyen többek között a közös táocfoglalkozás, bobozás, bográcsolás, főzés,
csapatversenyek. Az esték sem telhetnek közös program nélkül. Egy városlátogatás, egy szabadtéri
konce1t, vagy éppen egy közös esti vidámparkozás élménye tette felejthetetlenné a nyaralást. Minden
program kulcsa a „Veletek együtt éljük meg" gondolata, mind fiatal, mind segítő szempontjából. Az
utolsó este pedig nem telhetett el egy közös palacsinta készítés és egy közös bulizás nélkül.
Az utolsó napi búcsúzás során a legtöbbet elhangzott szó a „köszönöm". Mert jó élmény volt ez
mindenki számára, függetlenül társadalmi helyzettől, életkortól, fizikai és mentális állapottól.
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Ez a tábor elmondható, hogy egyszen·e adott minden résztvevőjének felejthetetlen élményt, közösségi
szinten egy társadalmi szemléletfo1111álást jelentett. Számunkra ezért fontos a tábor évről évre töiténő
megrendezése.
Mindenképpen meg kell említeni, hogy ez fi tábor különösen jó hangulatú volt, nem utolsósorban az
önkéntesek jókedve - többen is első alkalommal vettek részt a táborban - ragadta magával a fiatalokat.
A tábor sikere azon is mérhető volt, hogy hazautazás után nem volt tapasztalható, ami korábban, hogy
a fiatalok „visszaesnek" mentálisan és fizikálisan. Elmondható, hogy terápiás szempontból is
kiemellcedőenjó táborozás volt az idei.
A tábor teljes költségvetése 2 076 199 Ft volt, mely ta1talmazta az utazás, szállás, étkezés, belépők és
egyéb programok költségét. A Budapest Főváros A.'V. kerület Önkonnányzata 600 OOO Ft támogatást
nyújtott az Alapítvány otthonában élő vak és értelmi fogyatékos fiatal felnőttek balatonlellei
táborozására. A kapott támogatásból került finanszírozásra a szálláshely szolgáltatás, melynek összege
brnttó 803 530 e Ft volt. Az Alapítvány ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, ezért a költségeit bruttó
módon számolta el. A támogatás felhasználás részletes adatait jelen beszámoló mellékletét képező
összesítő táblázat tartalmazza.
Köszönetet kívánunk mondani a XV. keriileti Önkormányzatnak, hogy támogatásával lehetővé tette a
balatonlellei tábor 20 18. évben tö1ténő megrendezését, ezzel gazdagítva az otthonunkban lakó fiatal
felnőtt korú fogyatékkal élő személyek életét.

Budapest, 201 8. 11. 27.
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ÖSSZESÍTŐT ÁBLÁZA T

az önko1111ányzati közpénzből juttatott 591 / 20 18. szerződésszámú támogatás
elszámolásához
(az elszámolás utolsó elemeként kell be11yújta11i)
Sorszám:

Szám.la száma

Kjbocsátó
megnevezése

PRE3085/2018 Prevent
Salgótarj án
Kft

1

Kiállítás
dátuma

K.jfizetés
dátuma

(Ft- ban)~

Számla
bruttó
é1téke
(Ft-ban)

680 958

803 530

20 18.07.06

680 958

803 530

Szolgáltatás, Szám la
áru
nettó
megnevezése értéke

2018.07.04. Szálláshely
szolgáltatás

Összesen :

fk,.·"=l~

Kelt: Budapest, 20 18. 11. 27.

aláírás
Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV . ker. Önkom1ányzatának

600 OOO Ft
az Alapítvány otthonában élő vak és egyben értelmileg fogyatékos fiatal fel nőttek
balatonlellei táborozás költségeinek támogatási célra kapott brnttó 600 OOO Ft összegű
támogatást célhoz kötötten használtam fel.
keretébő l

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései sze1int já1tam el.

Budapest, 20 18. 11. 27.

Zár adék
igazolom*~

Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom / nem

dárw11 : Budapest, 20 18: ·1 1. 2 7.

Közgazdasági

Főosztál y

tölti ki: Az elszámolás pénzügyi

aláírás

megfe lelőségét

dátum: Budapest, 2018. 11.27.

igazolom I nem igazolom ':"~

aláírás
~

\

1~

1 ·.()
1

,-
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' Amennyiben a támogatoll élt az ÁFA levonási jogáva l. az elszámolásban benyúj tott számlák nettó
összértékének meg kell egyeznie ;: kapon támogatás bruttó összegével.
'-' * A megfe l elő rész aláhúzandó

l
Záradék
Szakmai szeJ\lezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom I nem igazolom**

, //-;. { r-:
dátum

..aláírás
„ ·. / ' (, '(

Közgazdasági Főosztá ly tö lti ki: Az e lszámolás pénzügyi megfelel őségét ~ga~~lo?J / nem igazolom**
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aláírás
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Ezúton köszönj ük a pályázaton nyert 250000.- tá m ogatást,
amelyet szállás és ét kezés költségekre használt unk fe l.
Tahi Bapt ist a Táborba szervezett hetünkön 97 gyerek és 23
fel n őtt vett részt.
A hét témáj a : Evezz a mélyre !
E témakörnek

megfel elően

szervezt ük a t anít ásokat.

Szerd a délutá n Óriásbuborék show, est e Vízgömb show-ban
gyönyörködhettünk.
Csütörtöki napon Viseg rádra kirándultu nk, ahol lovagi játék
bemutat ón vettünk részt.
A dél utánokat, szakkörök, kéz műves fogla lkozások,
kirándulások, sportolási l e hetőség et tették színesebbé.
A v isszajelzések sze rint jó hangulatú, t artalmas hetet t öltöttün k
együtt.
A h étről nagyon sok fénykép készült, összefogla ló montázs
meg teki nthető a Kegyelem Alapít vány honlapj án :
www.kegyelem .baptist.hu.
Ismételten m egköszönve támogatásukat , Ist en áldását kívánjuk
tová bbi munkájukra.
~
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Kegyelem Alapít vány elnöke

Csömör 20 19.01. 14.
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ÖS S ZESÍTŐ T ÁBLÁZAT

az önkonnányzati

1

juttatott 645/2018 szerződésszárnú támogatás elszámolásához

Kibocsátó
megnevezése

Számla száma

Sorsz
ám:

közpénzből

000685

S zegletkő

Kft.

000685

Szegletkő

Kft.

Kiállítás
dátuma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Száml Számla
a
bruttó
nettó értéke (Ftértéke
ban)
(Ftban)"
2018.07.0 Szálláshelyszolgáltat 29915 353000.7.
ás
2.5.2018.07. Étkezés
53023 673400.07.
6.2.-

82938
8.7.-

Össz
esen:

Kifizetés
dátuma

2018.07.08.
2018.07.08

1026400.-

', 2
Kelt: Budapest, 2019. 01. 14.
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a támogatott élt az AFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével. • .i..\< (,.lrz<;<;{)~ Q
"'"' A megfelelő rész aláhúzandó

1 Amennyiben

!::?

Nyilatk ozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának civil szervezetek pályázati keretéből Tahi Baptista /Gyerek/ Tábor
költségei célra kapott bruttó 250000,-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint j,ártarn„e_l:

-
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Budapest, 2019. január 14 ..
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név: Kegyelem Alapítvány
cím/székhely: 1157 Budapest Nyírpalota u. 71.
adóazonosító jel/adószám: 18008199-1-42

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom I nem igazolom"*

Közgazdasági

Főosztály

tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét i~azolom I nem igazolom""'
~
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..........

dátum

aláírás

(

e

1( Pfo -s jtZJrrcr
Tábori beszámolók
az Együtt a Gyermekekért az Egészségért Közhasznú Alapítvány részéről

~(:,

A Budapest

Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 20 18. évi civil pályázatg~~J.

400.000 Ft támogatási összeget az Együtt a Gyennelcelcért, az Egészségéii Közhasznú
Alapítvány a Budapest XV. Ke1ületi Kossuth Lajos Általános Iskola által szervezett
kézműves

és hagyományőrző nyári táborainak tán1ogatására használta fel.

A korábbi évhez hasonlóan az iskola kézműves, hagyományőrző és spmi táborai a

nyári szünetben e l térő
Ezzel

lehetőséget

időpontban

és helyszínen keri.ünek megszervezésre és megvalósításra.

kívánunk biztosítani azolmak a családolrnak illetve gyennelceiknek, akiknek

a nyári szünetben neh ézséget jelent a gyermek hasznos és tartalmas

időtöltésének

megszervezése. A dunapataji és a vácdulcai táboraink esetében az önkonnányzat támogatását
a táborok szállásköltségére fordítottuk, így azok a családok, ahol több gyermek is iskolánk
tanulója, igénybe tudta venni a testvérkedvezményt. A szülök álta l befizetett önrész a táborok
étkezési, utazási és programköltségeit fedezte.
A vácdukai tábor 20 l 8. július 23-27-ig a Vácdukai Rendezvény-és Üdülőközpontban

keriilt megrendezésre 41 Kossuthos tanuló és 3 pedagógus részvételével. A programszervezés
fő

profilja a

h agyományőrző kézműves

foglaUrnzások mellett a térség nevezetességeinek

megisrne1ietése volt. A diákoldcaJ egy felejthetetlen napot töltöttünk a Vácrátóti Botanikus
Kertben, a vácdulcai vadrezervátumban tett látogatással a természeti értékek iránti tiszteletet
erős ítettük

a táborozókban. A váci Dunai Sárkányok Sárkányhajó Egyesület olimpiai bajnok

csapatával mind a 41 gyermek kipróbálhatta ezt a spo1tolási

lehetőséget.

A Dunapataj-Szelíd nyári táborban a hagyományőrző tevékenységek kerültek

e l őtérbe,

kihasználva a településen éppen megrendezésre kerülő nyári fesztiválok nyújtotta
lehetőségeket.

A táborban 41 diák és 5 felnőtt vett részt 2018. július 2-8-ig.

A Budapest XV. Kerület Önkormányzat 2018. évi civil pályázata által elnyert bruttó

400.000 Ft támogatási összeg 82 Kossuthos tanuló táboroztatását tette lehetővé.
Támogatásukat ezúton is köszönjük!
JJ'Utt a Gyermekekert, az Egeszseyt1
Közhasznú Alapítvány

1151 Budapest, Kossuth u. 53.
Ar1íls7ám: 18054578-1-42

Budapest, 201 8.december 19.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzből juttatott 643/20 18. szerződésszámú támogatás elszám olásához

(az elszámolás utolsó elemeké11t kell benyújtani)
E

•Rl

Számla
száma

Kibocsátó
megnevezése

Kiállítás
dátuma

1.

GV4EA9
068 484

Dunapataji
Településgazdálkodási
Intézmény

2018.07.04

2.

BIZX00001
/ 2018

N

...0
ti)

Cl)

Dirkwerk Service Kft

Szolgáltat ás,
áru
m egnevezése

Számla
nettó
értéke

Számla
bruttó
értéke

Szállás

106 195 Ft

125 600 Ft

Étkezés

75 787 Ft

96 250 Ft

2018.07.25 Szállás

Összesen :

2018.07.04

157 480 Ft 200 OOO Ft 2018.07.25
339 463 Ft 421 850 Ft

„

Kelt: Budapest, 2018.12.19.

Kifizetés
dát uma

Együtt a Gyern .• „1;;,,I. az Egészségért
Közhasznu Al.i p1rv~ny
1151Budapest, Kossuth u. 53. íf

Adószám: 18054578-1-12
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a arrat

Nyilatkozat
l. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros X-Y. Ker. Önkormányzatának 20 18. évi
költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkonnányzati rendelet 5. mell ékletében foglalt civil
szervezetek pályázati keretéből a Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola
diákjai
szamara
„Dunapataj-Szelíd,
Holdfény
kemping;
Vácduka
Üdülő
Rendezvényközpont helyszínen kézműves, hagyományőrző tábor" célra kapott brnttó
400 OOO.- Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a batályos.szál.nvitelj jogszabályok rendelkezése\ szeri nt járta m el.
gyua a liyerme1<ekert, az Egesz::;ág~~
1
Közhasznú Alapítvány
\. ( '
1151 Budapest. Kossuth u. 53.
fa~írás
Ar!flszám: 18054578-1-42
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Zá radék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom I nem igazolom
aláírás ~<3.;J, )~<::fdátum : )..d.0 ; ( ·0 ~ ·
Közgazdasági Főosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelését igazolom / nem igazolom
LC 1 1 •

dátum:

aláírás

1

v 'i

lL..,_

VAC·tM~201 8. JÓLflJS 23-27.
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2018. szeptember 22.
Pályaorientációs - ÖKO- Egészség - és Sportnap a

e;,·

KossuthbaA~ ~ J-

A címben szereplő négy te rü let köré csoportosítottu k programja inkat. Gazdag
program ~ ín á l a tunkn ak

köszö nh e tő e n

a rossz idő ellenére is nagyon jó

hangu lat ban zaj lott a d é l előtt. Idén is köze l 1000 résztvevő n k volt.
Az

igazgatói

köszöntő

után

fél

órás tá ncbem utató

és

közös tá nco lás

következett, ami egyben be m e l eg ítő is vo lt, ezek után kezdődtek a dé l e l őtti
sportprogramok. A tornateremben egymást váltották az osztályok: kidobós,
sorverseny, kosármeccsek. A füves pályán focibajnokságot rendeztek, sporto ló
sz ülő volt a bíró. Mind en focista egy sport szeletet kapott. Vendégeink vo ltak a

vö röskeresztes aktivistá k, közlekedési re ndőrök, re nd őr autóva l. TOTO - t,
teszteket hoztak a helyben kitöl tők nyere ményeket kaptak. A középisko lások
aj án lották isko láikat a 7-8. évfolyamos tanu lóknak és szü leiknek. Az aszta litenisz
mindig n épsze rű az aulában, és a raj zve rse ny is vonzza a kicsiket {főleg, hogy
zsírkrétát lehetett nyern i egy szép raj zza l). A kézműves programot az újon nan
vett bárhol fe lállít ható aszta lokon lehetet t megtarta ni. Az átrium ba n az ÖKOtea m az udvar szépítésében j eleskedett. A növényü lt et és, fűszerkert kialakítása
m ár az esőben folyt, de végig csi nálták a lelkes szü l ők. A gyerekek Öl<O
akadályversenyen vettek részt. Pl akátokat készítettek.
A nyirkos idő miat t a beton f estése későbbi időpontra tolódott. Pedig a
játékfe lületek kia la kítását nagyon vá rták a gyerekek. Pótoljuk.
A legnagyobb örömöt a nap végén a jutalmak kioszt ása j elentette. M ivel
minden osztály lelkesen részt vett a programokon, ezért az összes oszt ály
kapott t ársas j át ékot, amit az elnyert pályázati pénz t ett l e h et ővé .
Köszönet a l e h etőségért .

Együtt a Gyermekeké rt. az Egeszségért
Közhasznú AlapitvAny

1151Budapest. Kossulh u 53.
Adós?.Em: 1805-1578- f-4 2

u---,
.)

I

Nyilatkozat

Alulírott Varga Árpád az Együtt a Gyennekekért, az Egészségért Közhasznú
Alapítvány kuratóriumának elnöke nyilatkozom, hogy a szeptember 22-i

rendezvényünkről

az

Adatvédelmi törvény alapján a személyiségi jogok védelme érdekében nem készültek
fényképfelvételek.

. '

Budapest, 2018. 12. 21

a

„eg;s~lga 4

Együtt Gyermekekért,
Közhasznú Alapítvany

1151 Budapest, Kossuth u. 53.
A~zám: 18054578-1-42

elnök

ÖSSZESITÖ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzből jutcatott 642/201 8. szerződésszámú támogatás elszámolásához
~az el szamo
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' u toiso' el emek en
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Számla s záma

0

Ki bocsátó
megnevezése

Kiállítás
d átuma

cn

Szo lgá ltatás,
áru
megnevezése

Padlótakaró
20 18.04.13 papír,
kreppszalag

1.

AC 2018 - 002 941

Gold-Lakk Kft.

2.

2018/09089
A06600008/1825/
00026

Remo - Hobby Kfl. 2018.04.21 Írószer
OBI Hungary
Virágföld,
2018.04.21
Retail Kit
fűm ag

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

A 05 200 515/0590/ ~ldl Magyarország
2018.08. 13 Univ asztalok
00001
Elelmiszer BT

A 05 200 514/0599/
00001
SBAEA 1 034 545
A05200242 I 1438 I
00009

Aldi Magyarország
2018.08.23 Unlv asztalok
Élelmiszer BT
JYSK
20 18.09. 08 Viaszosvászon
Aldi Magyarország
2018.09. 15 Filctollkészletek
Élelmiszer BT

A08600104 I 1541 I
00055
A17300295 I 0291 I
00003

Office Depot
Hungary Kft
Pepkor Hungary
Kft.

10.

Al16 / 0039564

11.

FF0000987 / 2018

12.

AJ16 / 0039604

Száml a
n ettó
értéke

2 437 Ft

Szám la
b ruttó
érték e

K ifizetés
d átu m a

/3095 Ft

2018.04.13

7 839 Ft •1 !:! 955 Ft 2018.04.21
I

2 20 1 Ft .!2 795 Ft 201 8.04.2 1
14 165 Ft " 17 990 Ft 2018.08. 13
14 165 Ft ·~·17 990 Ft 2018.08.23
5 858 Ft „' 7 440 Ft 2018.09.08
6 295 Ft

„ 7 995 Ft

2018.09. 18 Színes papír

2 201 Ft

,· 2 795 Ft 2018.09.18

2018.09. 18 Papír, írószer

5 323 Ft ,.-6 760 Ft 2018.09.1 8

Auchan
2018.09. 18 Papír, írószer
Magyarország Kft.
Festéktár Kft.
20 18.09.20 Festék
Auchan
2018.09.20 Sportszelet
Magyarország Kft.

/ 2 250 Ft 2018.09.18

1 772 Ft

· ·.8 540 Ft 2018.09.20

6 724 Ft
9 394 Ft

2018.09.1 5

,/

11 930 Ft 2018.09.20

-·

Regio
Játékkereskedelmi 2018.09.20 Játékszer
Ktt.

47 087 Ft

59 800 Ft 2018.09.20

Regio
Játékkereskedelml 2018.09.21 Játékszer
Kft.

4 941 Ft

VÉ; 275 Ft 2018.09.21

13.c 69629

Galaxy
Jálékáruház Kit

2018.09.21 Játékszer

4 606 Ft

14.a KP-2018-1 56

Kreatív BBK Kft.

2018.09.21

Fesléktár Kit.
Photoline Kft.
Akta Media Kit
Akta Media Kft

20 18.09.2 1
201 8.09.21
201 8.09.21
2018.09.22

13.a M3038863 I 201 a

13.b

14.b
14.c
15.a
15.b

A13000084 I 1376
/00082

FF0001023 / 2018
18/ 018127
TPAEA 2 402 912
TPAEA 2 402 91 4

„
Kreatív
alapanyag
Festék
Fólia
Irodaszer
Irodaszer

Összesen:

Kelt: Budapest, 20 18.12.19.

7 370 Ft
1 386 Ft
2 126 Ft
4 055 Ft
7 638 Ft
157 583
Ft

5 850 Ft 2018.09.21
' 9 360
/
./1 760
./2 700
/ S 150
,:9 700

Ft 2018.09.21
Ft
Ft
Ft
Ft

2018.09.21
2018.09.21
2018.09.21
20 18.09.22

200130 Ft

aláírás

Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. Ker. Önkormányzatának 2018. évi
köl tségvetésről szóló 6/2018. (Il.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglaltdvil
szervezetek pályázati keretéből a Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Tskola
diákjai számára „Egészség és Sportnap a Kossuthban" célra kapott bru ttó 200 OOO.- Ft
összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli j ogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

aláírás

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást ~azolom /nem igazolo_;p

)40,.
dátum:
Közgazdasági

'
Főosztály

of .f(; ·

ffo

.L.:, 1•j

dátum:

µt}·

aláírás
tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelését igazol~ / nem igazolom
.) 1

aláírás

lt.,

az önkonnányzati

közpén zből

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
juttatott 642/201 8. szerzödésszámú támogatás elszámolásához

("Z elszámolás utolsó elemeként kell benyú jtani)

E

· n:I

N

Számla sz áma

(/)

.....
0

Szolgáltatás,
áru
megnevezése

l(iállítás
dátuma

Kibocsátó
me gnevezé se

(/)

Padlótakaró
2018.04. 13 papír,
kreppszalag

1.

AC 20 18 - 002 941

Gold-Lakk Kft.

2.

201 8/09089
A06600008/1825/
00026

Remo - Hobby Kft. 2018.04.21 lrószer
OBI Hungary
Virágföld,
201 8.04.21
Retail Kft
fűmag

3.

A 05 200 515/0590/ Aldi Magyarország
2018.08.1 3 Univ asztalok
Élelmiszer BT
00001

4.

A 05 200 514/0599/ Aldi Magyarország
2018.08.23 Univ asztalok
Élelmiszer BT
00001
SBAEA 1 034 545 JYSK
2018.09.08 Viaszosvászon

5.
6.

A05200242 / 1438 / Aldi Magyarország
2018.09.15 Filctollkészletek
00009
Élelmiszer BT

7.

Számla
nettó
értéke

Számla
b ruttó
értéke

2 437 Ft

3 095 Ft 2018.04.13

7 839 Ft

9 955 Ft 2018.04.21

2 201 Ft

2 795 Ft 2018.04.21

14 165Ft

17 990 Ft 20 18.08. 13

14 165 Ft

17 990 Ft 20 18.08 .23

5 858 Ft

7 440 Ft 2018.09.08

6 295 Ft

7 995 Ft 2018.09.15

Kifizetés
dátuma

Office Depot
Hungary Kft

201 8.09.1 8 Színes papír

2 201 Ft

2 795 Ft 2018.09. 18

Pepkor Hungary
Kft.

2018.09.18 Papír, írószer

5 323 Ft

6 760 Ft 2018.09.18

1 772 Ft

2 250 Ft 2018.09.18

6 724 Ft

8 540 Ft 20 18.09.20

9 394 Ft

11 930 Ft 20 18.09.20

Regío
Játékkereskedelmi 2018.09.20 Játékszer
Kft.

47 087 Ft

59 800 Ft 20 18.09.20

Regio
Játékkereskedelmi 2018.09.21 Játékszer
Kft.

4 941 Ft

6 275 Ft 2018.09.21

13.c 69629

Galaxy
Játékáruház Kft

2018.09.21 Játékszer

4 606 Ft

5 850 Ft 20 18.09.21

14.a KP-20 18-1 56

Kreatív BBI< Kft.

2018.09.21

7 370 Ft

9 360 Ft 2018.09.2 1

Festéktár Kft.
Photoline Kft.
Akta Media Kft
Akta Media Kft

201 8.09.21
2018.09.21
2018.09.21
2018.09.22

1 386
2 126
4 055
7 638

1 760
2 700
5 150
9 700

9.

A08600104 / 1541 I
00055
A 17300295 / 0291 I
00003

10.

Al16 / 0039564

11 .

FF0000987 / 2018

12.

Al1 6 / 0039604

8.

13.a M3038863 / 2018

13.b

14. b
14.c
15.b
15.a

A13000084 / 1376
/00082

FF000 1023 / 2018
18 / 018127
TPAEA 2 402 912
TPAEA 2 402 914

Auchan
20 18.09. 18 Papir, írószer
Magyarország Kft.
Festéktár Kft.
2018.09.20 Festék
Auchan
Sportszelet
Magyarország Kft. 2018.09.20

Összesen:

Kreatív
alapanyag
Festék
Fólia
Irodaszer
Irodaszer

157 583
Ft

..

Egyutt a Gyermekekert, az Egeszs,egert
Közhasznú Alapítvány U, , {
Kelt: Budapest, 20 18. 12. 19.

Ft
Ft
Ft
Ft

1151 Budapesl, Kossuth u. 53.
Arlószám: 18054578-1-42

Ft
Ft
Ft
Ft

2018.09.2 1
201 8.09.21
2018.09.21
2018.09.22

200 130
Ft

1 ·7
11

~í~áj

Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. Ker. Önkormányzatának 20 18. évi
költségvetésről szóló 6/20 18. (Il.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglaltcivil
szervezetek pá lyázati keretéből a Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola
diákjai számára „Egészség és Sportnap a Kossuthban" célra kapott bruttó 200 000.- Ft
összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli j ogszabályok rendelkezései szerint j ártam el.
::gy ütt a G.~ermeke.kért, ~z Ege1!J~e1 . { · (' ( J
Kozhasznu Alap1tvány
aláirl s
1151Budapest, Ko&iuU1u. 53. L
Arló~7ám·

18054578-1-42

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom / nem igazolom

-

k<..f-

dátum: .2ol j . D t <.J .S
aláírás flei!.:=t.
Közgazdasági Főosztály tölti ki: Az. elszámolás pénzügyi megfelelését igazolom / nem igazolom

dátum:

aláírás

/iu :r-.J!tt t.'.
,,·:1J(f ?--' ···--· -

Szüreti mulatság a Tóth óvodában

;'o;9 .1r~ ~~

n'.;

Idén szeptember 28-án délután ta rtottuk a családi szüreti mulatságu nkat. Lelkes apukák és
anyukák

segítettek

hangulatosabbá

az

az

udvar

udvart.

feldíszítésébe n,
A

gyerm ekek

a

színes
délutáni

lufikkal

tetté k

alvásból

vidámabbá,

ébredve

hamar

meguzsonnáztak, és izgatottan várták, hogy kedveskedhessenek a műsorukka l a szülőknek a
m űfüv es

focipályán.

Sokan örömmel fi gyelték a Süni és Katica csoportos gyerekek éneklését, játékát.
Hamarosan a l<o lompos együttes koncertje következett, ami teljesen elvarázsol t a a kicsiket.
Önfeledtem szóra kozott mindenki, gyerekek, feln őttek egyará nt. A kon cert végén még
köz ösen táncra Is perdültünk.
A koncertet követőe n az óvoda udvarán népi játékok várták a gyere keke t. Volt babakonyha,
icukoricamorzsolá s és da rálás, diós és egyéb ügyességi j átékok, egyensúlyozó játék
babzsákkal. Pón it is simogathatta k a gyerekek, s őt, aki bátor volt, f el is ülhetett a pacik
hátára egy kis lovaglásra.
Akiknek a mozgás a ke dvence, azoknak a műfüves pályán volt lehetőségük focizni,
ko sárlabdázni, ugrálóvárb an ugrá lni. Nagyon jó volt látni ahogy az apuká k te lj es odaadással
rúgták a labdát a gyerekeikkel.
A nagy játékban sokan megéheztek, így mindannyian örömmel fogyasztottuk a szülő k által
bográcsban elkészített finom gulyáslevest . Sütiben se m volt hiány, jut ott mindenkinek. A
gyerm ekek egyik kedvence a helyben kész ült pattogatott kukorica, és zsákbamacska
választás volt. Az előző nap a gyerekek és óvónénik álta l készít ett mu stot is m egkóst ol hat t a
rniridenki, vagy szörpive l csi lla píthatta szomj t'.1ságá t.

Az est e hama r eljött, így mindenki örömére és mege légedésére

befej ező d ött

a mulatság.

Szorgos sz ü lői segítséggel gyorsan rendet tettünk az udvaron, elköszöntünk egymástól
kellemes hétvégét kívá nva.

.

.

j,

.

1

j

1~~.; . ~ ~
4{ j {;:J fd.O lr! i~(J'~: -~~tf() ,

ÖSSZESÍTÖ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzből juttatott 21 &,03"43 szerződésszámú támogatás elszámolásához

.;;c_,/k!é
Sorsz Számla száma

Kibocsátó
megnevezése

ám:
1.

2.

3.

Kiállítás
dátuma

520 5301

Bordács Edina
egyéni vállal kozó

2018.09.28.

0695951

Joy M agyarország
l(ft

2018.09.28.

Kolompos l<kt

2018.09.28.

0673925

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Számla
Számla
nettó értéke bruttó értéke
(Ft-ban)
(Ft-banr

Kifizetés
dátuma

Népi játszóház (8559}

180.750

180.750

2018.09.28.

Póni lovaglás négy lóval

80.000

80.000

2018.09.28.

89.250

89 .250

2018.09.28.

(szj 9319)

El őadóművé szet

(9001)

Össz
esen :
Kelt: Budapest, 2018. 11.29.

·Amennyiben a támogaton élt az ÁFA levonási jogával. az elrn:imolásban benyúj tott számlák nettó összértékének meg ke ll egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
„., A megfele l ő rész a láhúzandó

Nyilatkozat

.

c..~1...i·~L

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkonnányzatának 350:000-,- Ft keretéből szüreti mulatságra kapott bruttó 350.000,- Ft
összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
1C
í•
,J(ü;,\
:
.
.
~
Budapest, 2018.1 1.29.
. .. „ ...• ~:j- .."!-<".
aláírás ·.
r •••••••.

név: Vidám Ovis Évek Alapítvány
cím/székhely 1155 Budapest Tóth Isrván u. 98.
adóazonosító jel/adószám: 18787962-1-42

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást .igazolom I nem igazolom"'*

Közgazdasági

Főosztály

tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelöségét igazolom I nem igazolom'"'

dátum

aláírás

--

.r

.- ,

1

·.e'·•· ,.. -·.'.._!:~ ttz:1~. k1.f .
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Hétszfnvirág Összevont Óvoda Szlireti báljának értékelése

' ." ·' ., :. !. - 1.ll
•jn~:f.í .J·A
' f0'.71
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' 2018. szeptem ber 29-én tartoltuk a Hétszfnvirág Összevont Óvoda első szülői - nevelői bálját.

.
Az érdeklődés nagy vo lt, a vártnál többen jöttek el mind szülői, mind óvodai/dolgozói oldalról. A'

Csokonai Művelődési Ház befogadóképessége, kerü leti kultúránkban e lfoglalt
.

alkalmas volt erre a rendez vényre. Az est során változatos

. -· „-

.
helye; all!J)jfan po.n~
- ·· 1
1
A 1!Gw /;LOIE i
>i
2

·i
„

-·

•

·„ ·

l

.

!

;l

műsorok szórakoztatták a v:!~dégel\~ -~?.~ !- !

amelyek nemcsak a hangul atról gondoskodtak, hanem produkcióikkal mint kerületünlcben kulturális

r

értéket képviselő „csopo1tok" bemutatkoztak jelenlévőknek. Nagyon j ó volt, hogy így a ·sziilök

!

találkozhattak többek között a Szilas

nép~áac

együttessel, akik tagóvodánkban is tanítják a

!.!

gyermekeket, a Dózsa György Gimnázium dráma tagozatos tanulóival, mely a kerületi gyermekek
továbbtanu lásának egyik opciója„ és emellett számos
követően lehetőség

helyiművészelöadóval.

A színvonalas

műsorokat

volt egymás megismerésére, kötetlen beszélgetésre, mulatozásra. Az asztalok

el rendezése még a délel őtt folyamán sok fejtörést okozott, de végül jónak bizonyult. Nemcsak az egy
csoportba és az egy tagóvodába járók tudtak egymással beszélgetni, hanem „átjárás" vo lt a tagóvodák
között. Az este fo lyam<ín kiosztásra került egy vándord[j, melyet tagóvodánk, az Aulich vihetett haza.
Eit azza l sikerült megnyernün k, hogy a mi tagóvodánkból vo ltak jelen a legtöbben. Ez olyan
·mot ivációs erövel hatott, hogy még a

kö vetkező

héten is az vo lt az óvodánkban a beszédtéma, hogy

eZt: miként kéne megtartanunk/megnyernünk jövöre. Az esetlegesen távo lmaradók sajnálkoztak, hogy
nem tudtak részt venni a bálon, és mindenki a fergeteges hangu latról beszélt. Az óvodánkban járó
szülői

közösségre is jól hatott, összekovácsolódtak, letegezödtek egymással az összetartozás érzése

fokozódott, a szülök is megélték a jó „aulichos" szülőnek lenni - érzést.
Összességében elmondható, hogy a 201 8-as első, de nem egyetlen szüreti bálja a közösségépítésen túl
a helyi identi tást is erősítette, és· egy olyan pozitív fo lyamatot indított el tagóvodáukban, tagóvodáink
közölt, mellyel mindenké ppen tervezni kell ajövöben is. Sydney Smith szavait idézve „a legnagyobb
hiba, am it e lkövethetünk, az, ha nem teszünk semmit, meri azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.''

1

1

Régóta érett ennek a bíllnak a gondolata; rengeteg em ber rengeteg munkája vo lt benne, de megé1te.
Olyan sokat kaptu nk

ettő l

a

rendezvénytől ,

mely hosszú távra mega lapozta az

intézmény-szil lő

pédagógus ttió j ó kapcsolatát, és egyben erősíterte a lokálpatriotizmust Ezúton köszönj tik a XV.

1
1

1

Önkorm ányzatának, hogy segítségükkel sikerült megvalósítanunk.
1!

Kátai né dr. Kovács Viktória

i

1

Au lich tagóvoda

vezetője

1
1

1
1
1

i
1

Helen Exley: Időtlen értékek; Alexandra, Budapest, 2002

'

ÖSSZESÍTÖ J' ÁBLÁZAT

9l:J/.l.cfe

az önkormányzati közpénzböl juttatott 21~4'1 .szerzödésszámú támogatás elszámolásához
(az e/számolás utolsó ele111eké11I l<ell benyújtnnO
Sorszám:

1

Számla
száma

Kibocsátó
meguevezése

2727587 Csokonai
Kulturális
Központ

Kiállítás
dátuma

Szolgáltatás, Számla Számla
Kifizetés
áru
nettó
bruttó
dátuma
megnevezése értéke
értéke
(Ft(Ft-ban)
ban)·
2018.09.29. Terembérlet 100.000 100.000 2018.09.29.

Összesen:

._xc~
I\'

Kel t: Budapest, 2018.11.29.

'

/ ''

0 l\ .(\,!Cf.~~l~-:-i<i

aláVás
Nyilatkow t

C~u-:. é.

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Fővúros XV. ker. Ön.kormányzatának 100.000, Ft
ktretéböl Szülő: bál célra kapott bruttó 100.000,- Ft összegü lámogatást célhoz kötötten
használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszab<ilyok rendelkezései szerint já1tam el.
1( '
!
/-- ,, a\ t - t· ·
.... :.. ": ~· te
····!) \ · ···· ~ ·· '·~v .•. i
'J 1,
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Budapest, 2018 .1129.

\

aláírás
név: Vidám Ovis Évek Alapítvány
cím/szék.hely: 1155 Budapest Tóth István u. 98.
adóazonosító jel/adószám: 18787962-1-42
Záradék

__

Szakmai szervezeti egység tö lti ki: A cél szerinti felhasználást _.iga~~/
nem igazolom**
...

JJPi.J ~1
dátum

ilih;>,1\i4,X
alairas

Közgazdasági Főosztá ly tölti ki : Az elszámolás pénzügyi megfelel őségét igazo l~~_! nem igazolom**
;2.c.1'..J 0 1.U.I

dátum

/i;,.~

aláírás

• Ameru1yiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó
összé1tékének meg ke ll egyezni e a kapotl támogatás bruttó összegével.
** A megfelelő rész aláhúzandó

Szakmai beszámoló

„ Pestújhelyi ősz" 2018.
(október 11-13.)

Ez a h ár01nnapos ünnep régi hagyománnyal bír. Azt is mondhatn ánk,
korba lépett.

felnőtt

Iskolánk múltjához mérve, mely 11 2 évre tekint vissza, nem öreg, de elérte a 18.
évet, ami nem kis idő.
Ha belegondolunk, több mint két generáció élt itt meg 1. osztálytól 8.-ig minden
tanévben három rendkívül színes, mozgalmas, közösségépítő napot.
Az indító programok közül volt, am i időközben elhalt, több pedig kiteljesedett,
s h a nem is maga a program, de a szemlélet áll andóvá vált.
Ilyenek:
• kapcsolódik egy gondolathoz, eseményhez vagy jeles évfordulóhoz;
• megjelenik benne az öko tudatosság, az egészséges életmód, az állatok
szeretete és védelme;
• áthatja a játék, a szórakozás.
Az idei programsorozatunk a Mátyás király-emlékévhez kapcsolódott, mel ynek
során születésének 575 . évfo rdulójára, és királlyá választásának 560.
évfordulójára emlékeztünk. Célunk az volt, hogy olyan él ményeket biztosíts unk
tanulóink számára, melyekkel tapasztalati úton mélyíthetik el tudásukat az
erőskezű uralkodóról és a reneszánsz korról.
A különböző korosztályokhoz többféle módon igyekeztünk közelebb hozni az
ismereteket.
A felső tagozatos tanulók számára október 9-én autóbuszos kirándulást
szerveztünk a visegrádi Királyi Palotába. Az állandó kiállítások megtekintésével
és foglalkozásokon való részvétellel tapasztalatot szerezhettek a korabel i Európa
legszebb rezidenciájáról, a Mátyás király által :reneszánsz stílusúvá átalakíttatott
palotáról és az akkori él etről.
Az alsó tagozatosokkal meséken, mondákon keresztül közelítettük meg a királyt
és korát. Ezt szolgálták az el őadások, a játékos foglalkozások és a vetél kedők.
A kürt pályázattal pedig mindkét korosztályt az önálló kutató és a kreatív alkotó
munkára szerettük volna sarkallni.

Pályázatunk felhívása a következő volt:
„Eze1mel kihirdettetik, a 2018. év szeptember havában, hogy öltöztessék fel
Mátyás király őfel ségét és udvari népét korhű ruhákba, avagy alkottassanak
Mátyás kódexébe cirkálmányos iniciálékat!"
A

beérkező

pályamunkák értékelésére október 11-én délután került sor, amikor
a legjobb alkotók Németh Angéla polgármester asszonytól vehették át
jutalmaikat, s munkáikból a Suli- szalonban kiá11ítás nyí lt.
Ezt követően pedagógus kollégák jelenítették meg ajándékként Az igazmondó
juhász című mesét alsó tagozatos tanulóink számára, melyet egyik kollégánk
gitárral kísért énekes müsora el őzött meg.
12-én dél előtt a Csavar Színház el őadását láthatták tanulóink Asszony cúm11el,
melyet „A buták versenye" e. népmese feldo lgozásával bevonásos darabbá
alakított a társulat. A fergeteges humorú, interaktív, játékos el őadásban nagyon
sok népi bölcsesség és erkölcsi igazság is megfogalmazódott, mely
szemléletformáló hatással bírt. Délután került sor a „Mátyás próbákra", mel ynek
feladatait hét helyszínen, más-más módszerrel (lübás meseszöveg javítása, m ese
keresztrejtvény, „bolond torna", kézműves ügyeskedés ..... ) kellett megoldani.
A feladatok e lőre megadott és elolvasásra ajánlott mesékhez és mondákhoz
kapc olódtak. J\ teljesítményeket emlék.lapokkal és némi édességgel jutalmaztuk. Az estét pedig zenés mulatsággal zá1tuk.
13-án reggel reneszánsz zenei megnyitóval indítottuk a családi napot, melyben
segítségünkre Csörsz Rumen István volt. Ezt követőe n megelevenedett
iskolánkban Mátyás király udvara a székesfehérvári Heper Bt. jóvoltából. Az
ismereteket közvetítő és ügyességet próbáló játékok öt téma köré csopo rtosultak.
Ezek a következők voltak: a király vadászai, lovagi torna, királyi mű he lyek,
királyi kancellária, Mátyás lakomája.
Mivel évek óta elmaradhatatlan eleme a „Pestúj helyi ős z" rendezvény
sorozatnak a sző l őpréselés , ezért most is volt mustkészítés és - kóstoló,
kapcsolódva a korabeli köles, hajdinakása, palacsinta és kelt tésztás lakomához.
A megpihenni vágyóknak - fől eg kicsiknek - l\1ályás meséket vetítettünk, a
nagyobbak számára pedig kvíz játékot állítottunk össze, melyben a megszerzett
ismereteiket karnatoztathatták némi jutalomért. De volt küzdősport és íjász
bemutató is, mely együtt járt a kipróbálás l ehető ségéve l.
A családi nap programját a Noé Á llatotthon Alapítván y számára összegyűjtött
tennészetbeni adományok átadása zárta, melyet tanulóink és szülei nagy
gonddal és szeretettel válogattak össze a ku tyusolrnak és a cicáknak.

A rendezvénysorozat taitalmas és színvonalas programjaival az idén is
bővítettük tanítványaink ismereteit, egészségtudatos magatartásuk fejlődését,
ösztönöztük őket a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására és erősítettük empatikus magatartásukat az állatok iránt.
Nagy hatással voltak gyermekeinkre a megjelent értéld<özvetítő példaképek, a
közös programok pedig erősítették az összefogást, jól szolgálták az értékteremtő
közösségépítést.

Budapest, 2018. november 24.
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Kovácsné Antal Julianna
A Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány
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78.740,-
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2018.
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Nyilatkozat
1. A lulírott kij elentem, h ogy a Bp. Főváros XV. ker. Önko1111ányzatán ak civil szervezetek
pályázati kereté bő l a Mátyás király emlékévhez csatlakozó programok céljára k apott bruttó
400.000,- Ft összegü tám ogatást célh oz kötötten használtam fel.
2. A felhasználás során a h atályos számviteli jogsza bályok rendelkezései szerint já1iam el.
Budapest, 2018. 11 . 26.

Záradék
Szakma i szervezeti egység tölti ki: A cél sze1inti felhasználást igazolom / nem igazolom'~*
(J , /.J
1)t <,
\
-<_, ·)
20 18. l l'. 26.
. ....... .. .. „ .. • '. • . • • . . . . • ~ „„ .„.„
aláírás

Közgazdasági

Főosztá ly

tölti ki: Az elszámolás pénzügyi

megfelelőségét

igazolom / nem igazolom**

~e ' " 1~ ~;..

dátum

"L

~' 1 ~
---d·

1

l6.-+
aláírás

' Amenny iben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyúj tott számlák nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
**A megfe l elő rész aláhúzandó
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
1878 óla
Budapest Föváros XV. kel\lieai Polgánnasttri Hivatal
Köiponti Iktató 4.

j Elös.zá'1·

20 1 ~. június

a

Szakgimoáziuma tánctagozatos osztályainak

Dózsa György G imnázium és Táncművészeti

vizsgat:lűauá.sát

a Magyar Színházban. Ez a tizenharmadik

ilyen év végi bemutató volt, öt osztály részvéte lével.

Az

el őadást

az iskola igazgatója, Ge11ner HajnaJka nyitotta meg. A

műsorvezető

ezúttal Benlrnvics

Sándor volt.

Műsorszámok:

1.
1. 9. évf. Balett etüd (Horváth István)
2. 10. évf. S.O.S. (SzmJecsányi Ildikó)
3. 11. évf. Társasjáték (Varga Viktória)
4. 12. évf. Run to the llllls (GyörkeTímea)
5. 13. m FérfiaJc nélkül (TenJciTarnás)
6. 10 és 13. sz. évf. Ktnok árán (Istvándy Judit)
7. 13. m. Fall in ' (Szmrecsányi Ildikó)

II.
8. 9. évf. Ritus (TenlciTamás)
9. 10. évf. \Vhat about us (Horváth István)
10. 11. évf. Morajló kékség (Siklódi Szi lvia)
11. 13. M. Vokátikálá Hukásilátá (GyörkeTímea)
' . Ildiko')
L?- · 13 . S z.???????(S
. . . . . . . zmrecsany1
13. 13. M. Mourning with delight (Siklódi Szilvia)
14. 12. évf. Matriarhátus (Varga Viktória)
15. 13. Sz-M. Bottom of the river (Szmrecsányi Ildikó)
A műsor színvonalával hozzáértők és a műfaj iránt rajongók is meg vo ltaJc elégedve, külön kellemes
hangulatot adott az estének, hogy a

nézőtéren

sok iskolatárs, osztálytárs és tanár figyelte tánctagozatosaink

kiváló telj esítményét. Külön megtiszteltetés, hogy a kerül et alpolgármestere Victomé dr. Kovács Judit és a
polgármesteri kabinet

vezetője,

Budapest, 2018. június 19.

Tajti Réka is megtisztelt bennünket részvételével.

Ö SSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
.')1 '' /

az önkonnányzati közpénzből juttatott .z~1J_ szerződésszám ú támogatás elszámolásához
(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)
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l . Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának C.ty! ~- - keretébő l
8-Ó'.'0?!" .~ célra kapott bn.Jttó'i'.'~."':'-ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fe l.
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2. A felhasználás során a hatá lyos szá mviteli j ogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
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Záradék
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Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti fel használúst igazolom / nem igazolom**

h'9. c/.)/
dátum

Közgazdasági

Főosztá l y

tölti ki: Az elszámolás pénzügyi

megfe lel őségét ~~azo l on~

Jo 1g 01 ~
dátum

~ , ~-4~
alairas

/ nem igazolom ';*

~
aláírás

* Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapon támogatás bruttó összegével.
'~ * A megft: lclö rész aláhúzandó
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