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Tisztelt

Képvisel ő-testület!

I.
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a 2018. évben a XV.
kerületi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások, valamint az
önkormányzat ál tal nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (TII.1 .) önk ormányzati
rendelet alapján a 20 18. évi költségvetésében is meghatározott összeggel támogatta a kerületi
nemzetiségi önkormányzatokat, hozzájárulva így a nemzetiségi közügyek ellátásának
költségeihez. A vonatkozó jogszabály szerint a kizárólag feladatalapú támogatás célja, hogy a
XV. kerületi nemzetiségi önkonnányzatok a támogatás összegét felhasználva szervezzenek
kerületi
nemzeti ségi
rendezvényeket,
hagyományőrző
nemzetiségi
programokat,
kirándulásokat,
építsenek
kerü leti
nemzetközi
kapcsolatokat,
alakítsanak
ki
együttm űködéseket
iskolákkal,
óvodákkal,
egyéb
nemzetiségi
szervezetekkel ,
testvérvárosokkal, közösségekkel és finanszírozzák ezek költségeit.

A 2018. évi támogatás
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhe ly, Újpalota Önkormányzat Képviselő
testületének 2018. évi költségvetésrő l szóló 6/2018. (II.28) önkormányzati rendelet 3. l.
mellékletének működés i cé lú támogatások ÁHT-n belülre, a nemzetiségi önkormányzatok
feladatalapú támogatása terhére a Képvise lő-testület a XV. kerületi nemzetiségi
önkormányzatok részére a 20 18. évben a nemzeti ségi feladatok ellátására támogatást
biztosított az alábbiak szerint:
Támoga tott nemzetiségi önkormányzat

A t ámogatás összege (Ft)

XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

400 OOO

XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

400 OOO

XV. kerületi Görög Nemzeti ségi Önkormányzat

400 OOO

XV. kerületi Horvát Önkormányzat

400 OOO

XV. kerületi Német Nemze tiségi Önkormányzat

400 OOO

XV. kerületi Román Nemzetiség i Önkorn1ányzat

400 OOO

.. . . .. . • „

XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

400 OOO

XV. kerületi Szerb Önkormányzat

400 OOO

A nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi támogatásának elszámolására a hatályos
jogszabályok, illetve az Önkonnányzat vonatkozó rendelete elő írásainak megfelelően került
sor.
A támogatási szerződésekben foglaltak szerint a támogatások esetében a 2018. január 1. és a
2018. december 3 1. közötti időszak ban keletkezett és vonatkozó számlákat, illetve azok
kiegészítő bizonylatait nyújtották be a nemzetiségi önkormányzatok. Az elszámolás
véghatáridej e 2018. január 3 1.
A benyújtott pénzügyi bizonylatok, számlamásolatok számszaki, alaki e llenő rzését, az egyéb
kapcsolódó bizonylatok, írásos beszámolók átvizsgálását a Hivatal Közgazdasági Főosztálya
és a Polgánnesteri Kabinet végezte el. A teljes és beszámolási dokumentáció, a
bizonylatokkal együtt, megte kinthető a Polgármesteri Kabineten.
A szakmai osztályok által lefolytatott ellenőrzések alapján megállapítható, hogy minden
nemzetiségi önkom1ányzat a cél szerint használta fel a 20 18. évi támogatását, amelyről a
támogatási szerződés alapján a felhasználásra meghatározott időszakban keletkezett és
vonatkozó szám lákat, illetve azok kiegészítő bizonylatait m egfelel ően, a támogatási szerződés
szerinti véghatáridő előtt benyújtották.
3 nemzetiségi önkormányzat esetében m erült fel a támogatás egy részének visszautalási
kötelezettsége: A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány N emzetiségi Önkormányzat
347.500-Ft-ot utalt vissza 2019.01.30-án a Budapest Főváro s XV. kerületi Önkom1ányzat
bankszámla szám ára ; a Budapest Főváros XV. kerül eti Román Nemzetiségi Önkormányzat
4000-Ft-ot utalt vissza 2019.01.29-én, míg a Budapest Fő város XV. kerületi Szerb
Önkormányzat 8787-Ft-ot utalt vissza 2019.01.29-én a Budapest Fő város XV. kerületi
Önkormányzatnak.
A nemzeti ségi önkormányzatok támogatás elszámolásának szakmai beszámolóját és összesítő
táblázatát jelen előterj esztés 1 - 8. sz. mellékletei tartalmazzák.

n.

A Budapest Főváro s XV. kerületi Önkormányzat a 2018. február 5-ei rendkívüli Képvise l ő 
testületi ülésén az 58/20 18. (II.05.) ök. számú határozatával elfogadta a 201 8. évre tervezett
kerületi kiemelt rendezvények naptárát. Ebben a rendezvény naptárban egyebek mellett helyet
kaptak az Ö.TH.É.T Egyesület, az Alapítvány az {fjúság Tánc-és Zeneművészeti Neveléséért ,
a Micimackó és a Természet Alapítvány, a Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület és a
Rákospalotai Örökségünk Egyesület szervezésében és lebonyolításában megv alósuló kiemelt
kerületi közösségépítő tevékenységek. E civil szervezetek rendezvénysorozatainak
finanszírozására a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat támogatási szerződések
megkötésérő l döntött a 156 - 160/2018. (II.27.) ök. számú határozataival.
A Budapest Főváros XV kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 58112018.(Xl.27.) ök. számú határozatával a Pesti{j/1elyi Pátria
Közhasznú Egyesület számára a 15912018. (IJ. 27.) ök. számú határozattal jóváhagyott
tqmogatást visszavonta.
A Budapest Főváros XV kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának
K~pviselő-testüleíe az 58212018.(Xl.27.) ök. számú határozatával elfogadta az Ö. TH.É. T
Egyesület támogatott 10612018 számú szerződéshez kapcsolódó elszámolását.
A támogatott szervezetek támogatásának elszámolására a hatályos j ogszabályok valamint a
Budapest Főváros XV . kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-
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testületének az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/201 7.(III. l .)
önkonnányzati rendelettel elfogadott el őírásoknak megfelelően került sor.
Az elszámolás véghatárideje a támogatási szerző désekben meghatározott időpont volt. A
benyújtott számlamásolatok és az egyéb kapcsolódó bizonylatok átvizsgálását a Polgármesteri
Kabinet végezte el, míg a benyújtott pénzügyi bizo nylatok számszaki, alaki ellenőrzését a
Hivatal Közgazdasági Főo sztálya látta el. A bizonylatok m egtekint hetőe k a Hivatal
Polgármesteri Kabinetén .
A lefolytatott elle nőrzések alapján megállapítható, hogy a támogatott szervezetek cél szerint
használták fel a támogatást. A támogatott szervezetek a támogatási szerződések alapján az
összeg fe lhasználására meghatározott időszakban keletkezett és vonatkozó számlákat, illetve
azok kiegészítő bizonylatait megfel e l ően, a támogatási szerződések szerinti véghatáridőben
benyújtották.
A Micimackó és a Természet Alapítvány az elnyert 400.000-Ft-ból 333.705-Ft-ot használt/el,
a maradék 66.295-Ft-ot visszautalta a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
bankszámla számára.
A Rákospalotai Örökségünk Egyesület az elnyert 1. 500.000-Ft-ból 496.569-fiot használt fel a
Szüreti .felvonulás költségeire, a maradék J 003 431-Ft-ot visszautalta a Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat bankszámla számára.
A nevesített támogatott szervezetek támogatás elszámolásának szakmai beszámolóit és
()sszesítő táblázatait jelen el őterj esztés 9 - 11. számú melléklete tartalm azza.

III.
A Budapest Főváros XV. kerül eti Önkormányzat Képvi se l ő-testül ete a 154/2018.(11.27.) ök
számú határozatával úgy döntött, hogy a 2018. évi költségvetésrő l szóló 6/20 18.(11.28.) ök
rendelet 3.2. mell éklet „Működés i célú támogatások ÁHT-n kívülre" soron a Magyar
Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete számára elkülö nített, a „Vöröskereszt
támogatása" cé l előirányzat terhére 2 OOO OOO-Ft működ és i támogatást bi ztosít, amelyet a
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Észak-pesti Régió XV. kerületi
Szervezetének működési kiadásainak, illetve a szervezetben dolgozó ö nkéntesek munkájának
elismeréseként egy napos jutalom kirándulás finanszírozására fordíthatott 201 8. j anuár 1. és
2018. december 3 1. között terj edő időszakban. A támogatott összeg a Budapest Főváros XV.
kerületi Önkormányzat 201 8. évi költségvetéséről szóló 6120 18.(Il.28.) önkormányzati
r~ndelete 3.2 mellékl et „Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre" soron a Magyar
Vöröskereszt Budapest Főváro s i Szervezete számára elkülönített, a „Vöröskereszt
támogatása" célelői rányzaton került kifizetésre. A támogatás összege személyi j ellegű
kiadásra a támogatási összeg 20 százalékának mértékéig volt ford ítható .
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 20 18. évi működési támogatása
elszámolásának benyújtására a Képv i selő -testü l et elé a hatályos jogszabályok, és a Budapest
Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalo ta Önkom1ányzata Képvisel ő
testületének az önkom1ányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/20 17. (III. l.) ök.
rendelettel elfogadott szabályzat előírásaina k m egfe l elően kerül sor. A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi Szervezet a 108/20 18. számú támogatás i szerződése alapján az összeg
felhasználására meghatározott időszakban keletkezett és vonatkozó számlákat, illetve azok
kiegészítő bizonylatait megfel elően , a támogatási szerződés szennt1 véghatáridőben
benyújtotta. Az elszámolási melléklet szakmai beszámolója és összesítő táb lázata jelen
~lő terj esztés 12. számú me lléklete.
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Kérem a tisztelt Képvi se lő-testülete t az előte rjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslatok elfogadására.
Budapest, 20 19.

február )~... ".

JI~~ ~u..__I
émeth Angéla
po lgánnester

Mell ékJetek:
1. A XV. kerületi Bo lgár Önkormányzatnak a l 15/ 20 18 számú támogatási szerződésének
szakmai beszámolója és ö sszesítő táblázata
2. A Budapest Fő város XV. kerületi Cigány Nemzeti ségi Önkormányzatnak a 11 6/20 18
számú támogatás i szerződésének szakmai beszámo lója és ö sszesítő táb lázata
3. A Budapest Főváros XV . kerületi Görög Nemzetiségi Önkonnányzatnak a 117/20 18 számú
tám ogatási szerződésének szakmai beszámolója és ö sszes ítő táblázata
4 . A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkorm ányzatnak a 118/20 18 számú támogatási
szerződésének szakmai beszámo lója és összesítő táblázata
5. A Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a 119/ 20 18 számú
támogatási szerződésének szakmai beszámolója és ö sszesítő táb lázata
6. A Budapest Főváros XV. kerül eti Önnény Nemzetiségi Önkonnányzatnak a 120/2018
számú támogatási szerződésének szakmai beszámolója és összesítő táblázata
7. A Budapest Főváro s XV. kerületi Román emzetiségi Önkormányzatnak a 121/2018
számú támogatási szerződésé nek szakmai beszámolój a és összesítő táblázata
8. A Budapest Főváros XV. kerül eti Szerb Önkormányzatnak a 122/20 18 szám ú támogatási
szerződésén ek szakmai beszámolója és összesítő táb lázata
9. Az Alapítvány az Ifjúság Tánc-és Zeneművészeti Neveléséérinek a 105/2018. számú
támogatási szerződésé ne k szakmai beszámo lój a és összesítő táblázata
l 0. A Micimackó és a Természet Alapítványnak a 104/20 18. számú támogatási
szerződésé nek szakmai beszámo lója és összesítő táblázata
11. A Rákospalotai Örökségünk Egyesületnek a 103/2018. számú támogatási szerződésének
szakmai beszámo lója és összesítő táb lázata
12. A Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros i Szervezet a 108/20 18. számú támogatási
szerződésének szakmai beszámo lója és összesítő táblázata

( !)Témafelelős : Polgánnesteri Kabinet
(2) Egyeztetésre megküldve:
(3) Bizottságok:

PTB

J egyző i

ESZB

~ ~6

Jegyzői

VKB

(5) Meghívandók: támogatottak

KKB
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(6) Há ttéranyag a Polgármesteri Kabineten találh ató
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Határozati javaslatok:

A Képvisel ő-testület úgy dönt, hogy elfogadja
(1) a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat által benyújtott 20 18. évi 115/20 18. szamu
támogatási sze rződés elszámolását az e lőterje sztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal

Felelős:

polgármester
Határidő: 2019. február 26. (döntésre)
(2) a Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak által benyújtott
11 6/2018 számú támogatási szerződésének elszámo lását az e lőterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal
Felelős:

polgármester
Határidő : 2019. február 26. (döntésre)
(3) a Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott
117/2018 számú tám ogatás i szerződésének elszámolását az el őterjesztés 3. sz. melléklete
szerinti tartalommal
Felelős:

polgármester
2019. február 26. (döntésre)

Határidő:

(4) a Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat által benyújtott 118/2018 számú
támogatási szerződésének elszámolását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal
Felel ős:

polgármester
Határidő: 2019. február 26. (döntésre)
(5) a Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott
119/20 18 számú támogatási szerződésének elszámolását az el őterjesztés 5. sz. melléklete
szerinti tartal ommal
Felelős:

polgármester
H atáridő: 2019. február 26. (döntésre)
(6) a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott
120/20 18 számú támogatási szerződésének elszámolását az e l őterj esztés 6. sz. melléklete
szerinti tartalommal
Felelős:

polgármester
Határidő: 20 19. feb ruár 26. (döntésre)
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(7) a Budapest Főváros XV . kerületi Román Nemzetiségi Ö nkormányzat ál tal benyújtott
121/201 8 számú támogatási szerződésének elszámolását az e l ő terj esztés 7. sz. melléklete
szerinti tartalommal
Fe l e l ős :

polgármeste r
20 19. február 26. (döntésre)

H atári dő:

(8) a Budapest Főváros XV. kerület i Szerb Önkonn ányzat által benyújtott 122/2018 számú
támogatási szerződésének elszámolását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tai1alommal

Fel elős :

po lgármester
20 19. február 26. (döntésre)

Határi dő:

(9) az A lapítvány az Ifjúság Tánc-és Zenemüvészeti Neveléséért által benyúj tott 105/20 18
számú támogatási sze rződé sé nek elszámolását az e l őterj esztés 9. sz. melléklete szerinti
ta rtal onunal
Fe l el ős :

polgármester
201 9. feb ruár 26. (döntésre)

Határidő :

( 10) a Micimackó és a T ermészet Alapítvány által benyújtott l 04/20 18 számú támogatási
szerződésének elszámolását az e l őterjesztés 10. sz. mell ék lete szerinti tartalommal
Fe lel ős:

polgármester
Határi dő : 2019. február 26. (döntésre)
( 11) a Rákospalotai Ö rökségünk Egyesület által benyúj tott 103/20 18 számú támogatási
sze rző désének e lszámo lását az e l őte rjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal
Felelős:

polgármester
Határ id ő: 20 19. feb ruár 26. (döntésre)
(12) a Magyar Vöröskereszt Budapest Főváro s i Szervezet által benyújtott 108/20 18 számú
támogatási sze rződésé n ek elszámolását az előterj esztés 12. számú melléklete szerinti
tartalommal
Fe lel ős:

polgármester
Hatá ridő: 20 19. február 26. (döntésre)

A határozati javaslatok elfogadásához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges!

J ogszabályi hivatkozások:

• a nemzetiségek jogairól szóló 20 11. évi CLXXlX . törvény 80 § (1)-(5) bekezdései

•
•

az államháztartásról szóló 20 11 . évi CXCV. törvény 6/C. §
az önkormányzat által nyúj tott pénzbel i támogatásokról szóló 6/20 17. (I II.1.)
önkormányzati rendelet
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Képv ise l ői

r.soportnak
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Főváros XV. kerületi ÖnkoJ~á~yz~!_t~,~~~J~;;a
polgármesteréhez

A XV. lcerületi Bolgár Önkormányzat célja, hogy színvonalas lculturális müsorolc és
rendezvényelc által segítse a Magyarországon é lő bolgár lcözösség
nemzeti identitásának megőrzését, hozzájáruljon az anyanyelv használata és
fejlesztése körülményeinek javításához, elősegítse a kulturális autonómia feltételeit a
bolgár közösség Tcörében, ismertesse a többségi társadalommal a bolgár kulturális
értélcelcet.
hagyományőrző

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat támogatásának köszönhetően
a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat megszervezett két részből álló
rendezvényt a Bolgár Ortodox Karácsony alkalmából december 10-én .

A bolgár karácsonyi s zokások jelentősen eltérnek a magyartól, bár s ok benne
a hasonlóság is. A közös keresztény eredet teszi hasonlóvá, de a bolgá r
szokásokban erősebben dominálnak a pogány időkből származó elemek.
Tradícióinkhoz híven idén is rendeztünk egy igazi bolgár karácsonyt a XV.
kerületben. Évek óta ez a meghittebb ünnepünk a XV. kerületben, ami
zártkörű. Azon csak bolgár családok és közel állóink vesznek részt egy
meghitt családi körben. Ezért is választjuk mindig a Kozák téri Közösségi
Házat, mert olyan mint egy családi ház. És egy nagy családnak érezzük
magunkat.
Idén is a tradíciókhoz hűen, a Bolgár Ortodox Karácsony alkalmából, 17 órai
kezdéssel szerveztünk a gyerekeknek a Koledari bolgár népszokást bemutatva
egy néprajzi foglalkozás keretein belü l egy igazi ünn epet a Kozál{ téri Közösségi
Ház tornatermében. A kézműves foglalkozást tartotta Egervári Gabriella
textilművész és a gyerekekkel együtt készítettek nemezelt karácsonyfadíszeket,
bolgár karkötőket, népművészeti tárgyakat. Gabi nénj már régi barátjuk, akit a
gyerekek szeretettel vesznek körül. De n éha elcsábítja a szülőket is. A kerületi
Malko Teatro bolgár nemzetiségi színház „Koncertmese" című interaktív előadást
tartott, amely nagy sikert aratott gyerekek és szülök elótt egyaránt. Utána pedig
a családok beálltak bolgár horóka t táncoln i. A Jantra néptáncegyüttes táncosai

ic.c i

tartottak nekik egy rövid gyerek táncházat. Ezután a gyerekek átjöttek a
nagyterembe, hogy ök is kóstolgassak a lTadicionális bolgár ételeket és törjenek a
Karácsonyi k enyérböl.

o

Bolgár Karácsony és Közmeghallgatás a f elnöttek számára

18 órai kezdéssel tartottuk meg a Közmeghallgatást, és ezzel e leget tettünk a
törvényben foglaltaknak.

Utána a jelenlévökkel együtt a régi hagyomány szerint megszenteltük a
karácsonyi asztalt. A kerületben élő bolgár asszonyok s ütötték a szentesti
kenyereket és a bánicákat, készítették az é teleket.
Örömünkre szolgált, hogy a rengeteg kisgyerek és bolgár fiatal benépesítette a
közösségi h áz termeit. Az egészen picik, három év alulial{ számára külön
„balesetmentes" játszószobá t biztosítottunk.
Az est fénypontja a Tóth Viktor és a Malko teatro Zenekar koncertje volt,

amit a zenekar vezetöje Tóth Viktor kérésünla-e kifejezetten erre az alkalomra
állított össze. Feldolgoztálc és bevették a repertoáij ukba az általunk
felkutatott a utentiku s bolgár népdalokat. A m ásfél órás koncertte l nagy
sikert arattak.
Ezt a programot, a tradícióinkhoz híven , közmeghallgatással egybekötve
szerveztük meg, a nemzetiségi nap allrnlmá ból. Meghívott vendégeink között
megjelent a Bolgár Országos Önkormányzat alelnöke, a Zuglói Bolgá r
Önkormányzat elnöke, a Bolgár Ne mzetiségi Nyelvokta tó Iskola tanárai, a II.
ke r . Bolgár Önkormányzat elnöke, valamint a Köbányai Bolgár
Önkormái1yzat elnöke, a Roszica és Jantra Táncegyüttes tagjai, a Malko
Teatro - bolgár nemzetiségi szính áz művészei és a Ballcán Hangja Egyesület
tagjai is.
A pénzügyi beszámolót a teljesítés utá n benyújtottuk a pénzügyi osztálynak.
Támoga tásu kat m egköszönve.

Budapest, 20 18. 12 .1 7
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Nyil1tkou1
l . A.lutlrott k~lent,rn, hogy 1 Bp. Föv6ros XV. Ker . Onkorm, ny?at•nak a 2018. fvi kó1UéfJttMr6t szotó 6/2 018. (11.28.) Onkormanvur i rendelet 3.l melliklttének m úködési cclu timoc11uok Aht-n btfü lrt , a n1rru u1see1
onkormányntok ' etadnal1pú t'moprisa hretib61. a nemzetlsf:cek jocairól nóió 2011. év. ClXXIX. torviny sterlnri nemietisi1I kózürve" tll"rás.ir;1. a 115/2018. n . támogati.sí sze nöd és 2. n . me llCkletCt képc2c5 programtervbon
nevesiu~n rendezvényekre ka11ott b runó 400.000 Ft 6u1egü tjmogatht cl!lhoz körón en huzniltam fel

-

2. A ftlha nnála.s során a '1atilyos námvi cell jogs1abályok re ndelkués•í uer1nc Jártam el,

1
Bud1pest, 2018.december. 15
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MltLKO
TE1tTRO

A XV. kerületi Bolgár Önkormányzat

~

és a Malko Teatro
tisztelettel meghív téged és barátaidat

2018. december 15 .-én (szombat) 17 .00 órától

Bolgár Karácsonyra
karácsonyi játékok és táncok bemutatására
interaktív

zeneelőadásra

és

kézműves

foglalkozásra

A Malko Teatro táncosai bemutatnak autentikus karácsonyi koledárcseta
rítusokat.
Simon Attila zongorázik nektek bolgár karácsonyi dalokat
Egérvári Gabi néni képzőmüvész meghív téged egy kézműves foglalkozásra.
És még sok meglepetés vár rád .•.

Cím: Kozák téri Közösségi Ház
1154 Budapest, Gábor Áron u. 58/ c
Tel. 4 10-553
Támogató: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota-Pestújhely-

Újpalota Önkormányzata
A belépés ingyenes

A XV. kerü leti Bolgá r Önkormányzat
és a Malko Teatro

MflL KO
TEl'l T R O

p~

tisztelettel meghívja Önt és családj át

2018. december 15.-én (szombat) 18 ó rá tól

BOLGÁR KARÁCS ONYRA

Tra dicionális házi ételek és bolgár borok kóstolója
A

műsorban

Tóth Viktor és a Malko Teatro zenekara

A műsor előtt a XV. kerületi Bolgár Önkormányzat közmeghallgatást tart.
Cím: Kozák téri Közösségi Ház
1154 Budapest, Gábor Áron u. 5 8 / e
Tel. 410-553

Támoga tó:

Buda pest Föváros XV. Kerület Rákospalota-Pestúj h elyÚj palota Önkormányzata

A b elé pé s ingye nes
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Sza lunni bcsz~í moló a Budapest l"iív:írns XV. kerületi Önkonn:íny7.attól a 116/2018. sziím ú
m cgállapod~\s :1la pján ka pott tá m ogahls fe lhaszn á lásá r 61
Kcd vezméuyezett n emzetiségi ö n l<onnányzat
n eve :

Budapest Fő vá ros XV. ke rül eti
Nem zetiségi Önkormányzat

Székhely település:

Buda pest

Székh ely irány ítószám:
Székhely közterü let, házszám:

1153
Bocskai u. 1-3 .
Budapest
1

L evelezési cím település :
L evelezési cím ir:l ny ítószám:
Levelezési cím köz terület, házszám:
K etl vczmény ez ett törv ényes képviselőj e :
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Rafael J ános
0670/61 2-6484
400.000
52.500

.: •

I• f ~ í

, ,111

(/ SI

rf l l

1- / :z . .
i

1

J

u

-

1

fict. 4C.,,

1 "

h'1~··1.t:'\( ,-'1..u r
,.

A Budapest Főváros xv. kerületi C igány Ne mze ti ségi Önkorm án yzat a kapo tt ö nk orm ányzati
l<:í mogatás össz egét a nemze tiségek j ogairól szóló 20 1 1. évi CL X X IX. törvé ny szerinti m:mzeti ségi
közügyek e llá tásá ra, a 1 16/201 8. sz. tám o gatási szerződés 2. sz. m ellé kle té t képezö programte rv ben
nevesíte tt rendezvényekre használta fel.
Az Ö nkonnányza t cé lj a i között szerepel a cigá ny nye lv, törté ne lem és kul túra m egismerte tése,
ápolása és tová bbadása, tová bbá a c igán y kultúra érté ke inek be mutatása. megőrzése és
né psze rüs í tése.

Az Ö nkormá nyzat Kép v ise l ő-testüle te 2018. marc rus 12-i ülésé n, a 12/201 8. (llI.1 2.) CNÖ
ha tározatában a m árcius 15-i XV. kerül eti koszorúzási ünnepségeken való részvétel éről döntött. A
re ndez vény kö ltségeihez a tá moga tás összegébő l koszorú vásári ással j árult hozzá, 27.000 Ft
értékben.
A 24/201 8. (X .15 .) CNÖ s zámú határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy részt vesz az
október 23 -i kerületi ünnepségeken. A határozat értelmében az ünnepség re 25 .5 00 Ft érték ben
koszorú vásárl ására ke rült sor.

Az

Ö11ko1mányzat a prog ra m tervében 20 18. év őszén és telé n megva lós ítandó kultu rá lis
is döntö tt, amelyek alkalmas rendezvényhelyszín, illetve bérelhe tő he lyiség
hiányában sajnos e lma radtak.
rendezvén yekről

A fenti rendezvényekre a támogatás csak részben került fe Urnsználásra, ezért az Önkormányzat a fel
nem használt támogatási összege t, 347.500 Ft-o t visszafizet a támogató részére.
Budapest, 2019. január 15.
A nemzetiségi ö nkormán yzat hivatalos képv iselőjének a láírása :

„

A nemzetiségi ö nkormán yzat pecsétjé ne k lenyomata:
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1. Aluliton kije~nttm, ttocv a Bp. Fóviros XV. Ker. Önk0<m~nyr.11in1k • 2018. évi k6ttsirvetésr61szóló6/2018. (11.28.) onlr.ormanyu 11 rende la:t l .l melll:kletin!lc m íikódlll dlU t~moaausok Ál'lt-n belülre, a nemH:tlsegl
fol1dU1l1pú fírnoiatiu koretéb61. 1 nem1<tlúc<k )oc•iróf nóló 2011. t!vi CtXXIX. IÖM! ny szerinti ntmto<isCc• közúcvok t Uitásáro, • 116/201!. SI. t imo~•«l!J sren6dés 2. n . mr.lk!ldettJ kt!pez6 programtervben
nevesitert rendezvfnyekre kapott bruttö 400.000 Ft 6snee;ü timoe1tist d lhot kötötten hannílt1m fel.

önkormányuto~

2. A ftlh;asznilis sor.in J N:rityos szamvitl!-11 joguab:ityok rtndt llr.tzf sRt szerint janim 11.

Budaoe.st, 2019. finuir lS .
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A XY, kerületi Önkormányzat
,·n· .
az 1848/49-es forradalom és szabadságha
emlékére rendezett ünneps~g~\ .. ;.

1

Egy szál virág~ civil ~egemla

11.30 óraBa~·~
(XV. ker. Széchenyi tér)
A Rászorulókat Támogató~ Egyesülete
a Lokálpatrföták a XV. kerületért Egye:
szcrvez~Jlcn

~

Ünnepi tx;szédct~ ~ond:i;;

Hajdu Lászt6 polgánll:~

Érdemérem. Díjátadó Ünneps1
12.30 6n. Pol~ Hivatal, Dí5zl
ker. Bocskai u. l-3.)
Érdemérem dljátadó ünnepség
Ünnepi beszédet mond:
·
Hajdu László ~lgármcstcr
.
Ünnepi köszöntőt mon4:
l
Vlctorné dr. Kovács Judit alpolgárm~
.
"
(XV.

llsztlltt Kerületi Polgárokl
Az 1956--os forradalom és azebaddgharc 82. llvfordufóf~rót
u 11'bbl progremokbl em"kezOnk rYHJg:
2018. oktObef 28. pénUk 18..lO óra
A SZAaADSÁG DALAI
Hubay Jen6 Zeneiskola k Alapfokú

M6vészeü l.sW!a

rxv. kerOJttt, Bocstal ~ 70-78.)
A Hubay Jend 11Júa6o' Fúvóazenekar
mút<Q

.

2018. nQll~ 4. ~n 11.óra
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Sza kmai beszámoló ll Budapest Főv:fros XV. ke1·ületi Önkormányzattól a 11 7/2018. szám ú
megállapodás alnpj1fo kapott 1·ámogaféls felhaszn:í lásáról
Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat
neve:
Székhely telepü lés:
Székhely irányítószám:
Székhely közterület, házszám:
Levelezési cím település:
Levelezési cím irányítószám:
Levelezési cím közte rület, h ázszám:
Kedvezményezett törvényes képviselőj e:
Kapcsolattartó n eve:
Kapcsolattartó elé1·hctősége (telefonszám):
Kapott támogatási összeg (Ft):
Felhasznált támogatási összeg (Ft):

Budapest l'őváros XV. kerületi Görög
Nemzetiségi Ön.k.ornfoo.M'Ké:\l i~„,.,. . . ..
,
Budapest
i1
~ - · · "·
l t 53
'~ ·~.,., ' ,
v_

L85.s

/;t )(

7íll'1 IMJ ·111

Bocskai u. 1-3.
Budapest
/l:IO~ám
1153
Bocskai u. 1-3.
Boros Clu·ysoula elnök
Boros Clu-ysoula
06170-344-2 123
400.000
400.000

A Budapest Főváros XV. ke rületi Görög Nem zetiségi Önkormányzat céljai között szerepe l a gö rög
nyelv, történelem és ku ltúra megismertetése. ápolása és továb badása. tová bbá a görög kultúra
é11ékeinek be mutatása, megőrzése és népszerüsítése.
Az Önko rmányzat a kapott önkormányzati támogatás összegét a nemzetiségek j ogai ró l szóló 20 l I.
évi CLX.XTX. törvény szerinti nemzetiségi közügyek ellátására, a 117/201 8. sz. támogatási
szerződés 2. sz. mellékletét képező programte rvbe n nevesített rendezvényre használta lel.
Az Önkormá nyzat Képv i se lő-testü lete 20 18. október 25-i ülésén, az 5 1/20 18. (X.25.) GNÖ
határozatában döntött arról , hogy a XV. kerületi Önkormá nyzattó l kapott feladatalapú támogatás
telj es összegét az immár hagyomá nyosnak mondható, Görög M ikulás re ndezvény költségeire
fordítja.
Az ünnepség 20 18. decem ber l-jé n 18 órai kezdettel, a Csokona i Műve lődési Házban került
megrendezésre.
A rendezvény programjai között tánc tanítás, táncház is szerepelt. A zené t a Myd ros Zenekruszolgáltatta. fellépett a Helidonaki görög táncegyüttes. Az igazi görög hangulathoz nem csak a zene
és a tánc, hanem a tradícionális ételek és italok is hozzáj árultak. A rendezvény teljeskörű
szervezésére és lebonyolfü1sára 400.000 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Budapest, 2019. január 16.
A nemzetiségi önkormányzat hi vatalos

képv i selőj én ek

A nemzetiségi ön ko1mányzat pecsétjének lenyomata:

aláírása:
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ÖSSZESÍTÖ TÁBIAzAT
a Budapest F~v.lro~ XV. kerlil~tl C,örö~ Nemutis61i Önkorm:inynt rénére
at önkorm:inyn tl kbzpénzb61ju n atott117/2018. szerzödésn • mú tá mogatás etsd mot;lsához

Sorszám

l.

Számlanáma

Kibocsátó megnevtzú•

Ki611ítis
dátuma

Szolgált1tás, iru megnevezése

SZP18S 000003 l

Csokonai Kulttlrális K6tpont

2018.12.10

re nd ezvény lebonyolítás
(Görög Mikulás rendezvény)

Sz6mla nettó
Sdmla bruttó
értéke (Ft·
e rtél<e (Ft-ban)
ban)

314 961

400 OOO

Ta mo11t•s
terhére
elsz;lmolt
összeg (Ftban)

Kilitetes
djtuma

Határo1at .száma

400000

2018.12.12

51/2018. (X.25. ) GNÖ határom
56/ 2018. (Xl.27.) GNÖ ha tá ro zat

/

--\

,..- ..;.'i, •
314 961

Ösnesen:

400000

''C'L·~~ :l-

400000

· ~ „,~ J~

~--···°"':-········'············· ...~.'.-~---·\.oj.:•...~.

Budapest, 2019. január 16.

ahiiris

Nyilatkozat

1. Alullrott kijelentem, hogy a Bp. Fóváros xv. Ke r. Önkormá nytatan• k a 2018. évi költseevetésral stóló 6/ 2018. (11.28.) önkormán'f1ati rendelet 3.1 mellékletónek müködési cé lú rá mogaúsok Áht·n b elülre, a
nemzctlocgl onkormónyzatok fclodntolopü tamo;otliso ke rcté böl, e ncmzetisések jogoiról stóló 2011. é vi CUO<IX. törvfoy ner ln11 nemzefüé gl közOgyek e llát ására, • 117/ 2018. sz. támogatás i szerzódés 2. !!. me lll!kletél
képezö programte rvben nevesített re ndezv<!nyekre kapott bruttó 400.000 Ft össtegü támogatást célhoz kötötten hannáltam fel.
2. A felhasználás során• hatlilvos st:lmvite ll jogsza b;ilyo k rendelkezései szerin<jirtam el.

_;1_~::::::._:. ..-::.. ......-..-...:::.~:-.....-....'.':.J - .. ....

Budapest, 2019. januá r 16.

aláírás

nev: Budape.st Föv;iros XV. kerületi Görög Nemtetlségl Ön kormanyza<
székhely: 1153 Budilpe n. Boc:sk•i u. 1·3.
adósdm: 15784537-1-42
Záradék
Szakmai szerve zeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást lg~/ nem Igazolo m„
dátum

aláfrás

da tum

a liirás

Közgazdasági Fóosztály tölti ki: A? elsdmolis pénzügyi meglelelóségé t igazolom / nem iguolom· •

• Amennyiben a támogatott élt
• • A megfeleló r ész al;ihuzandó

I

„ AFA levonási íogáv1l, n elszámo lásbiln benytljton számUk nenó összértékének meg kell egvezn1e a kapott tamogatás bruttó osszegével.

.-

Auroö1oí101ari EH1)vwv rou 15"" óiaµEf1íaµuro c; Booörl1ffoí11c;
Bud apest foöváros XV. l' erii leti Görög Nemzetiségi Önlcormányzat
H- 11 53 Dudapest, Bocskai u. 1.J.
T11A.. : +3630-57 3-58 19, e-mail: palmaikrisztina79@gmail.com

Csokonai KultunHis Központ
1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.
Adószám: 1583 125 1-2-42
Tárgy : Görög Mikulás
rendezvény

az 5112018. (X.25.) GNÖ sz.
határozat és az 5612018.
(Xl. 27.) GNÖ sz. határozat

Szi:~ia:

Tisztelt Sz. Urbán

• •
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alapj án
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Ezúton megrendefj'ük O.n i:?!ctő l' a Görög tvük~ilás rendezvényürik ,_ teljeskörü lebonyolítását
400.000 Ft értékben. -;.· ~ · ~ ·.
.
- -~ ·-.:.~•'·. ·
A rendezvérf·' J~bonyoiításán~k költsége magában foglalja _ilz:\~lápb'i programok
megvalósítááát: ;_tánéház a Mydros zenekarral, tá nctanítás, Mikulás kösz..qqtese; Helidonaki
1 1
görög tá1wegyütt'es
fellépése, az est folyamán görqg ételek és italok biztosítasa.
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A rendezvény kezdete: 2018. december·! . 18:00-22:00
Fizetés:: a telj esítést követően a lciállított számla alapján, a szfunlán megjelölt

határidőre banki átuta lással.
'
1
Számlázási dm: Budapest Főváros XV. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budápest, Bocskai utca 1-3.
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Hőrich Szilvia
Közgazdasági Főosztál yvezető
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öltségvetés éve:

20·18

1 oldal

:tés módja:
1k kód:

Alulalás

03

etési határidö: 201a: 12.1il
2018.12.01
1. dátuma:
I!
1lás ideje:
.„„„.L(.(.j·;·„:.. „

11110

oir 12.
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Bruttó:

400 000,00 K
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Adóalap Áfa összege
85 039,00

314 961,00
314 961,00

85 0

314 961,00

85 039,00 T

314 961 ,00

85 039,00 K
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XV. kn iileti Horvát Önkormányzat
/ 11 I "tl 7)
Sz:llunai l>c!izá molój a a 118/20 l 8 sz. támog:it:1si szerződés ala pján
a 2018. év re lrnpotl önkorm :1nyzuti t:lmoga tás felh ~szm\hb:í ró l
1~ .i!·~·
1

j '::'
l-- ~ t

A XV. keriilcl i Horvát Önkormányzat a XV . kerületi Önkormányzattól a Don}T*:ra lj evec testvé ·vá rosi napok
rend vényre kért támoga tást A 2004 szeptemberében megl ötölt négyes együltmüködési megállapodás

értelmében kölcsönösen szerepeltetün k fel lépőket egymás je l entősebb re ndezvénye in. Donj i Kra ljevec
Önkormányzata 20 18-han ün ne pelte a járús megalai-u lásának 25„ a kul tu rális egyesület pedig a 20. éves
évfo rdulóját ünnepelte. A két évfordul ót kétnapos rendeLvénnyel íi nnepellíik meg. Az elsö napon, pénteken a
ke rületünk polgármesterével és kísére téve l részt vetlünk Donj i l< ralje\·ec járás iinnepi ülésén. ahol a
legkiemelkedöbb személyeknek és diákoknak díjakat adtak út. Az ünnepi ülésen Dezsö-Pálné Kuzma
Orsolya segédkezel a díjak átadásában. és a Muraközi hi mnusz (Medj imu1je kak si lepo ze leno)
e léneklésével zárta az ünnepi ülés!.

A 1 il nn.:pi dísLülés rc!sztvcvöi

H ~j Ju

l.ás;i:ló polgánncster. Ocz.sö-Plilnc! Kuzma Orsolya c!nd:es.
Josip Gri vcc M11rnköz ispán hclycuc:sc

K öve t kező nap szombaton dt!lu tán a hagyományos fe lvonulás után kezdő d ö t t a kul ru rális m ű sor. A
házigazdák fellép ői mellett a XV. kerületi önkormányzat ré széről a Szilas néptáncosok és a R.ippel Viktor
tanítványainak lélegzel elállító mfl sorát élvezhette a közö nség.

Önkormányzatun k a Tököli kulturá lis egyesii let népt:'i ncosait. zenészeit és a Tököl i lcríikórust ké11c fel a
Magyarországi horvátok népi ze ne i kultlidjána k bemuta tására.

A XV. kerü leti horvá t önkormányzat részérő l a TÖKÖLI KOLO zenekar, a férfikórus és a táncosok arattak
hata lmast-s ikeri és b űvö l ték el a közönséget.

A Tökö li fe llépők utazási, és fe llépési költsége összesen 500.000 Ft volt. Az Önkormányzattól kapott
400.000 Ft támogatási a fe llépő ink utazására és fellépti díjára használtuk fe l. A hiányzó 100.000 Ft-ot, a
horvát önkormányzat n fe ladat alapú támogati1sból fedezte.

Budapest, 20 19. január 18.

{.
Kuzma István
elnök

Mellékletek:
1.

Megrendelő

2. Megrende lő visszaigazolása
3. Összesítő tábláza t

2

ÖSSZES(TÖ TÁBLÁZAT
a Budapest fövjros ~. kerllleti Horvat Önkorm~nyiat réuerc
az önkorm~nyzatl kötpént blll juttatott 118/2018. uerzadésnilmú támosaUs elstamolás ;lhoz

Sorszám

1.

Slllmlasdm a

2018/00051

Kiállitis
dátuma

Klboc:dtó megnevexése

Tököl Varos Önkorm. Müvellldési
Központja és Könyvtár.a

Stolgaltat:ls, áru megnev111ése

2018.06.08

ellladól 1evt!kenység
(Oonji Kr<1lfevcc·I j;lrilsl nap ok
alkalmából rendnen
n emzetközi folk lór találkozón
m•ivaror sdgi horvato k
m!ptáncalnak, dalainak
b emutatása. zenei
szolgáltatás)

Ös.s zesen:

Stímla nettó
S1imla bruttó
értéke (Ftértéke (Ft-ban}
ban)

T:lmogatás
terhére
elsúmolt
cssiec (Ftban}

l<lfizetb
dátuma

Haúrozat stim:a

2018.06.13

25/2018. (IV.25.} HÖ hat.1 rom

476190

500 OOO

400000

476190

500 OOO

400000

..'..4.!.„::.~..~........s. ~.~'..r......,,..

Budapest. 2019. Január 11.

aláir:s

Nyilat kout

l. Alulfrott kijelentem, hogy a Bp. Fllllliros xv. Ker. Önkorm;lnyntának • 2018. é l/I költségvetesr lll szóló 6/2018. (11.28.} önkormilnyzati rendelet 3.1 mell~letének múkOdési dlú tamogatások Áht·n belülre. a nemzetlsée•
önkotm ányutok febdatalapü tilmocatisa keretéb61. •nemzetiségek jogalról nóló 2011. élll cuoux. törvény nerlnti nemteU.égi közügyek ellitánra. a 118/2018 sz. t amoga tásl szertlldés 2. si. mellékletét k épező
programtervben nevesl1ett re ndetvényekre kapott bruttó 400.000 Ft ösuegü Umogat~st célhoz kötötten haunoiltilm fel.

2. A f•lhann;ll;ls során a hatályos számvit!li jogszabályok rend •l kez~sel szerint jártam el.
...„

Budapest, 2019. januór 11.

t-

név: Budap•st Fllvaros XV. ker ület i Horvát Önkormanyzat
székh•ly: 1153 Budapest, Bocskai u 1·3.
adós zám: 15784582-1-42
lintd ók
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Szakmai szervezeti •cvs!g tölti ki: A cél szerinti l•lhilsznilist Igazolom/ n•m Iga zolom„

,~

,,. /'.

datu m

aláírás

Közgazdasági Fllosztily tölti ki: Az elszámolas pénzOgyi megfelel6ségét Igazolom f nem lguolom• •
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al;iir;ls

• Am• nnyib•n a támogatott élt az ÁFA l•vonásl Jo1ival. az •lnámolásban b•nyújtott száml;lk n•ttó ösnértékének meg kell egyeznie a kapott támogiltás bru ttó összegevel.
··A megfe lel6 rész alá hüundó
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Szakmai beszá moló a 119/2018. sz. megállapodás alapján kapott önko~1mtk~S\fAs~.•R?~?it~~rn·•· „ ;i-. .
felhaszná lásáról
1
Közr onli Iktató d
_ _ __

l 1kta1ószám.

Á

l ví - !J Tu~.P-

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat
neve:

Budapest Főváros
k~Htef
8 ·A1~TI~t
Nemzetiségi Önkon 11anyzat

Székhely település:

Budapest

Székhely irányítószám:
Székhely közterület, házszám :
Levelezési cím település:
Levelezési cím irányítószám:
Levelezési cím közterület, házszám:
Kedvezményezett törvényes képviselője:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám):
Kifizetett támogatási összeg (Ft):

11 53
~/ Rl-6 I
, _ __ _ _ _ _ _ ""....-v- --o Bocskai u. 1-3.
Budapest
1153
Bocskai u. 1-3.
Gizur lrnre Viktor elnök
Gizur József képv iselő
06/20-5904-704
400.000

_xv.

Elós.zám.

- ·-- ·--.

Melleidet 11

A Budapest Főváros XV. kerü leti Német Nemzetiségi Önkormányzat céljai között szerepel a német
kisebbség érdekeinek átfogó képviselete és védelme, a kultúrális értékek bemutatása, megőrzése és
népszerűsítése.

Ezen célok elérése érdekében segíti és támogatja, a rendezvények tekintetében együttműködik a
német nemzetiség hagyományainak ápolását biztosító és segítő , a kerületben német nemzetiségi
osztályokat működtető iskolákkal: a Budapest XV . kerületi Kossuth Lajos Általános Isko lával és a
Hartyán Általános Iskolával.
Az önkormányzati támogatás összegét a 11 9/2018. számú megállapodás értelmében kötelező
nemzetiségi feladatok finanszírozására, az alábbi rendezvények kiadásaira használtuk fel:
Német Nyelvi Nap:
A 27/20 18. (IV .08.) NNÖ határozat alapján, 2018. április 20-án a Rákospalotai Kossuth Általános
Iskolában került megszervezésre a Német Nyelvi Nap rendezvény, amelynek keretében a tanulók
német nyelvű vers- próza- és kisj elenet előadásaira került sor. A program folytatásaként áprili s 22én pedig a székházunkban tavaszi német nyelvi délutánt rendeztünk.
Gyermeknapi ünnepség:
A 39/2018. (V.13 .) NNÖ határozat alapján az Önkormányzat székházában 2018. május 26-án és
május 27-én gyermek napi rendezvényt szerveztünk, a kulturális hagyományok ápolása célj ából
történelmi játéksorozattal egybekötve.
Plakátkiállítás:
Az Önkormányzat a 70/20 18. (VII.1 4.) NNÖ határozata é11elmében 2018. október 3-án a Kossuth
Általános Iskolában megrendezte az inunár hagyományosnak számító plakátkiállítását, melyet
aratóünnepséggel és a szintén hagyományosnak mondható évfolyam.kezdési faültetéssel kötöttünk
egybe.
Szent Márton na pi ünnepség:
A 77/20 18. (VII.14.) NNÖ határozat értelmében ke1ült megszervezésre a német nemzetiségi
osztályokba járó tanulók részvételével, Szent Má11on napja alkalmából kisjelenetek megtai1ásáva1
1

egybekötött rendezvénysorozat. 2018. november 9-én az Önk01mányzat székháza, a Kossuth,
valamint Hruiyán Általános Iskola adott helyszínt az üruiepségnek.
Mikulás nap:

A „Nicolaus" rendezvényt a nemzetiségi osztályokat működtető iskolákkal közösen szervezte az
Önkormányzat, a 80/2018. (VII.14.) NNÖ határozata alapján. 2018. december 6-án több helyszínen,
az iskolákban és a Nemzetiségi Önkormányzat székházában is megtartásra ke1ült a Mikulásváró
ünnepség.
A fenti, német nemzetiségi hagyományok ápolását szolgáló rendezvényekre teljes mé1tékben
felhasználtuk a XV . keruleti Önkormányzattól kapott 400.000 Ft összegű támogatást.

Budapest, 2019.január 16.
A nemzetiségi önkormányzat hivatalos

képviselőjének

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:
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Beszámoló a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatától
kapott 400.000 Ft támogatás felhasználásáról ·

Budapest Főváros XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önko rmányza t
1153.BudapestBocskaiu. 1-3

Beszámoló és elszámolás a helyi 400 ezer Ft támogatásról.

Köszönet a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának a 400 ezer Ft támogatá sért.
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és a Budapest Főváros XV. kerület Örmény
Nemzetiségi Önkorrnányzat közötti támogatási szerződés megkötésében, 3 jelentős rendezvényre
terveztük a támogatást összegét, melyet: 29/2018.(111 .9.) ÖNÖ számú határozat-ban osztottuk el és
úgy is használtuk fel. A szerződést csatolom a mellékletekkel.

1. Örmény Genocídium 103. évfordulóján 2018. április 24-én az Artashnt Örmény Színház lépett

fel a Csokonai M űvelődési Központ Színháztermében. 1153. Bp. Eöt vös utca 64- 68. szám .
A „ Könnyem sincs, hogy elsirassa lalc" c. új előadással, lepett meg a Genocidium borzalmait
é rzéke ltető, jelképes, és nagyszerű „ Emlékműsorral" mutatkozott be a fiat al tehetséges
együttes, egy család tragédiáján keresztül szenvedtük meg mi is lelkileg a megsemmisülést.
Érdemes megjegyezni a fi atal színművészeket!
Koncz Eszter sz í nművész, Luca szerepében. Pintér Gábor színművész, Armen szerepében és
Tóth G. Keller Linda színművész, igazgató Anahit szerepében. Gyertyák fényé nél,
megrendülten néztük és éltük át az előa dást. Magunkkal vittük és nehezen oldódott bennünk
az átélt félelem, hogy bármikor megtörténhet, ha nem védj ük környezetünke t odafigyelve és
jobbító szándékkal, eléggé figyelmeztetve.
22/2018.(11.20.) és 31/2018.(111.9.) ÖNÖ számú határozatok. /230 ezer Ft./

2.

A Világosító Szent Gergely ün nepséget mindig több nemzetiségi önkormányzattal közösen
rendezzük meg, hogy a rendezvény minél tartalmasabb és sokrétűbb legyen. Egyébként is
csak összefogva tudunk több értékes rendezvényt szervezni. Idén a XV. kerületi Örmény
Nemzetiségi Önkorm ányzat és a Zuglói Örmény Önkormányzat szervezte az emlékműsort.
Világosító Szent Gergelyre emlékezve. A2 örmények legtiszteltebb szentje, Ő világosította
meg a népet Kr.u. 301-ben a hit erejével Ill. Ti ridát király segítségével és lett államvallássá
a kereszténység Örményországban, elsőként a világon. A rendezvény szereplői: Zsigmond
Benedek armenológus, előadta Világosító Szent Gergely történetét. A Group Duduk Örmény
Zenei Együttes örmény klasszikus zenét és Komitász (az örmény Bartók) népzenei
válogat ásából játszott. Várady Mária színművész erdélyi örmény n ovellát mondott el, nagy
átéléssel. Vikol Kálmán Zenedéje a XVI. kerül et Corvin Kórussal szakrális és világi, gyö nyörű
kórusművekkel zárta a magas szintű Szent Gergely emlékműsort. Utána következett az

örmény ételkóstoló. Nagy sikerű est volt, t elt teremmel, a Zuglói Nemzetiségi Házban 2018.
május 12-én. 1146. Budapest, Thököly út. 73.
23/2018.(11.20.) ÖNÖ számú határozat . /70 ezer Ft./

3.

Nuridsá ny Zollán fi atalon elhunyt, örmény szá rm azású festő művész (19 25-1974) halálának
évfordulójáról, május 22-én, vagy közeli dátumon, az örmény közösség minden évben
megemlékezik. Az Orlay utcai Örmény l<atolikus Templom szal<rális kórusával, gyászmise
hangzott el és bensőséges szeret etvendégség követte Pünkösd vasárnap. Sokan tudják,
hogy Nuridsány Zoltán milyen sokat t ett a magyarországi, erdélyi és az Ó-haza i örm ény
művészekért

és civilekért is az 50-es é vektől haláláig. Műteremlakása mindig nyitva állt
minden megpihenni és gondolatcserére vá gyó jövevény e lőtt. A 1054. Budapest, Alkot mány
utca 27. címet, kézről-kéz re adták. Ott nyugod tan lehetett é letrő l, halálról, művészet ről a
társadalmi rendszer igazságtalanságairól őszintén beszélni. Zsíros kenyérrel mindenkil meg
t ud tunk kín álni és teával. Finomabb falat és kávé csak ritkán jutott még nekünk is. A
gondolkodó és véleményüket kimondó tehetséges művészek, nem tart oztak az akkori
rendszer kiváltságosa i közé. Esetleg megtű rte k, vagy tiltottak voltak. Kellett egy hely, ahol
őszinté n megnyilatkozhattak. Nem is tűrte a rendszer, az összejöveteleket. A há zfelügye l ő
figyelmeztetett bennünket, hogy - „jelentést kértek a m űvész úrró l és ve ndégeirő l, hogy
kiféle, miféle emberek j árnak ide" ? K éső bb besúgót is „építettek" be, amikor jóval késő bb
kiderült , hogy ki voll az, - egy világ om lot t össze bennem . A bes úgó, a 111/ 111-as ügynök
jelentései a kezemben va nnak, néhai Nuridsány Zoltán évfolyamtársa volt a főiskolán és jó
barátnak hittük és sokat segít eltük válságos életszakaszaiban. Ez volt a hála!
Mindezt a karri erje érdekében tette. M inden j elentését jutalmazták! Párizsi tanulmányút fél
évre. l<i mehetett 1957-ben Nyugatra? Nem sorolom! De, egy nála sokkal tehet ségesebb,
egyenes gerincű, a lkotó mű vész pályáj át és életét keresztbe törte.
De Nuridsány Zoltánt nem feledték, sem tehetségét, sem emberségé t, sem európai szin tű
munkásságát a hálás utókor, sírhelyét, síremlékét, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság a
Farkasréten védetté nyilvánította 2004- ben és az Alkotmány u. 27. sz. ház falára
bronzplakettjével díszített emléktáblát állítottak az V. kerületi Polgármest eri Hivat al, a
MAOE, a MKISZ, a pályat ársak, barátok és családja t ámogatásával, 2010 május 27-én.
Mindkét helyen emlékezünk halála évfordulój án, a pályatársak, barátok és az örmény
közösség, gyertyagyújtással és koszorúzással./ Nuridsá ny Zoltán mindkét bronzplakettjét,
barátja, Várady Sándor Munkácsy díjas, érdemes szobrászművész mintázta. A temetői
síremlékavatáson jelen volt 1981-ben. Az Alkotmány utcai emléktábla avatásakor már
nem. Legyen áldott emléke./
24/2018.(11.20.) ÖNÖ számú határozat. /100 ezer Ft./
Minden rendezvényen, előa dáson élőszó ban megköszöntem a XV. kerü let Önkormányza t
t ámogatását a bemutatott nívós előadások, rendezvények létrejöttéért és írásban is
köszönöm, köszönjük a XV. kerü leti Örm ény Nemzeti ségi Önkormányzat nevében.

Budapest, 2019 január 14.
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MEGHIVO
A XV kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormány zat
ti sztele ttel meghívja

a z ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 103. ÉVFORDULÓJA
és a Világ Keresztény Vért anúinak emlékére rendezett színhá zi elöadósra.

ldöpont: 2018. óprilis 24., kedd l 6 30 óra
Helyszín: Csokonai Művelődési Központ Színházteren
H- 1153 Buda pest. Eötv.ös utca 64-66.

"KÖNNYEM SINCS, HOGY ELSIRASSALAK"
az Artashat Örmény Színház Emlékmúsora
5zereplök: Koncz Eszter szinmüvé.n. Lucio;
Pintér Gábor szinmüvész. Armen;
Tóth G. - Keller Linda szinmüvész i9o zgofó
Megközelítés: a Mexil<.ól út kis földololti végállomáslól és Úipesl Városköz:ponttól a 25-ös autóbusszal; a Bosnyák tér felól a 1 25-ös autóbusszal az
Eö tvös utca leszálló helyig. Az Eötvös utca és az Arany János utca
sorkó nál n indkét irányból 20-30 méterre tolólhotó a Múvelö désl Központ.

AZ ÖRMÉNY GENOCÍDIU M
. ,prilis 2 4. o vllóg örményeinek gyósznopio. A XX. szózod elsó népirtó sóro emlé keznek o világon mindenütt, ahol örmények vagy örmény szórmozó súok élnek. Még ma Is nagyon kevesen ludiák, hogy mi a z Örmény Genocidium.
Franz Werfel .A Muszo Dagh neoyven napja· cimü regényében adoft hírt o vilógnak először erröl a kegye11en büntényröl. A nagyho1olmo k okkor is szemet hunytak. és elhallgatták a szörnyú népirtást - 1,5 millió örmény kegye tlen lemész.órlósól, elpuszlitósót, és egymillió földönfutóvá lételét. A túlélók szé1szóródvo az öt földrés zen d ioszpóróbon élnek,
és órzlk kultúráiukot.
To loot pasa az ifjú törö kökkel kormányprogrammá nyilvónitotto o keresztény örmény nép megsemmisítését. kiirtását. és
nyugo dtan tehették rém tetleiket. Az elsó világháb orú elterelte a nogyhotolmok .figyelmét" a török kormány goztettéró l.

Még Hitler Is hivot~ozott gúnyosan erre a tényre 19 39 -ben: .Ki emlékszik ma mór az ö rményekre?" 1915. április 2 4-én
Kon stantinápolyban az örmény értelmiség v12z.e tó rét egét válogatott módszerekkel. keg yellenül lemesz.óroltók. Ez a
nap lett az Örmény Genocídium ernléknop;o.
Két éve emlékeztünk az Ö rmény Genocldium 100. évfordulójóro. Róm ában az együt té.rzö és bátor Ferenc pópa XIX.
Nerszesz Bed rosz örmény katolikus pátriárka rész.vételével emlékmiset celebrált 2015. óprilis 12-én o 1.5 millió örmény
óldmo t emlékére a Szent Péter 5orilikóbon. és népírlósnok nevezte o s1.örnyú tette t. Hamarosan életvesz.élyesen megfenyeoették. de nem re ttent meg.
Ö rményorszógbon április 24-én Ecsmlodzinbon. o világ legrégeb bi keresz tény székesegyhózóbon. az ö rmény Rómóbon, II. Korekin ö rmény apos toli koto likosz szentté avatta az Ö rmény Genocidium 1,5 millió áldozatát.

óldozolo~

emlékműnél

Jerevónbon o Yeghern-nél. a z
tiszteletére óllitotl
róttók le kegyeletüke t, a világ mlndJn részéról
hazolátogotó k, és örményorszóglok egyorónl.. Megszórnlólhota tlon virág és mécses lóngiónól. emléke zlek a szörnyű
tragédia óldorntoiro.
Budapesten 20 15. mó jus 23-ón, a Szent lsvón Bozlhkóbon celebrá lt örmény rítusú szefmlsét XIX. Nerszesz Bedrosz
örmény katolikus pátriárka. old Erdő Péter bíboros p rímás meghívósóro érkezeil Mogyaro rsz.ógro. Aki iele n vol t o
szentmiséf\ tudja csa:\ felmérni az örmény rít usú mise. mind si.okrálís. mind zenei kul túráiót. lelentöségé l, hotósót. Mennyo rszággá varázso lta o zsúfolósig megtelt bozillkól.

XIX. Nerszesz Bed rosz látogatásával megtisztelte az O rlay utcai örmény katolikus te.mplomol és múzeumot is. Soinos. júniusban kaptuk a szomorú hírt. hogy hozoérkezese után 2015. lúnius 25-én elhunyt. Aki látta, hallotta es p á r mondatot
beszélhetett vele tudia. hogy közvetlensége emberszere te te ótmelegíle tte szavait. Soha nem felejtem el személyiségének vorózsól.
Az örménye k évezredek ó ta szómtolan ide gen hódítást, üldözést szenvedtek el. Nem véletlen o d iaszpórák szórnának
növekedése az ókortól noplainklo. Akik ennek ellenére képesesek voltak megma radni őseik földjén, hitüket és kultúróiu kat megörizve, civilizációjuka t vlrógozfa tvo éltek, és alkalmazkodó képességüknek köszönhetóen még o hódítók is
gazd agodtak tehetségükből. Ezen oz ósi földön, o valahai nagy Ö rményorszó g területéhez. tartozó Kelet-Anotólióbon pusziították . őket. Akik ele tben maradtok, azokat összefogva elhaltották o sivatagba. A o yengék, betegek,
öregek és gyermekek, b orzalmas kínhalált haltok a hosszú sivata g i úton. aho l éhen. szomjan. megállós nélkül menniük
kelle tt. Akiket élete.rejük orra kárhoztatot t. hogy a borzolmcs út ellenére megérke zzenek o szíriai slvotogbo. o végsö
vesztőhelyre, még kegyetlenebb kinholált holtak, és ö rök nyughelyü~. Der Zor lett.
Az egykori viróg zó birodalom, amelynek 3 tenger rnos1o hotórót, l / 14-ed részre zsugorodott, és ez ö rmények l /4 -ed
része el Ö rményorszógban, es 3/4-ed része diaszpórában.

.A. mi őseink az 1001 to(nyú Ani fóvórosból menekültek, és hosszú vándorlós utón érkeztek Moldvából Erdélybe.. 1. Apafi
Mihóly fejedelem hivósóra 1650-b en. Mi magyarokká vóllunk, de büszkék vagyunk gyökereinkre és büszkén őrizzük
több ezeréves hagyományainkat. Együtt érzően emlé!<.ezür1k, és lisz telellel adózunk minden évben az Örmény Genocídium áldozatainak.

Nuridsony Zollónné, fvfimi

A Zuglói és a XV. keriil eti
Örmény Nemzetiségi
Önkormányzatok

T isztelettel meghívják Önt és
hozzátartozóit
Világosító Szent Gergely
iinnepi megemlé kezésre.
Idő pont:

20 18.májusl 2. 16 :00
Helyszín :
Zuglói Nemzetiségek Háza
1 146 Bp. T hökö ly út. 73.
Világos(tó Szent Gergely meggyógyítja IV.
T iridát, vadkanná vá ltozott kirá lyt.

Örmény minia túra.

(Stefániai úti buszmegállóhoz
közel mindkét irányból. )

Rendezvény

résztvevő i :

Zs igmond Benedek armenológus.
Group Duduk Együttes

Várady Mária színmű vész
Kálmán bácsi Zenedéje a
XVI. kerületi Corvin Kórus
Örmény ételkóstoló
Belé pés ingyenes
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;\ X-V. kerületi Ötmény Nemzetiségi Önkormányzat
tisztelettel és szeretettel meglúvja Önt, családját és barátait
2018. m á jus 21-én 8 órára
A Farkasréti temetőbe Nuridsány Zoltán (1925-1974) örmény gyökerű
fcstómúvész védett sú:emlékénél tartandó rövid megemlékezésre,
koszorúzásra és gyertyagyújtásra, hi!l:íl:ínak évfordulóján.
Emlékeznek:
Az örmény közösségek vezető i, a pályatársak, barátok, a család, s
mindazok akik tisztelték tehetségét em berségét.

,,A sokat szenvedett, hontalanná vált, s új hazát talált örmény
néphez fűzte családi hagyománya. Mosolyogva, mindig V ilágosító Nagy Szent Gergely áldását kértem rá. Tavaly kint já11
az „őshazában" és az otthon hangulatát találta ott. Beszélt
emberekkel, kiknek szavát sem é11ette, de találkoztak
évezredes műveltségükben. Ez a mély hovatartozás-érzés
ötvöződött benne a szül őfö ldnek, Erdélynek szeretetével és
hitvalló magyarságával. De mindezeken túl, vagy
éppenséggel mindezek okából nemes humanista lélek volt,
akivel jó volt együtt lenni."

Dr. László Gyula régész professzor, festőművész (1974.)

„Nuridsány Zoltán a magyar festészet kiemelkedő alkotój a
volt. Festészeti oeuvre-je az Európai Iskolához kötődő
indulástól a muráliákon át a táblaképeken megfogalmazódó
monumentalitásig ívelt. Életének és munkásságának
~
legtermékenyebb, bő másfél évtizedes periódusában .~)
színhelyül az Alkotmány utcai műterem."
{,..::~0
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Kerecsényi Edit művészettörténész (1974)

„Római ta1tózkodása idején ( 1948) ott készUlt műveivel
komo ly nemzetközi sike11 aratott a Római Magyar Akadémi a
k iáll ításain.
Hat olasz fo lyóirat méltatja a fiatal Nuridsány alkotásait és
európai nagyságokhoz mérik tehetségét ... "
művészettörténész

(1986)

f. .
$•
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„Csekély vigasztalásul csak az szolgálbat, bogy fiatal kora
ellenére is érett müvész volt már, kinek neve volt, mégpedig
nagyra becsült neve modern képzőművészeti életünkben."

Losonci Miklós

~
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A A.'V. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
tisztelettel és szeretettel meglúvja Önt, családját és barátait

2018. május 21-én 11 órára
1\z V. kerület Alkotmány 27. számú ház falán 2010-ben felavarott,
N uridsány Zoltán (1925-197 4) örmény gyökerű festóművész
emléktáblájának koszorúzására.

Emlékeznek:
A XV. keriileti Örmény Nemzetiségi Ö nkormányzat képvi.selói, az
örmény közösségek küldöttei, pályatársak, barátok, a család és
mindazok akik tisztelték tehetségét és emberségét.

„ Emléktábla órzi azt a helyet, ahol Nuridsány Zoltán 1957-tól kot:ai
haláláig élt és alkotott.
1vlintegy három évtized adatott számára, hogy létrehozza életművét, és
immár a visszatekintés távlatából és az újra felfedezés csodálatával
állíthatjuk, hogy maradandó, európai léptékű oeuvre maradt az utókona,
és akkor is bizonyosan tudható ez, ha munkássága még ma is rejtőzködő.
Teljességében néhány pályatárs, barátok, családtagok, jó szemű műgyűjtők
ismerik, még a szakmai köztudatban sem szerepel a h ozzá méltó
hangsúllyal.
Képzőművészeti
stúdiumai Budapesten a ciszterci Szt. Imre
Gimnáziumban kezdődtek., Nagy Nándor grafikusmúvész irányításával,
valamint Gallé Tibor hú:es szabad.iskolájában. 1944-tól a Képzőművészeti
Főiskolán tanult, ahol mesterei Szónyi István, Barcsay Jenő, I<metty János,
mozaik szakon pedig Fónyi Géza voltak. 1946-tól rendszeresen részt vett
az Európai Iskola kiállításain. Pán Imre, Gegesi Kiss Pál, Mezey Arpád,
mint főiskolást komoly, ígéretes tehetségnek tartották. Ezen időszak a

--- ---·--- --·-- ----·-·-- - -·-

magyar művészeti életben az a rövid, kegyelmi állapot, amikor a minőség
és a progresszív szemléletmód a legsokfélébb kifejezésmódbeli
megjelenést volt képes egymás mellett éltetni, bemutatni. Eredményes
római ösztöndíjas szereplését követően minden bizonnyal ez a
szemléleunód jelentette az éveken át nagy sikerrel kiállító „négyes fogat"
(Jánossy Ferenc, Nuridsány Zoltán, Orosz Gellért és Sugár Gyula)
megalakulásának egyik gyökerét.
Az 1956-ot követő befelé forduló letargia után, 1962-ben jelentkezett
önálló kiállítással a legendás Fényes Adolf Teremben. Ugyancsak ebben az
évben tartózkodott fél évig Vietnamban, ahol élményei erősítették képi
világában az eddíg is jelenlévő, nyüzsgő, organikus halmazon belüli
konstruktív, fc:gyehnezett rer.dteremtést. Ekkor már minden képalkotó
eszközn ek és tudásnak birtokában van . Magabiztosan uralja a színeket és
formákat, a felületet és a fényeket a portrék elemző létrehozásában, táj
vagy csendélet karakterének tohnácsolásában éppúgy, mint abban a
szürreális konsa.uktiv lírában, amely az Európai Iskola éveinek rrutologikus
világát jellemezte.
Nuridsány Zoltán érzékeny, következetes művész volt. A klassziku:; rend,
a harmónia és a szépség teremtett egységet művészi világán belül, ahol
megalkuvást nem ismert. Soha nem tartozott az agyon dicsért, népszerűsített művészek közé. A három T művészetpolitikája idején
„tútt"-ként alkorott, de mindig létezett egy művészetet értő, kedvelő és
gyűjtő réteg, akik ismerték, elismerték festészetét, amely vitathatatlanul
mind színvonalában, mind szellemiségében európai és egyúttal ízig-vérig a
hazájához tartozó.
Az, hogy alkotói létének, életének e fontos színtere jelet kapott,
bizonyítéka annak, hogy családja nem csupán örököse, de fáradhatatlan és
méltó gondozója annak a rendkívüli szellemi hagyatélmak, melyet rájuk
hagyott. Az eo:e elsétáló pályatársnak, műértőnek, városlakónak pedig
figyelmeztetés, hogy itt élt egy művész, aki méltó art:a, hogy megisme.rjük
ránk hagyott művei által."
~
Laczkó Ibolya
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Önkormányza~J,

A XV. kerületi ()rmény Nemzetiségi
és az Ormény Katolikus Lelkészség
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Q)

„<>e.e .
~

. .

. . ~.

•

··;'

" · _./

'"· • 'lraí u. 1-~· ~-'·

Nuridsány Zoltán
·: „..·:"
örmény származású festőművész
halálának évfordulóján tartandó megemlékezésre
2018. május 20-án délelőtt 11 órára az
Orlay utcai Örmény Katolikus Templomba
Az ünnepi Szentmisét Fülöp Ákos atya celebrálja
Közreműködik: a Voszkeberán Kórus
Cím: 1114 Budapest Orlay u. 6.
Megközel íthető

Pest és Buda felől a 7-es busszal a Szent
Gellért tér megállóig, Pest irányából az els ő utca jobbra.
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Sz:i kmai beszfo10ló a Budapes t Fővá ros XV. kerületi Ö nkorm á nyzattól a 121/201 8. sú1mú
mcgálla po<l<ls a la pjÁn ka pott t:1mogatás fclhaszná lás:lr ól
Ked vezményez ett nemzetiségi önkonuá nyznt
neve:

l3udapest Főváros x,V.t :..keruiet~~~~IJsan Hrvat;il
1
Nemzetiségi Önkorm~nyza ~ ~~~ ro".~ • 1~tö 4 ~

Székhely telepü lés :

Budapest

Székhely irányítószám:
Székhely közterület, házszám :
Levelezési cím település:
Levelezési cím ir ányítószám:
Levelezés i cím közterület, házszám :
Kedvezményezett törvényes képvisel őj e :
Kapcsolatta rtó neve:
Kapcs ola tta r tó elérh etősége (telefonszám) :
K apott támogatási összeg (FI):
F elhaszná lt támoga tási összeg (Ft):

11 53
7Jí9
Bocskai u. 1-3.
Budapest
1153
Bocskai u. 1-3.
Csikós Lej la Gabriella elnök
Csikós Lej la Gabriella elnök
06/20-292-3 756
400.000
396.000
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A Budapest Fővá ros XV. kerü le ti Román Nemzetiségi Önko rmányza t céljai között szerepel a
román nyelv, töt1énelem és kultúra megismertetése, ápolása és továbbadása, továbbá a román
kultúra értéke inek bemutatása, megő rzése és népszerüsítése.
Az Önkormányzat a kapott önkormányzati támogatás összegét a nemzetiségek jogairól szóló 20 11 .
évi CLXXlX. törvény szerinti nemzetiségi közügyek ellátására, a 12 11201 8. sz. támogatási
szerződés 2. sz. mellék.letét képező programtervben nevesített rendezvényre használta fe l.

A 35/201 8. (Y .24.) RNÖ határozatban úgy döntött a Képviselő- tes tüle t , hogy Mihai Eminescu
irodalm i estet szervez, ame lyen megem lékezik a kö llő munkásságáról. A rendezvényt 20 18. június
l -j én, a XV. kerület Hősök útja 9. szám alatt tartották, amelyen fellépett a Szitkó Duó Együttes,
előadva a költő megzenés ített verseit románul és magyarnl. Az estet állófogadás z{1rta. A kulturális
rendezvényre 198 .000 Ft-o t fordított az Ö nkonnányzat.
20 18. július l -j én, a 38/201 8. (V.24.) RNÖ határozatban foglaltak é1t el111ébcn Moldvai táncoktatás
szervezésére, román hagyományőrző táncok bemutatására került sor a Szitkó Duó Együttes
közreműködéséve l. A rendezvényre a támogatás terhére 198.000 Ft ke1i il t elszám olásra.
A fenti rendezvények.re a támogatás összegébő l 396.000 Ft került fel használására, így a fennmaradó
4 .000 Ft összegre az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Budapest, 20 19. január 16.
A nemzetiségi önkonnányzat hivatalos

képviselőj ének

aláír '

$>-

~
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A nemzetiségi önkormányzat pecsétj ének lenyomata:
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ÖSSZESilÖ TÁ8LA2AT
a Budapest F6város XV. Kerületi Román Nemzotisiigl Önkormánvz•t részére
n onkormányzati közpénzbal juttatott 121/2018. nerzódésnám ú támogatás e l>zá molhihoz

Sors zim

1.

2.
3.
4.

Szá mla szá ma

NJ6EA 9261940
MDSEA 9216078
M DSEA 9216087
NJ6EA 9261.942

Kibocsátó megnevez•se

Szitkó Etelka Mária
ConviviumKft.
Convivium Kft.
Szitkó Et elk• Mirla

Kiá llítás
dátuma

2018.06.01
2018.06.01
2018.07.01
2018.07.01

Szoliáltatás, áru mesnevezése

zenei szolR. (Mlha l Eminescu
rendezvl!nyl étkeztetés
rendezvényi étkeztetés
ztnel szoli . (MoldVlll táncoktatás)

Osnesen:

Számla nettó
Sdmla bruttó
é.r téke (Ft·
értéke (Ft· ba n)
ban)
99000
n9s3

99000
99 000
99000
99000

n953
99000
353906

Tá mogatás
terhi!re
elsdmolt
ömeg (Ft·
ban)
99 000
99 000
99 000
99000

396000

Kifizetés
dátu ma

Határozat sz..Sma

2018.06.13
2018.06.13
20 18.07.04
2018.07.04

35/2018. IV.24.l RNÖ hat;iront
35/ 2018. IV.24.I RNÖ hatá rozat
3812018. IV.24.I RNÖ hrnirozat
31/ 2018. (V.24.l RNÖ határozat

~

396 OOO
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Buda pest, 2019 . jan uar 16.
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1. Alulirott kijelentem , hogy a Bp. Fóváros XV. Ke r. Önkormónyzatanak • 2018 . évi k61uégvet !sr61szóló 6/2018. (11.28.) önkormiinyzati rendelet 3.1 mellékletének múködésl celú támogatások Áht·n belülre. a nerrueaWJ,~Ó!>;:-=. 1!.;~-C,.."'
önkormányza tok feladara lapü t ámogatás• ketttiből , • nemtetlsé gek )ogairól szóló 20 11 . évi CUOUX. törvény szerinti nemzetiségi kózücyek ellátá1ir1. a 121/ 201B. sz. t ámogat•si nen6dés 2. sz. mellékle tét képezd ~ .:_'.:__..
programt ervben nevesített re ndezvönyekro ka pott bruttó 400.000 Ft ősnegú tii mogatást celhoz kötötten hasznaltam fel.

.~ ~-;r. '··~ ~!··-;·'.":.::

2. A felhuználás sorin • hatatyos számviteli jogszabályok rendel ketösel szerint jánam el.

~

Budap est, 2019. )anu ár 16.
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név: Budapest Fövaros XV. kenlleti Román Nemzetiségi Önkormány
székhely: 1153 Budape<I, Bocska i u.1·3.
adószám: 15784<189·1·42
Zára dék
Szakmai szervezeti egység tö lti ki: A cél szerinti felhannál;!st igazolom / nem igazolom· ·
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Kötgnd• dgl Föosztlllv tölti ki: Az olstámolas pénzOgyi megfelelóségét l1azolom /nem igazolom• •
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Ólálrís

• Amennyiben a támo gatott élt az AFA levon h l jogáva l, az e lszámolásban benyüjtot< mimták nettó összértékén ek meg kell • eveznie a kapott támogatás bruttó összegével.
• • A megfeleld rész •"húzandó
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A Budapest XV. Kerületi Román

Programok:

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - t estület e
tisztelettel meghívja

17 óra

Önt és kedves családját, barátait

A Budapest XV. Kerületi Román
Önkormányzat elnöke Csikós Lej/a

2018. június 1-én, pénteken 17 órakor
Megrendezésre

megnyitja a rendezvényt

kerül ő

10

17
11

" Mihai Em inescu Román Irodalmi est

Előadás: Mihai Eminescu Román költő élete,

munkássága, verseit megzenésítve hallgathatjuk meg

Rendezvé nyre

Előadó:

Szitkó Duó

A rendezvény helszíne: Budapest , 1158 Hősök útja . 9.

17 30 Hozzászólások

A re ndezvé nyt t á mogatja:

A Budapest xv. Kerületi Román Nemzetiségi Önlcormr v.fata
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Önkormányzati költségveté si támogatá . ~<"" e. ~ ,
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Nyilvá nos rendezvény, a belépés
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Kötetlen beszélget és, állófogadás
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Helyszín e: 1161. Bp. Csömöri út. 152-154.
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Sw kmai beszámo ló a Budapcsl Főv;\ros XV. kerületi Önkormá nyza ttól a 122/20 18. sz:lmú
megáUapo1.hís a lapján ka pott támogatás fclhaszná l:lsár ól
Kedvezményezett nemzetiségi
neve:

önko rm ~\ny za l

Székhely telepü lés:

xv.

Budapest Főváros
Önkormányzat
Budapest

kerületi

l .;O.illt-..,1 f ;_..~c•U~ 11 I <~... ,, ~ „h
•

Székhely irá nyítószám:
Széldtely közterület, házszám:
Levelezési cím település:
Levelezési cím irá nyítószám:
Levelezési cím közter ü let, házszám :
Ked vezményezett törvényes képviselőj e :
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolatta1·tó elérh etősége (telefonszám):
Kapott tá mogatási összeg (Ft):
Felhaszn:llt támogatási összeg (Ft):

Szerb
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m egőrzése

11 53
,_ ~~· - )</
„ . - _,__ '
Bocskai u. l -3.
1
Budapest
7C19 JAN l :i
1
1
11 53
' JY"'''
;;:-~e.~ :L:..:
f- ló.a.ü 1m
Bocskai u. 1-3.
''""' 1S
Karsai András elnöi<.
i l$J .l<;f& ~ ~
v
Ka rsai András
06/20-5 14-9514
400.000
391.2 1J
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és hagyo mányainak n é psze rűsítése.

Az Önkormányzat a k.apolt ö nkormányzati tá mogatás összegé t a nemzetiségek. jogairól szóló 20 11 .
é vi C LXXIX. tö rvény szerinti nemzetiségi közügyek el1átására, a 122/201 8. sz. támogatás i
szerződés 2. sz. mellékletét képező programtervben neves[tett rendezv ényre haszná lta fe l. A
programtervben neves ített Szent Vid napi kulturális rendezvény elmaradt, így a támogatási összeget
- a támogatás i szerződés kérvényezett módosítását követően - a tervben j elölt másik két
rendezvényre fordította az Önkormányzat.
Az Önkormányzat a 26/2018 . (XJ. 30.) SZÖ határozatában úgy döntött, hogy 20 18. december 9-én
17 órai kezdettel Mikulás napi ünnepséget szervez a kerületben. A rendezvényen a Tabán Szerb
Folklórcentrum Egyesüle t is fellépett. A programra a támogatás összegébő l 189.92 1 Ft-o t fo rdított
az Önkonnányzal.
331201 8. (XII.l 0.) SZÖ határozat érte lmében 201 8. december 20-án Karácsonyi üill1epség
szervezésére ke1iilt sor az Önkormányzat székházában. A rendezvényre fe lhasznált 201.292 Ft-os
támogatási összeg magában foglalla a Tabán Szerb Folklórcentrum Egyes ület fellépti díját, valamint
a rendezvényre vásárolt dekoráció és állófogadás költségeit is.
A fenti rendezvényekre a támogatás összegébő l 39 1.2 13 Ft került felhasználására, így a fennmaradó

8.787 Ft összegre az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik .

Budapest, 201 9. j anuár 17.
A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képv ise lőj ének aláírása : 7

A nemzetiségi önko1mányzat pecsétjének lenyomata:
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Budapr;;st Főváros XV. Kerllletl
Szerb Önkor·mányznC
1153 Bud3pest1 Bocskai u. 1-3 .

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
• Budapest F6váro• XV. kerületi Sterb Önkormányzat renere
az onkormánvzatl közpenzból juttatott 122/2018. n e n ódésnámú támocatis eluamolásáhc1

nmogatás
Sorszám

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Számla szima

LNSSA 7892807
A05 200201/1490/00002
A05200201/1490/00003
A05200201/ l490/00004
A05200201/1490/00005
A05200201/1490/00006
A0460032S/ 1295/00001
A04600316/1422/00009
A04600315/1489/0000S
A04600314/ 1504/ 00004
LNSSA 7892812

Klá llítá•
dat uma

Kl botSátó megnevezése

Ta~á n Szerb FolklórcentnJm Eavuület
Aldi Macvuormlc Bt.
Aldi Muvaronzir Bt.
Al di Magyarország Bt.
Al di Muvarország Bt.
Aldi Magyarország Bt.
Aucha n Magyoromig Kit.
Aucha n Magyarors?ás Kft.
Auchan Magyarország Kit.
Auchan Muvaromág r.lt.
Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület

2018.12.09
2018.12.08
2018.12.08
2018.12.08
2018.12.08
2018.12.08
2018.12.0 7
2018.12.05
2018.12.17
2018.12.18
2018.12.20

Szolgáltatás, áru megneveié„

kulrúrálls uolcóltath
édesség. ásványvlz
edesség. ásványvít
édesség, isvinyviz
édern!g, ásványvi!
édessér. ásványvít
ódemlg
ódessé1. Odító
élelmiszer. kar. dfsze k,
él•lmlsz•r.pohár
kultúrális szolgáltatis

műfenvö

Ösnesen:

Számla nenó
t!n éke (Ftbon)

terhé re

Számla bnJttó
éneke (ft-banl

97 OOO
3 969
3969
3959
3 969
3 969
12 312
41372
73 753
9 783
97 000

97000
5040
5 0 40
5040
5 040
15 179
52 54 2
91 868
12 424
97000

elszámolt
összeg (Ftb•n)
97000
5040
5040
5040
5040
5040
lS 179
52 542
91868
12 42•
97000

351 065

391213

391 213

s~o

l(ifüetés

Hat~rout

dátuma

2018.12.12
2018.12.12
2018.12..12
2018.12.12
2018.12. 12
20 18.12.12
2018.12.12
2018.12.12
2018.12.19
2018.12.19
2018.12.27

náma

26/2018. IXl.30. I SZÖ hatirout
26/2018. fXl .30.l SZÖ határozat
26/2018. IXl.30.l SZO h•t•rout
26/2018. !XJ.30.1szb határozat
26/2 018. fXl.30.1SZÖ har.irom
26/201B. (Xl.30.1 SZÖ határozat
26/2018. IXl.30.1 5ZÖ határozat
2612018. (Xl.30.1 52Ö ha tározat
3312018. IXll.10.l SZÖ határozat
33/2018. IXll.lO.) SZÖ határozat
33/2018. fXll .10.l SZÖ határozat

Budapest. 2019. január 17.
aláírás
Nyilatkotat

Budapest Főváros XV. KerUleti
Szet·b Önkormányzat
'hl
lb
5
~
Budanest„ Bocskai u. 1-3.
• l·n erti 1 re. a nermetls•g•

1. Alulirott kij•lentem, hogy a Bp. Föváros XV. Kor. Önkormánvzati nak a 2018. évi költs!gvetésröl szóló 6/2018. (11.28.) önkormanvzat1rend•let 3. 1 mellékle tenek mü kodési célú támogatasok
ön kormanvzatok feladaulapú Umogatása keretéból, a n•mzetiségek jog•iról szóló 2011. evi CLXXIX. törvény szerinti nemtetiségl kötügyek ellátására. a 122/2018. sz. tamogat ási szerzódós 2. sz. mellókletét k ~pezó program tervben
nevositell rendetvónyekre kapott bnJttó 400.000 Ft összegü tamogatást celhoz kötötten hasznfüam fel
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jognabályok rendelkezesei S1en nt jánam el.

Budapest. 2019. január 17.

aliiiras

Budapesr Fővaros XV !(erüle,:

.

. Szerb Önkormányzat
B k · ] ."

nev: Sudapen Főváros xv. kerületi Szerq Önk'i'l'l)<\nydt
székhe ly: 1153 Budapest. Boat.11
Jj U apeS[,

t.-ii

odó~t6m:

15784623·1-42

zaradé!t

szakmai 11ervezetl ecvség tölti ki: A cél szerinti felhasználast lg~m /n em igazolom·•

,_,
dátum

Kózgazdaság1 Fóoszt:ily tbltl ki: Az elsiámolás pénzugyi

megfele lőségét

--

Igazolom/ nem iga zolom • •

alairiis
J

7.

ditum

• Amennyiben a tamcgatott elt az AFA l•\'onásl jogával. a1 • lsz:imolásban benyújtott számlak n•nó ömórtókene k meg kell egyeznie a kapon tamogatas bruttó osszegevel
• • A megfelelö rt!sz alahúzandó

/
alá1ras
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Budapest Főváros XV. ker. Szerb Önkor mányza t
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

MEGHÍVÓ
a Szerb Önkormányzat

2018. d ecember 9-én 17.00 órakor kezdődő
!V:!ikulás ünnepségére

Helyszín: Budapest XV. kerület P alotás út 6.

Mind en érdeklődőt szeretettel várunk!
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Budapest Főváros XV. ker. Szerb Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

MEGHÍVÓ
a Szerb Önkormányzat

2018. december 20-án 17.00 órakor
Karácsonyi ünnepségére

kezdődő

Helyszín: Buda pest XV. kerület Palotás utca 6.
J

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Budapest Föváros XV. Kerületi
Szerb Önkorminyzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
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Alapítvány az Ifjúság
(p1
Zeneinűvészeti Neveléséért
;( ( /Q(i

&

alapítvány beszámolója
2018. évi támogatásának felhasználásáról, a
kerületi kiemelt rendezvények megvalósítása
„
soran

Támogató:
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

A beszámolót készítették:
...---,

'•'

Bokor György~z~ezető, Martos Zita kuratóriumi tag

A z Alapítvány képviseletében:
Jl
<
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ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁG TÁNC· E~
ZENEMÜVÉSZETI NEVEL~SÉÉRT

e

--z_,.,
c(_ ~1 ~

Szántai Sárközi Ambrus, a kuratórium elnöke

2019. január 15.

1153 Budapest, Bocsknl u. 70·78
AB)szám: 196714 13-1-42
Szlasz.: 11115007.20327751

l\fel

Ugy1nt.ezö l

~ ~ o·I

Az Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért
alapítvány szakmai beszámolója a 2018. évb en kiem elt kerületi
rendezvények tá1n ogatásának felhasználásáról

Kerületi komplex képzőművészeti verseny - 2018. február 5-17.
Az évről-évre ismé tl ődő, hagyományos verseny t a H ubay Jenő Zeneiskola
Alapfokú M űvés zeti Iskola képzőművész tanárni, Szepesiné Bercsényi Éva
vezetésével rendezik meg. Résztvevői a XV. kerület iskolai tanulói, ak ik előzetesen
egy megadott témára készített grafikával nevezn ek be, melyet a helyszínen
elkészített grafika, ill. festmény elkészítésével együtt, közösen, zsűri értékel. A
versenyen évről -évre 100 fő körüli létszá mmal vesznek részt diákok, magas
színvonalon mutatva be a kerületi rajz, kép zőművészeti pedagógia i m u nka
eredményeit. Így volt ez 2018-ban is. hagyományosa n a tanu lók saját iskolai tanára i
segítik a rendezést, lebonyolítást.
A verseny idején a tanulók szerény ellátásban részesülnek. Helyben készített
szendvicsek, málnaszörp, ill. a verseny alapanyagai képezik a kiadásoka t.
A díjkiosztót egy, a versenyre készü lt alkotásokból összeállított kiállítás kísér, 11"\ely
több hón apig megtekinthe tő a Hubay Jenő Zeneiskolában. a tanulók a további
képzőmű vészeti a lkotásh oz, annak inspirációjához eszközüket és művészeti tém ájú,
tanulmányaikat segítő könyveket kapnak díjazásul, a helyben készített oklevél mellé.

Év Rezese Verseny - 2018. február 27.
Ebben az évben is megrendezésre került a kerület rézfúv ósait felvonultató,
nagyszabás ú, a Hubay Jenő Zeneis kola hangversenytermében lebonyolított verseny.
Minden tanuló egyéni, ill. kamarazenei teljesítményét értékeli a zsűri, és Ar any,
ezüst, ill. Bronz fokozatú elismeréseket kapnak a tan ulók, oklevél fonnájában.
A tanulók a verseny során szerény elJátásban részesültek, a támogatásból em ellett
egy-egy, az alkalomra készü lt ajándéktárgyat vehettek át.
A nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen közel 80 tanuló versengett.

1

Közös hangverseny a Dolui K rajlevec FúvószenekruTal - 2018. m árcius 10.
A hagyom ányos eseményre 2018-ban m ár a 1nájus 1-hezn köt ödö szabad téri
program ok keretében került sor, melynek szervezését a Polgármesteri Kabinet
vállalta fel. A támoga tás összege így átüternezésre kerü lt.

„Hubay Tavasz" klasszikus és jazz koncert, Tehetségnap - 2018. április 10.
A Hu bay Tehetségpo nt és a létrehozó Hubay Jen ő Zeneiskola közös tehetséggondozó
napja ezúttal mind a négy művészeti ágat k ép v iselte . A ha ngverseny teret megtöltötte
a kerületi és a kerületen kí vülről érkezett nagyszámú érdekl ődő.
M űvésze lpedagógiai előadások,

a rendezvény t k ísérő kiállítás és az es ti
fúvószenekari hangverseny nagyszerűen példáztet a művésze tokta tás jelenlegi
eredményeit, távla ti lehe tőségeit. A résztvevők sokszínű élménn yel gazdagodva
térhettek haza. A Tehetségnap el őa dása i tö bb eset ben hatottak olyan inspiratívan a
résztvevőkre, hogy a kerületi tehe tségp ontok h ál ózatára, azok fejlődésére is kiha tott
az esemény.
A tervezett kere t felhasználására csak kismértékben volt sz i.i l<ség, így rumal< egy
része a későbbi esem ényekre átcsoportosításra került.

j ele ntős

Hubay Zenekarok Hangversenye - 2018. m á jus 27. - június 10.
A hagyományos vonós- ill. szinúonikus zenekari hangversenyen ezúttal a barokk
szerzők művei domináltak, m elynek megrendezésére karmester közreműködése
nélkül került sor, Sebők lrén, kerületünk kitüntetett, ki váló hegedütanára és
zenekarvezetője koncertmes terségével. A hangversen yen több közreműköd ő is
fellépett, ill. vett rész annak szervezésében, így a tám ogat ás je lentős r.é sze ehhez a
kifizetéshez kötődö tt.
Az. u.n . Hubay Kis Fúvósok XX.-XXI. századi, nagyszerű muzsikával lepték m eg a
hangversenyteremet zsúfolásig megtöltő közönséget.
Mindkét hangversenyen mind szakmailag, mind szervezésében, az érdeklődés
tekintetében eredményes volt, kiemelkedő színvonalú kulturális szórakozás
lehetőségét biztosítatta a kerületi lakosságnak.
A támogatások e két hangverseny esetében kisebb m értékben kerültek
feil1asználására, így á tcsoportosításra nyilt lehetőség a d ecemberi, adventi
hangverseny hez.

2

Hubay Zenekarok Hangversenye - 2018. május 27. - jú nius 10.
A H ubay Jenő Zeneiskola öná ll óvá válásá nak napja, 1968. szeptember ·1. Ettől a
naptól a keri.He ti Önk ormá nyzat volt a fenn ta rtója és működte tőj e az intézm énynek.
Az 50 éves jubileumi rendezvényre nagysza bású soroza ttal készültünk, melynek
ny itó eseménye volt a szeptem ber 29-én tartott nagy sikerű filmbemllta tó, kiá llitás és
díszha ngversen y.
Közel 50 perces fi11T1 készült (Ha mar Istvám1é, Bukovics Ferenc) az iskola
történe téből , mely alapjá t képezi a fél évszázadról s zóló em lékkönyvnek. Az iskola
folyosóin, előterébe n és a ha ngversenyterem környékén az iskolai történetét
bemuta tó kiállítás készü lt. (Itt került felhasználásra a leg több nyorntatófesték,
fotó karton, kiá llítási kar ton, kép ke.ret.) Az ünnepi eseményt foga d ás követte, ehh ez
szereztün1< be a lapanyagokat, enni és innivalót, szerény mértékben .
Az egész kerület részére nagy számban elju tta tha tó lepore lló készült a Csokonai KSI<.
nyomdájában , melynek segítségével figyelemmel kísérhe tik a ta név során az
érdekl ődök minden ütmepi rendezvény idejét, tartalmát.

Berneceb aráH alkotótábor kiállít ása - 2018. október 26.
A h agyomán yos kiállítás megrendezéséhez a Hubay - 50 rendezvény által is
biz tosított anyagokat fel tudtuk használni, a rendezés során . Így kisebb
költségkerettel, gazd aságosan, a szükséglet és a lehetőségek szerint, átcsoportosítva
tudtuk a rendezvényt megtartani.
Megtisztelő

volt Németh Angéla p olgármester asszony személyes jelenléte és

megn yitója.

H ubay Jenő Ifjúsági Zenek ar Han gversenye - 2018. decemb er 4-15.
A hagyományos adve.nti hangversenyt iskolánk disztermében tartottuk, ism ét két
részletben.
Az elsőn a Kis Fúvószenekar közreműköd ö tt, hagyományaihoz híven telt ház
nagy sikerrel, Schwarcz Balázs vezetésével.

el ő tt,

A Hubay Jenő Ifjúsági Vonószenekar hangversenye a 2018-as ünnepi év első
félévének zárásál10z kapcsolód óan, méltó m ódon és magas színvonal on tudtunk
m egemlékezni a zenekar közel 35 éves, gazdag hagyományairól, mely az iskola és a
kerület eredményeit muta tta be vonultatta fel. A támogatások átcsoportosítása révén
volt lehe tőség a gazd agabb fogad ásra, a tanulók ajándéktárggyal való elismerésére,
3

\),
!

megjutalmazására, akik a vállukon viszik a kerület klasszikus zenei eseményeit, a
komolyzenei ismeretterjesztést, a kultmált szórakoztatást.

Köszönjük, hogy kerületünk 2018-ban is támogatásban részesítette alapítványunkat,
s ezzel segítette kulturális ismeretterjesztő, a kerület ifjúságát nevelő feladataink
eredményés megoldását!

2019. január 15.
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ÖSSZESÍTÖ TÁBLÁZAT
az önkormányz ati

Számla száma

Sors
zám:

közpénzből

j uttatott

Kibocsátó
megnevezése

Kiállítás
d átuma

szerződésszámú

támogatás elszámolásához

Szolgáltatás,
árru
megnevezése

3.

M l 8001 76

Kossuth Ki adó Zrt

4.

N J6EB 6995553

S zalay lródeák
K ft

5.

CP3EA 49522744

HIEN-TU AN Bt

6.

GU4EB 22924 82

J andiker K ft

101 8.0 1.3 1 sam ott massza.
nyo móprés, oldat
(kézm üves
anyagok)
20 18.02 .08 ajándékkönyv
utalvány (ke1i ileti
képzömüvészeti
verseny)
20 18.02. 13 képzömüvészeti
szakkönyvek
20 18.02. 14 képzőművészeti
verseny
m unkaanyagai
201 8.02. 15 műv irág
( dekoráció)
2018 .02. 15 deko rációs anyag

7.

MD5EA 5183057

Végh Józsefné
egyéni váll.

20 18.02. 16 dekorációs anyag
tszegö anyag )

1.

2.

K.POB -000225/201 S

10904 1

Interkerám Kft

l 05120 18.

Libri Kft

SzámJa
bruttó
értéke

Számla
n ettó
ér téke
(Ft-ban)"

K.Jfizetés
d átuma

(Ft-ban)
50.268 .- Ft

139.5 80.-

2018 .0 l.3 1.

1
1

55 .000.-

1

155. 000. - Ft

12018 .02.08.
1

30. 172 .-

3 1.681. - Ft

2018.02. 13.

9. 580.-

12 .170.- rt

20 18.02 . [4 .

2.520.-

3.200.- Ft

120 18.02 . 15 .

1530.-

670.- Ft

2018.02. 15.

600 .-

760.- Ft

20 18.02. 16.

1

'
1

' Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási _jogával. az elszám olásban benyújiotl száml ák nettó összértékének meg kell egyeznie a k;ipotl 1:ímoga1as bruttó összegével.
A meg fel elö rész aláhúzandó

•)+

1

8.

LN5SA 4557894

Virágh László

9.

SBAEA 0437620

10 .

20 18- 188

1 l.

MK.201 8/041 05

12.

AJ7 S-P 689634

13.

A08600 103/1369/000 15

14.

LN5SA 2554998

2018.02.26 ajándéktasak (Ev
Rezese Verseny)
Varga Dávid
2018.02.26 egyedi bögre
egyéni vállalkozó
(tanulói versenydíj)
Marmokerámia Kft 20 18.03.20 CC 13 /KA (agyag a
tehetségnapi
foglalkozáshoz)
2018.04.10 oktatást kiegészítö
Bring Ora Bt
tevékenység
szolgáltatás(T ehetsé
gnap)
Offi ce Depot
201 8.04.10 műanyag poharak
Hungary Kft
(an yagfelhasznál ás
tehetségfo glalkozás
on)
Alma Mater Bt
2018.04.14 színes nyomtatás

] 5.

V414/20 18

Palota 15 Nyomda
Nkft

16.

A2250003 7 /008110002 1

Media Markt Kft

17.

A l 760010/ 1092/00050

18.

A22500035/0056/00003

IKEA
Lakberendezési
Kft
Media Markt Kft

Akta Média Kft

2018.02. 17 zongorahangolás

24.000.-

24.000.- Ft

2018.02.1 7.

3. 780.-

4.800.- Ft

2018.02.26.

28.000.-

35.560.- Ft

201 8.02.26.

15.059.-

19.125.- Ft

2018.03.20.

10.000.-

10.000.- Ft

201 8.04.10.

2. 640.-

3.350.- Ft

2018.04.10.

19.700.-

25.019.- Ft

2018.04.14.

201 8.05.1 1 meghívó nyomtatás 8.71 5.(zenekari
koncerthez)
2018.09.03 nyomtatáshoz
25.588.patron, adathordozó
Uubileumi
koncerthez)
2018.09.14 képkeret
57.562.kiállításhoz

11.068.- Ft

2018.05. 19.

32.497.- Ft

2018. 09.03 .

69.800.- Ft

2018 .09.14.

31.495.- Ft

2018.09. 14.

201 8.09.14 nyomtatáshoz
25.973.patron, adathordozó

,-.

--

-2

19.

A 17600021/1 094/00006

20.

A2250003 7/0097/00008

fK.EA
Lakberendezési
Kft
Media Markt Kft

21.

UP2018/02381

Copy Guru Kft

22.

A22500036/01 05/00016

Media Markt Kft

23 .

A08600104/1548/00028

24.

20 18/03593

Office Depot
Hungary Kft
Panton Bt

2 5.

A 1760002 1/ 1103/00050

26.

IH4SA 9200952

íl<EA
Lakberendezési
Kft
Szabó Sándor EV

27.

A225 0003 8/009 l/00008

Media Markt Kft

28.

A08600104/ 1550/00027

Office Depot
Hungary K ft

29.

NJ6EA 7706376

Lifo Ügyviteli
Szolgáltató Kft

(jubileumi
koncerthez)
201 8.09.1 7 képkeret
kiállításhoz

40.293.-

48 .860.- Ft

2018 .09.17.

2018.09.18 fotópapír (jubilewn i
emlékkoncerthez)
2018.09.19 színes papír és
nyomtatás
(j ubileumi
konce11hez
szóróanyag)
2018.09.25 fotópapír (jubileumi
emlékkoncerthez)
2018.09.25 nyomtatópatron

4.534 .-

5.498.- Ft

2018 .09. 18.

l 0.866.-

13 .800.- Ft

2018.09.19.

201 8.09.26 karton
(paszpa1tuhoz)
2018.09.26 képkeret
kiállításhoz
2018 .09.27

művészeti

szolgáltatás
201 8.09.27 fotópap ír kiállítási
anyag
nyomtatásához
20 18.09.27 nyomtatópatron
(kiállítási anyagok
nyomtatásához)
2018. 09.29 művészeti
tevékenység

-3.710.-

4.490. - Ft

2018.09 .25.

10.466 .-

12.692.- Ft

2018.09.25 .

7.480.-

9.500.- Ft

2018.09.26.

57.562.-

69.800.- Ft

2018 .09.26 .

90.000.-

90.000.- Ft

20 18.09.27.

5.193.-

6.298.- Ft

2018.09 .27 .

10.466.-

12 .692.- Ft

2018.09.27.

49 .480.-

60.000.- Ft

2018.09 .29.

~-

..,
.)

.....

szolgáltatása
30.

NQ9EB 741 6774

3 1.

SEAEA 4867739

Kotech
Gyorsnyomda
Fa T rade Kft

20 18.09.29 nyomtatás
20 18. 10.04 léc (kiállítás

1.154.566.-

1.400.- Ft

201 8.09 .29.

72 0.- Ft

20 18.10.04.

4 .000.- Ft

2018 .] 0.24.

-

-'

elő kés zítésé he z.

32.

SEASA 1178242

Kiss Tímea egyéni 2018.1 0.24
vállalkozó

33.

SZP 18SOOOOO10

20 18.09.25
Csokonai
Kulturális Központ

34.

MGSGN-20 18- 118

MG-Sign Kft

20 18.09.28

35.

V LI SA 9294036

Brandt Flóra Bt

201 8.09.29

36.

IH4SA 9405340

37.

LN5SA 2203523

38.

V887/2018

Szecsödi Ferenc
2018.09.29
egyéni váll.
EDART Művészeti 2018.09.29
és szakértő Bt
Palota 15 Nkft
2018.09.24

39.

SEASA 1178279

40 .

V934/201 8

Bemece)
virágcsokor
4 .000.dekorációhoz
(Berencel::. kiáll. }
Nyomdai bénn unka 94.900. (leporell o
nyomtatás)
Roll-Up
59.600.(emlékkonccrthcz,
egész évben
használva)
virág dekoráció
47.638.(színpad)
e l őadómű v . tev.
25.000.szolgáltatás
e l ő adás
25. 000.(szolgáltatás)
digitális nyomdai
51.700.szolgáltatás
(meghívók.
plakátok)
virág dekoráció
3.000.-

Kiss Tímea egyéni 2018.1 0.25
vállalkozó
Palota 15 Nkft
20 18.10.04 digitális nyomdai
szolgáltatás

1.3 70.-

1

120.523.- Ft 201 8.10.03 .

75.692.-

20 ! 8. 10.06 .

1

60.500.- Ft

2018 .10. 15.

25. 000.- Ft

120 18.10.1 5.

25 .000. - Ft

20 18.10.19.

65.659.- Ft

2018. l 0.02.

3.000.- Ft

2018. i l. 16.

l l.740 .- Ft

20 18.10.04.

1
J

4

'

Heliconia
Virágsziget
Szabó Sándor EV

41.

SEA l 178293

42.

IH4SA 9200953

43.

MOSSA 9759226

44.

LNSSA 6959007

Malek Andrea evállalkozó
Papírfonna Bt

45.

GV4EA 9332899

F+F Bt

46.

MD5SA 7566669

47.

RHAEA 0970951

48.

SZA23515/2018

Székely-Horváth
Rita e. váll.
FOTOLA-MAR
Kft
Party Co Kft

49.

SM-2018/38758

50.

V I269/2018.

Rónaszéki és Tsa
Kft
Palota 15 Nl'ft

5 l.

188549966

Muziker Kft

Össz
esen:

2018.11.30 virágcsokor
dekoráció
201 8.1 1.30 m űvészeti
szolgáltatás
2018 .1 1.30 elöadómüvészeti
tevékenység
2018.11.30 deko ráció (Kis
tehetségek
koncertje)
2018.12.04 bélés selyem
(dekorációhoz)
2018. 11.30 dekoráció
2018.1 2.14 képkidolgozás

7.500.-

7.500.- Ft

2018.11.3 0.

90.000.-

90.000.- Ft

2018.1 l.3 0.

30.100.-

38. 100.- Ft

2018.1 1.30.

25.500.-

32.385.- Ft

20 18.12.07 .

1.650.-

1.650.- Ft

2018.12. 04.

15.400.-

5.400.- Ft

2018.12.08.

4.329.-

5.250. - Ft

2018.12. 14.

2018 .12.13 rendezvén yszerv ezé 129.437.s
2018.12.17 zenekari póló
255.650.nyomtatás, készítés
2018.12.18 digitális nyomdai
315.100.szolgáltatás
201 8.12. 18 metronom
42.362 .-

164.385.- Ft 2018.12.16.
324-676.- Ft 2018.12 .1 9.
400.177.- Ft 1201 8.1 2.2 1.
53.800.- Ft

2018.12.21.

1.870.005 2.260.650

-

.- Ft

Yisszautalandó összeg, kamatok nélkül: 269.350.- Ft
Kelt: Budapest, 2019. január 15.

-

! )w i

„ (

alauás
5

Nyilatkozat
1. Alulírott kij elentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker . Önkormányzatának Alapítványok támogatása keretéből .... . .. . közösségépítő
te4vékenységek célra kapott bruttó 2.530.000,-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel. Ebből fel nem használt összeg: 269.350.Ft, mely kamatokkal növelve visszautalásra került. (Ld. bizonylat)

2 . A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerin jártam el.
Budapest, 2019. január 15.
aláírás
név:Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért
cím/székhely 1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.
adóazonosító jel/adószám: 19671413-1-42

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom I nem igazolom 0
...:a--,,/.a 5 '-)~
dátum

Közgazdasági Föosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi

megfele löségé~igazolom

<-:::,1:, e _ :, :
dátum

/ nem igazolom·"~

.__,
aláírás

6

Tranzakció jóváhagyás
Köszönjük, megbízását az OTP Bank befogadta és
feldolgozta.

Indító számlaszám

11715007-20327761

Tranzakció azonosító

10158063301

Rögzítés dátuma

2019.02.06.

Tranzakció állapota

Végrehajtva

Tranzakció megnevezése

Belföldi forint átutalás

Ellenoldall számlaszám

11784009-15515005

Összeg

274.198

Közlemény

Fel nem használt
támogatásvisszautalása

Kedvezményezett neve:

XV. ker. Önkonnányzat
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Rákospalotai Örökségünk Egyesület
"Szüreti felvonulás"

Jti:E_ '~ f ·

Adataink
Név: Rákospalotai Örökségünk Egyesület
Cím: 1152 Budapest Nagysándor József u. 12/A
Adószám: 18524363-1-42
Számlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10616455-49020016
Kapcsolattartó: Fekete József
E-mail: rporeg@gmail.com

Szakmai beszámoló
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Egyesületünk 1 500 OOO.- Ft, azaz egymillió ötszázezer forint, támogatást kapott az
egyesületek támogatása számára elkülönített célelőirányzat terhére közösségépítő
tevékenység céljából. A pé n zből 496 569.- forintot haszná ltunk fel a Szüreti felvonulás
költségeinek támogatására, a fennmaradó összeget, 1 003 431.- forintot, visszautaltuk az
Önkormányzat szám lájára.
A szervezésben és lebonyolításban idén is
együttműködtünk a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttessel.
A támogatásból biztosítottunk lova kat a felvonuló fiatalok számára.
Papír és virág dekorációval megteremtettük a felvonul ás ünnepélyes hangulatát. Akinek
szükséges volt, biztosítani tudtunk kölcsö nzött népviseletet. A támogatási keretből
biztosítottuk a Karácsony Benő parkban szervezett mű sor nézőközön ségének
vendéglátásához és szórakoztatásá hoz szükséges f eltételeket. A felvonulás alatt friss musttal
kínáltuk az érdeklődőket.
A szüreti ismét egy jelentős, többgenerációs rend ezvény volt, mely gazdagította a kerület
kulturális életét, és erősítette a kerületi lakosok identitás tudatát.

Pénzügyi beszámoló
Csatolt számla- és pénzügyi bizonylat másolatok szerinti összesítés a mellékelt táblázatban .
Budapest, 2018. december 12.
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Józ.sa Tamás Ptiter

2018.09.ll T'ncoktatj s

9.

201800797

Multi print~.
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Kelt: Budapest, 2018. december 12.

Nyilatkozat
1. Alilírott kijelentem, hogy a Bp. Fővá ros XV. Ker. Önko rmányzatának az Egyesület ek
t ámogatása számára elkülönítet t cél e lő i rá nyzat terhére köz össégép ít ő tevékenységek
költségeinek céljára kapott bruttó 1 500 OOO.- Ft összegű t ámogatást
célhoz kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint j ártam e/I.

Budapest , 2018. december 12.
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székhely: 1152 Budapest Nagysándor J. u. 12/A
adószám : 10300002-10616455-49020016
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
ÉSZAK-PESTI RÉGIÓ XV.kerület
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Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat

Ikt: 02/XV/ 2019.
Budapest Fóváros ~. kelilleli Polgánnasteri Hivatal
Kozponh Iktató 4

t 153.Budapest,
Bocskai utca 1-3.

Tárgy: Szakmai beszámoló a 2018.évi önkormányzati támogatás fe használásamfl

Támog~1tási szerződ és

szá ma :

JAN 14.

108 /2018

Mellékelten megkü ldöm a Magyar Vö röskereszt XV. kerületi Szervezete részére nyújtott támogatás
felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót.
Szervezetlink a XV. kerületi Önkormányzattól müköclési költségeinkre vissza nem téríte nd ő
támogatásként 2.000.000.-Ft támogatásban részesült.
Az összeget a müködéssel,- müködtetéssel és azzal össze függő költségekre használ tuk fe l. ki zárólagosan
a támogatási szerződésben fog lalt feltételekkel. A támogatási szerződés lehetőséget biztosított az
önkéntesek munkáját érté kel endő, 1 napos kirándulás megva lós ítására is, valamint 20 %-ig munkabér
költség elszámolásra.
Kiemelt feladatunk a véradásszervezés. mely munka végzése egyre nehezebb feladatnak bizonyul.
A véradók megszólításának egyik módja személyre szóló értesítések kiküldése, még így is sokszor
szembesülünk vérhiánnyal. Önkéntesek segítségével szervezzük a véradásokat főleg lakóterületen,
rendszeresen az Ázsia Centerben, Pólus Centerben, de meg kell említen i az Önkormányzati véradásokat
IS.

Néhány mondatban szervezeti működésünkről.
A kerületben 7 alapszervezet működik. közel 500 fős tagsággal. A szakmai munka irányítása. szervezése
a XII I. kerületi régió központból történt. S fős társadalmi vezetőség müködik, ak ik felügyel ik a kerületben
fo lyó tevékenységünket.
A XV. kerületben pénzkezelés nem történik. folyószámlája sincs, így a számlák kiegyenlítése a régió
központi bankszámlájáról, házi pénztárából történt. Önkénteseink napi szinten jelen vannak különféle
tevékenységeinkben.

!\kerületben kiemelt feladatu nk a szochllis segítség nyújtás.
2018.-ban is fo lytatódott az Amerika i Ház Alapítvány jóvoltából tartósélelmiszer csomag osztásunk.
Havonta 240 család részére tudtunk élelmiszercsomagot adni , fi gyelembe véve a kerületi iskolák.
lakóterületi önkéntesek, ill. más civil szervezetek, és az önkormányzat javaslatát is. Igyekszünk minél
szélesebb körben segélyezni a rászorulókat , vannak családok, akik rászorultságuk miatt, rendszeresen,
akár havonta részesülnek a támogatásból.
Kétheti rendszerességgel tö11énik egyéb adománygyűjtés-osztás, fő leg ruha nemű és kisebb háztartási
eszközök. a Népfe l kel ő u.96 szá m alatti raktárban. A lakosság részérő l felajánlott bútorokat sem
szállítani sem pedi g táro lni nem tudjuk, így azokat kiközvetítettü k a rászoruló családoknak. Saj nos ez
nem megoldás, mi ve l a szá ll ítási kö ltség a családoknak is gondot okoz.

Cím:
Telefon:
E-mail:
Bankszám laszám:

H-1153.Budapest, Deák u.2
Levélcím:
+36 1 3295 082
angyalíold@voroskeresztbp.h u
OTP Bank NyRt. 11713005-20002303

H-1153.Budapest, Deák u.2„

Fax:
+36 1 3408 978
Web:
www.voroskeresztbp.hu
Adószám: 19003056-2-4 1

+

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
ÉSZAK-P ESTI RÉGIÓ XV.kerület

Az el múlt évben 3 alkalommal vettünk részt nagy lakóterület i rendezvényen, ahol egészségügyi szürést
végeztünk . Egyre nagyobb igény mutatkozik a térítésmentes vércukor,- koleszterinszint és
vérnyomásmérésre. Legnagyobb é rdek l őd és a Ge rgő utcai Civi l Napon volt. köszönjük a l ehetőséget!
Folyamatosa n érkeznek megkeresések. kerületi civil szervezetektől. csatlakozási lehetőséget biztosítva
egy-egy programjukhoz.
Így csatlakoztunk a ,.Gyüjts az életért'. kupakgyüjtő akció segé lyezési programjához, ahol a
támogatásban részesülő családoknak tartósélelmiszerböl ,- tiszt ítószerböl álló csomagot adunk át.
valamint gyerekes családoknak játékot, mesekönyveket is adunk, melynek nagyon örültek a családok.
Részt veszünk a „Szebben -Zöldebben Palotán" akció keretében történő faültetésben is.
Néhány kiemelt rendezvényünk 2018.-ban:

Alapszervezeti taggyül ések.
Kerü leti éves kö zgyűlés.
Anyák napi ünnepség vendéglátássa l. kisebb ajá ndéktárgyakkal köszöntöttük az Édesanyákat.
Nagymamákat.
Május 1.-én részt vettünk a Majálison , különfé le egészségügyi szürő v i zsgá l atta l. e l sősegé ly nyújtás
bemutatóva l.
Koszorúzással egybekötött Világnapi ünnepség szervezése.
Csat lakoztunk a Környezetvédel mi Köza lapítvány felhí vásá hoz, melynek keretében részt vettünk a
faül tetési akcióban.
Idén is bekapcsolódtunk a ,.Gyüjts az életért" programba. az adományozások alkalmával. 2 család
részére tartós élelmiszercsomagot adtunk át, gyerekes családoknak játékkal , mesekönyvvel
kiegészítve.
augusztus 25.-én részt vettünk a Gergő utcai utcabá l és Civil nap rendezvényen, ahol szintén
különféle szürőv i zsgá l ato kat végeztünk, és itt is tartottunk elsősegélynyúj tásbó l ,- új raél esztésbő l
bemutatót.
Önkéntesek részére kirándulást szerveztünk a Krisna-völgybe.
I dősek napja alkalmából több lakóterületen is szerveztünk üiu1epséget. ahol általános iskolás
gyerekek adtak müsort.
november 27.-én ünnepe ljük a Véradók Napjút. Ez alkalombó l ünnepséget tartottunk a régió
központ szervezésében. Itt került sor a sokszoros véradók kitüntetésére. szép számmal XV. kerületi
véradóval.
Minden véradó, és szervező Vöröskereszt emblémával ellátott vörösbort kapott ajándékba .
december 7-8.-án a Pólus Centerben működő Tesco áruházban önkénteseinkkel adománygyűj tést
végeztünk.
A kerületben Karácsony e l őtt kiemelt szerepe van az ado1m1nyosztásnak . főleg a Mikulásgyártól
kapott élelmiszerek, játékok kerültek kiosztásra.
- az év folyamán több alkalommal szerveztünk a lakosság részére véradást. kiemelt helyszínként az
Ásia center, a polgá rmesteri hi vatal, Pajtás étte rem. de vol tak próbálkozások új helyszíneken is. pl.
Rákos úti szakre ndelő.
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Telefo n:
E-mail:
Bankszámlaszám:

H-1153.Budapest , Deák u .2
Levélcím :
+36 1 3295 082
angyalfold @voroskeresztbp.hu
OTP Bank NyRt. 11713005-20002303

H·1153. Budapest, Deák u.2„
Fax:
+36 1 3408 978
W eb:
www.voroskeresztbp.hu
Adószá m: 19003056-2-41
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
ÉSZAK-PESTI RÉGIÓ XV.kerület

Az Önkormányzat által biztosított müködési támogatás felhasználása minden tevékenységünket érinti.
akár müködési költséget akár eszköz beszerzést i lletően. A bérköltség terhére Szögyényi Ferencné
munkabérének egy részét terheltük.
Ezúton is köszönjük az Önkormányz~•t támogatását!
Kérem Önöket, hogy az el következendő évben is pénzügyi támogatásukkal segítsék Szervezetünk

munkáját, hogy mi is kellő színvonalon megfele lő, körülmények között végezve munkánkat, támogatást
tudjunk nyújtani a kerület rászoruló lakosságának.

Munkájukhoz nagyo n jó egészséget, sok sikert kívánunk!
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területi vezető

Melléklet: pénzügyi beszámoló

Cím :
Telefon :
E-ma il:
Ba nkszámlaszá m:

Levélcím:
H-1153.Budapest , Deák u.2
+36 1 3295 082
angyalfold@voroskeresztbp.hu
OTP Bank NyRt. 11713005-20002303

H-1153.Budapest, Deák u.2..
Fax:
+36 13408 978
www.voroskeresztbp.hu
Web:
Adószám : 19003056-2-41
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
BU DAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
ÉSZAK-PESTI RÉGIÓ XV.kerület

Buda pest Fővá ros
XV. kerületi Önkorm ányzat
Pénzügyi Osztály

l kt: 03/XV/ 2019.

11 53.Budapest,
Bocskai utca 1-3.
Tárgy: f!cszámoló a 20 18.évi önkormányzati támogatás felhasználásáró l.

T:1 mogatási

szerző d és

száma:

108 /201 8

Szervezetünket a XV. kerületi Önkormányzat 20 18. évben 2.000.000.-Ft vissza nem té rítendő
támogatásban részesítette.
A támogatási sze rződés 2. pontja részletesen meghatározta a támogatási összeg felhasználásának
l ehetőségeit, melyet szervezetünk maximáli san betar1ott.
Örömmel vettük, hogy az önkéntesek munkájának megbecsül ését ugyan olyan fontosnak tartják, mint mi,
és támogatták az 1 napos jutalom kirándulásukat, melynek költségét szintén tartalmazta a támogatási
összeg. Ez a ki ránd ulás közelebb hozza az önkénteseinket egymáshoz, a részt vevők nem mindig
ugyanazokkal dolgoznak együtt. Lehe t őség nyílik szakmai feladatokról, problémákról, emberi
kapcsolatokról is beszélgetni A programban részt vettek fi zetett munkatársaink. véradásszervező in k,
akikkel a szervezés nehézségei ről, eset leges szervezési ö tletekrő l egyeztettünk. fel ei programunkat a
Krisna völgybe szerveztük.
És amiért nagyon fontos az önkéntes munka megbecsülése? Heti rendszerességgel adományokat
gyüjtenek, csomagolnak, osztanak. Kemény fizikai munkát végeznek, sajnos nem a fiatalabb korosztályt
képviseli k. Aktív résztvevői a kerü leti véradások szervezésének, szóró lapokat,- plakátokat osztanak.
Lakóterületi alapszervezeteink önkéntesei figye lemmel kísérik a területükön lakó rászoru ló családok
életét, rendszeresen javaslatot tesznek az élelmiszer segélyezésükre. Szervezik a lakossági véradásokat,
já1ják az utcákat. plakátokat helyeznek ki, szóró lapokat osztanak.
Az elmú ll évben 65 önkéntes közel 1.800 munkaórát dolgozott a XV. kerületi Vöröskeresztben.
A támogatási összeget részben a müködéssel,- müködtetéssel és azzal összefüggő költségekre használtuk
fel. be leértve ki sebb számítástechnikai eszköz beszerzését, irodagép javítását.
A rezsi kö ltségen túl rendezvények megszervezésére, lakossági szürések eszközköltségeire köl töttünk.
A támogatási szerződés lehetőséget biztosít bérköltség elszámolására is, melynek részeként Szögyényi
Ferencné bérének egy részét számoltuk el.
A kerület szakmai irá nyítása, müködtetése, a XI II. kerü leti régió központból történt, pénzügyi
teljesítéseket innen bonyo lítottuk. mivel a XV. kerületnek nincs önálló pénzkezelése.

Cím:
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Bankszám laszám:

H-1153.Budapest , Deák u.2
Levélcím:
+36 1 3295 082
angyalfold@voroskeresztbp.hu
OTP Bank NyRt. 11713005-20002303

H-1153.Budapest, Deák u .2„
Fax:
+36 1 3408 978
www.voroskeresztbp.hu
Web:
Adószám: 19003056·2-41
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGARIAN RED CROSS
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
ÉSZAK-PESTI RÉGIÓ XV.kerület

Mellékeljük az írásos szakmai beszámolónkat, pénzügyi- számviteli bizonylatokat, melyeket az
táblázatban rögzítettünk.
Az eredeti számlák záradékolása megtörtént.

összesítő

Ké1j ük T. Pénzügyi Osztályt a benyújtott számlák és szakmai beszámoló a lapján a támogatási összeg
elszámolását elfogadni szíveskedjen.

Ezúton is köszönjük az Önkormányzat támogatását, együttműködését.!

Üdvözlettel:

Buncsik 11
igazgató

Budapest, 20 19 .január 09.
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Levélcím:
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OTP Bank NyRt. 11713005-20002303

H-1153 .Budapest, Deák u.2„
Fax:
+36 1 3408 978
W eb:
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Adószám : 19003056-2-41

ÖSSZES ÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati közpénzből juttatott 108/2018 sz. szerzödésszámú támogatás elszámolásához

Sorszá
m:

Szám la száma

Kibocsátó
megnevezése

Kiá llítás
dátu ma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

0 \.

84090 1 17 179 1

ELMŰ-EMASZ

2018.0 1.05.

villanyszámla

02.

20 18.január

MYK Bp.

20 18.02.0 l .

Szám la nettó
értéke (Ft-ban)'

Sz.'im la bruttó Kifizetés dátuma
é11éke (Ftban)

15.384.-

19.230.-

2018.01.19.

munkabér

5.000.-

5.000.-

20 18.02.02.

2018.01.08.

te lefo nszám la

4.467.-

5.675.-

20 18.01.25.

2018.01.23.

hulladék száll.

2.359.-

2.996.-

2018.02.01.

03.

37502 10034 19800000 102627

04.

15 11 38774 12

Magyar Telekom
NYRT
NHK Y Z rt.

05.

84090 1220732

ELMÚ-ÉMASZ

20 18.01.21.

villanyszám la

14.845.-

18.674.-

20 18.02.07.

06.

15 1138839 12

N HK V Z rt.

2018.01.30.

hu lladék száll.

2.359.-

2.996.-

20 18.02.07.

07.

84310087 15 16

ELMÚ-ÉMÁSZ

20 18.0 1.26.

vi llanyszámla

4.746.-

6.020.-

20 18.02.09.

08.

SZ/O l 03009/0 13 19/00020

Magyar Posta Zrt.

2018 .02.19.

levél fe ladás

6.600.-

6.600.-

2018 .02. 19.

55.760.-

67.1 9 1.-

Összes

01 -08.s.sz.

en:

- ~aos• ~
..„..
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/

~,.~-
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• Amennyiben a támogatott élt az AFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott szám lák nettó összértékének meg kell egyez1~ ie:._ ~~IJOJt.tánro~atás bruttó összegével.
** A megfelelő rész aláhúzandó
~

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkonnányzati

Sorszá
m:

Szám la szá ma

közpénzbő l

juttatott J08/201 8 sz. szerzödésszámú támogatás elszámolúsához

Kibocsátó
megnevezése

Kiállítás
dátuma

Szolgá ltatás, i1ru
megnevezése

Szám la nettó
értéke (Ft-ban)"

4.467.-

5.675.-

2018 .02.22.

10.785.-

13.700.-

20 18.03. 12.

Szám la bruttó Kifizetés dátuma
é1téke (Ftban)

Magyar Telekom
Nyit.
FODICO BT.

2018.02.08.

telefonszám la

2018.03.12.

irodaszer

20 18.03.07.

telefonszám la

4.976.-

6.320.-

2018.03 .22.

84340078800 1

Magyar Telekom
Nyrl.
ELMU-EMASZ

20 18.03 .08.

vil lanyszám la

5.55 1.-

7.0 10.-

20 18.03 .22.

13.

84290098674 1

ELMÜ-ÉMÁSZ

20 18.03.09.

villanyszámla

14.506.-

17.890.-

20 18.03 .22.

14.

84430026175 1

ELMÚ-EMASZ

2018 .03.13 .

vi ll anyszámla

11.568.-

14.554.-

20 18.04.05.

15.

TPAEA0758626

FOD ICO BT.

20 18.04. 12.

irodaszer

39.775.-

50.5 15.-

2018 .04. 12.

16.

15 11 3909593

N l lKV Z1t.

20 18.04. I 0.

hu lladék szá ll.

2.359.-

2.996.-

20 18.04. 17.

09.

375021003419800000102635

10.

PL6 EA4007743

11.

37502 1003419800000102643

12.

Összes
en:

09-16.s.sz.

93.987.-
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• Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogáva l, az e lsz.'\mo lásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott ~m
** A megfelelő rész a láhúzandó

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkonnányzati közpénzbő l juttatott 108/2018 sz. szerzödésszámú támogatás elszámo lásához

Sorszá
m:

Számla száma

Kibocsátó
megnevezése

Kiá llítás
dátu ma

Szolgáltatás, áru
meg nevezése

Számla nettó
értéke (Ft-ban)*

Számla bruttó Kifizetés dátuma
értéke (Ftban)

17.

841001 362 11 8

t::LMU-EMASZ

2018.04.08.

villanyszá mla

5.551.-

7.010.-

2018.04.20.

18.

A06200075/ 1345/00007

PIREX 98 KFT

2018.04.20.

irodaszer

6.433.-

8.170.-

20 18.04.20.

19.

15 11 3923755

NHKY Z1t.

20 18.04. 17.

hulladék szál l.

2.359.-

2.996.-

2018.04.24.

20.

84060 14029 16

ELMU-EMASZ

20 18.04. 15.

villa nyszá mla

12.055.-

15.172.-

20 18.04.24.

21.

A 10101247/0976/00001

ARANY ANGYAL
PATIKA BT

20 18.04.26.

22.815.-

24.9 10.-

20 18.04.26.

22.

TPAEA0758928

PODICO BT

20 18.05.02.

tesztcsík
vércukorkol eszterin
irodaszer

3.500.-

4.445.-

2018.05.02 .

MEDIA MARKT
DUN A KFT.
Regiszter Po nt Kft.

20 18.05.06.

e lem, USB Drive

3.6 13.-

4.590.-

20 18.05 .06.

2018.05.09.

csomagoló anyag

2.362.-

3.000.-

2018.05. I 0.

58.688.-

19. . 2"93..
••

23.

002 13 156

24.

PH6EA l0261 19

Összes
cn:

17-24.s.sz_
<

~

'-C/r
-,~
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~ú·
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tfiln~gat~ó összegével.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkonnányzati

Szám la száma

Sorszá
m:

25.

A0570220 1/ 1280/00003

26.

77/2018

közpénzből

juttatott 108/2018 sz. szerződésszámú támogatás elszámolásához

Kibocsátó
megnevezése

TESCO-GLOBAL
ZRT.
13au-Guard Bt.

Kiállítás
dátuma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Szám la nenó
értéke (Ft-banf

2018.05.09.

csomagoló anyag

1. 051.-

1.335.-

20 18.05. I 0.

2018.04.27.

tűzvédelmi

120.000 .-

152.400.-

2018.05.10.

Számla bruttó Kifizetés dátuma
értéke (Ftban)

szo l~áltatás

27.

15 11 3931053

NHKV Zrt.

20 18.05.02.

hulladék szál l.

2.359.-

2.996.-

2018.05. 10.

28.

537 1039109400001

2018.04.27.

telefonszámla

4.900.-

6.225.-

2018.05. 16.

29.

80799 1648

20 18.05.11.

5240.-

20 18.05.29.

84120140 1890

2018.05.13.

internet
szolgáltatás
villanyszáml a

4.990.-

30.

Magyar Telekom
Nyrt.
UPC Magyarország
Kll.
ELMÚ-ÉMASZ

5.616.-

7.075.-

20 18.05.29.

3 1.

537 1039 109400002

20 18.05. 11.

telefonszám la

4.900.-

6.225.-

20 18.06.06.

32.

15113957 11 8

Magyar Telekom
Nyit.
NHKV Z1t.

20 18.06.05.

hulladék száll.

2.359.-

2.996.-

20 18.06. 14.

146.175.-

184.492.-

Összes 25-32.s.sz.
en:

./..,,, J

/
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• Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a k~ ·otrtá1noga~'!'.P1:1ttó
összegével.
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*"' A megfelelő rész aláhúzandó

ÖSSZES ÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkonnányzati

Sorszá
m:

Számla száma

közpénzbő l

juttatott 108/2018 sz.

Kibocsátó
megnevezése

K iá llítás
dátuma

szerződésszámú

támogatás elszámolásához

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Szám la nettó
é rté ke (Ft-banr

Számla bruttó K ifizetés dátuma
értéke (Ftban)

........
..)..),

842701 164288

ELMÜ- EMASZ

2018.06. 14.

vi llanyszám la

5.571.-

7.030.-

2018.06.25.

34.

84260 1 16905 1

ELMÜ-EMASZ

20 18.05.2 1.

vi lla nyszám la

12.055.-

15. 172.-

20 18.07.02.

35.

537 1039 109400003

Magyar T e le kom

20 18.06. 11.

te lefonszám la

4.900.-

6.225.-

20 18.07.03.

12.055.-

15. 172.-

20 18.07.04.

Nyit.

36.

840 10 15564 12

ELMŰ-EMASZ

2018.06. 17.

v il lanyszám la

37.

151 13964302

NHKV Zrt.

20 18.06.26.

hu lladék száll ítás

2.359.-

2.996.-

20 18.07.04.

38.

TPAEA 1562290

FOD ICO BT.

2018.07.09.

irodaszer

9.488.-

12.050.-

20 18.07.09.

39.

18/0 1/003575

BestOn-Otthon Kn.

20 18.07.09.

szőnyegtisztító

7.866.-

9.990.-

20 18.07.09.

40.

537 1039 109400004

Magyar Telekom

20 18.07 .04.

te lefonszámla

4.900.-

6.225.-

20 18.07. 19.

N y rt.

Összes
e n:

33-40.s.sz.

59.J 94.-

74.860~

(s,.:.~
.....

Kelt: Budapest, 2019. január 8.

~

~
''(·~

011

·ri
~'

~

. ..... .......-:-":""':""................ .
~
al áírás~.::.·
. .'
,,,.·"' /

•Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási j ogávn l, az elszámo lásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott
** A megfe l e lő rész aláhúzandó

~.:'·

~-:Y

táffibg~tá~í·~efó összegével.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkonnányzati k özpénzbő l juttatott 108/201 8 sz. szerzödésszámú támogatás elszámo lásához

Számla száma

Sorszá
m:

Kibocsátó
megnevezése

Kiá ll ítás
dátuma

ARANY ANGYAL
PATIKA BT
UPC Magyarország

20 18.07. 19.

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Sz.1mla nettó
értéke (ft-banr

Számla bruttó Kifizetés dátuma
é1téke (Ftban )

43.

842501272539

ELMU-EMASZ

20 18.07. 15.

tesztcsík vércuk.- 13.8 15.koleszterin
internet
4.990.szolgáltatás
vi llanyszámla
5.556.-

44.

84030 1585552

ELMÜ- EMASZ

20 18.07 .22.

vi llanyszám la

15.055.-

3 1.838.-

20 18.08.03.

45.

537 1039 109400005

20 18.08.03.

te lefonszám ln

4.900.-

6.225.-

20 18.08.22.

46.

SZ040403

20 18.08.23.

20 18.08.24.

8 10535039

tesztcsík vércuk.- 32.352.koleszterin
internet
4.990.szolgáltatás
villanyszámla
5.556.-

33.970.-

47.

Magyar Telekom
Nyit.
ARANY ANGYAL
PAT IKA BT
UPC Magyarország

5.240.-

20 18.08.27.

7.0 15.-

20 18.08.3 1.

4 l.

A 10 10 1247/1033/00002

42.

809690922

20 18.07. 11.

Kít.

20 18.08. 1 1.

Kft.
48.
Összes
en:

84240 134744 1

41-48s.sz.

ELMÜ-EMASZ

20 18.08.12.

87.2 14.-

16.4 10.-

2018.07. 19.

5.240.-

20 18.07.24.

7.0 15.-

20 18.08.0 1.

-~

. .· .....:·.
~3~~

...:.:

· ·····~i áa~·~ ············

Kelt: Budapest, 20 19. j anuár 8.
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·Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási j ogáva l, az elszámolásban benyújtott s:d1mlák nettó összértékének meg ke ll egyeznie n
** A megfelelő rész aláhúzandó

';J/

kap:~1ttó összegével.

ÖSSZESéTÖ T ÁBLÁZAT
az önkormányzati

közpénzből

Kibocsátó
megnevezése

Számla száma

Sorszá

juttatott 108/201 8 sz.

m:

Kiáll ítás
dátuma

49.

84 16015 19648

E LM Ü-EMASZ

50.

YB024038/18

5 1.

20 18- 1134

KEN-EDI 2006. Bt./ 20 18.09 . 19.
Ken-Edi Travel
/\d To Yo u Kft.
20 18.09. 18.

52.

785 13SZC 18

Főv.

Csat.

Művek

201 8.08.20.

8 11385275

UPC Magyarország

Szolgáltatás, áru
megnevezése

villanyszám la

támogatás elszámo lásához

Szám la nettó
értéke ( Ft-ban)'

12.055.-

20 18.09.03.

335.520.-

20 18.09. 19.

15. 000.-

20 18.09. 19.

13.98 1.-

2018.09. 19.

5.240.-

20 18.09.21.

4.900.-

6.225.-

2018.09.2 1.

-

42.976.-

54.580.-

201 8.09.24.

-

16.850.-

2 1.400.-

20 18.09.24.

432. 160.-

467<l J 8.

20 18.09.11.
2018.09.05.

te lefonszám la

20 18.09.06.

Számla bruttó Kifizetés dátuma
értéke ( Ftban)
15. 172.-

utas szá ll ítás324.3 80 .kiránd ulás
egészségvéde 1mi 15.000.szolgáltatás
szennyvízelvezet 11 .009.és
internet szolg.
4.990.-

Zrt.
53.

szerző d ésszámú

Kft.
54.

537 1039109400006

55.

RH AEA 7063 124

Magyar Telekom
Ny11.
YEN U KFT

2018 .09.24.

belépőj egy

kirándu lás
56.

A20900054/0206/00002

BO RY-VAR Kft.

20 18.09 .24.

bel épőjegy

ki ránd ulás

Összes 49-56.s.s:ten:

/

,

- - ~~

-'

Ke lt: Budapest, 20 19. január 8.
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·Amennyiben a támogatott é lt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg ke ll egyeznie a
** A megfelelő rész aláhúzandó

,.

·

aláí:tá',s

kapo~t tförogatá~összegével.

ÖSS ZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önko1111ányzati

Sorszá

Számla száma

m:

közpénzbő l

juttatott 108/2018 sz. szerzödésszámú támogatás elszámolásához

Kibocsátó
megnevezése

Kiáll ítás
dátuma

Sz.~ ml a

Szolgáltatás, áru
megnevezése

nettó
értéke (Ft-bnn )"

Számla bruttó Kifi zetés dátuma
értéke (Ftban)

57.

84040166595 9

ELMŰ-EMASZ

20 18.09.13.

villanyszámla

5.538.-

7.000.-

20 18.09.26.

58.

84020 1694720

ELMÜ- EMASZ

20 18.09. 16.

vil lanyszám la

12.055.-

15. 172.-

20 18.10.01.

59.

PH6EA 10263 17

Regiszter Po nt Kft.

20 18. 10.09.

9.543.-

12. 120.-

20 18.10.09.

60.

NL6EA2033224

MUSTANG SHOP
KFL

2018. I 0.10.

csom. anyag,
irodaszer
szemeteszsák.

8.539.-

10.845.-

20 18. 10.1 1.

10 1002780954

Fő vá ros i Vízmű vek

20 18.09 .04.

8.336.-

2018.10.13.

62.

5371039 109400007

2018.10.04.

Vízi közmű
szolgáltatás
te lefonszám la

6.564.-

Zrt.
Magyar Telekom
Nyrt.

4.900.-

6.225.-

20 18. 10.17.

63.

PUTO18033/20 18

PCX Kft.

20 18. 10.3 0.

számítógép

77.9 11.-

98.946 .-

20 18.10. 17.

64.

84 150 16 14 187

ELMŰ- EMA SZ

20 18. 10. 14.

villanyszám la

5.54 1.-

7.000.-

20 18. I 0.25 .

130.591.-

165.644.-

6 1.

Összes 57-64.s.sz.

kötöző

/.r ·: >·,

en:

Ke lt: Budapest, 20 19. j anuár 8.
\~
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• Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújton számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a
•• A megfel el ő rész a láhúzandó

,

kapotl:!ám~~zegével.

ÖSSZES ÍTŐ TÁBL ÁZAT

az ön kom1ányza ti

közpénzből

Szám la száma

Sorszá
m:

65.

8122 19632

66.

84 1501 626 14 1

67.

537 1039 109400008

68.

10 1002849572

j utta to tt 108/2018 sz. szerzöclésszámú támogatás elszámolásához

Kibocsátó
megnevezése

Kiá ll ítás
dátu ma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Szám la nett ó
értéke ( f t-ban)*

U PC Magyarország
Kft.
ELMÜ- EMASZ

20 18.10. 1 1.

internet szolg.

4 .990.-

5.240.-

20 18.1 1.06.

2018. 10.23.

villanyszámla

12.055.-

15. 172.-

20 18. I 1.08.

Magyar Tele ko m
Ny rt.

2018. 11.07.

te lefonszám la

4.900.-

6.225.-

2018.11.19.

Fővárosi V ízművek

20 18. 11.05.

1.193.-

1.515.-

20 18. 11. 19.

2.001.-

2.54 1.-

20 18. 1 1.20.

4.990.-

5.250.-

2018. 1 1.22.

20 18.1 1.19.

V íziközmü
szolgá ltatás
szennyv ízelvezet
és
intern et
szolgál tatás
nyom tató

60.000.-

76.200.-

2018. I 1.22.

20 18. 1 1.22.

irodaszer

3.890.-

4.940.-

20 18. 1 1.22.

94.019.-

1 17.083.-

Zrt.
69.

98878SZC l 8

70.

8 13 080 184

7 1.

LN5SA8990453

72.

PH6EA 1026430

Összes
en:

65-72.s.sz.

Főv . Csat. Müvek
Zrt.
UPC Magya rorsz.1g
Kft.
RAXAN Ker. és
Szolg. Kft.
Regiszter Pont l<.11:.

20 18.1 1.08.
2018. 11.1 2.

Szá mla bruttó Kifizetés dátuma
értéke (Ftban)

_,

/·

Kelt: Budapest, 20 19. j anuár 8.
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• A menny iben n támogatott élt az Á f A le vonás i jog:'tvnl, az elszá mo lásban benyúj tott szám lák nettó összé1t ékének meg ke ll egyeznie a kapotf,támogatás bruttő összegével.
** A megfe lelö rész aláhúzandó
' '-...
,
-

___.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkonnányzati

SZ<'lmla súma

Sorszá
m:

közpénzből

juttatott 108/2018 sz.

szerződésszámú

Szolgá ltatás, áru
megnevezése

Kibocsátó
megnevezése

Kiáll ítás
dátuma

20 18.1 1.20.
2018 .11.27.

tesztcsík vércuk.- 31. 182.koleszterin
akkumulátor
13. 134.-

73.

V20 18/83800

74.

1C62325

On line Aruházak
Kll.
lnterce ll lmpex Kft.

75.

841201698 163

ELMÜ-EMASZ

2018.11.15.

villanyszámla

76.

PH6EA 1026877

Regiszter Pont Kft.

20 18. 12.10.

77.

S M-20 18/6003/MX

78.

A 1010 1247/l 140/00002

79.

A2250009l /O139/00004

80.

1134 12654

MÚANYAG - Mix
Kit.
ARANY ANGYAL
PATIKA BT.
MEDlA MARKT
DUNA Kft.
NHKY Zrt.

Összes 73-80.S.S1cn:

támogatás elszámolásához

Szám la nettó
értéke (Ft-ban)"

Számla bruttó Kifizetés dátuma
értéke (Ftban)
37.070.-

20 18.1 1.22.

16.680.-

2018. 11.27.

5.552.-

7.0 10.-

2018.11.27.

irodaszer

1.953.-

2.480.-

2018. 12.20.

2018. 12.13.

ingvállas szatyor

8.032.-

10.200.-

20 18.12.20.

20 18.1 2.17.

vérnyomásmérő

11.929.-

15. 150.-

2018. 12.20.

2018.12.17.

kávéfőző

10.23 6.-

13.000.-

2018. 12.20.

2018. 12.04.

hulladék súl l.

2.359.-

2.996.-

2018. 12.1 8.

84.377.-

104.586.-

Kelt: Budapest, 20 19. január 8.
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•Amennyiben a támogatott é lt az Ár A levonúsi jogávn l, nz e lsz.-'trnolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell
** A megfelelő rész aláhúzandó

..... 1

egy~znie n kapott-ttunogátás \)Íl~,i~sszegével.
.....___
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ÖSSZESÍTÖ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzbő l juttatott 108/2018 sz. szerzödésszámú támogatás elszámo lásához

Sors7..á
m:

Számla száma

Kibocsátó
megnevezése

RAXAN Ker. és
Szolg;. Kft.
RAXAN Ker. és
Szolg. Kft.
R/\XAN Ker. és
Szolg. Kft.
MVK Bp.

Kiállítás
dátuma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

2018.12.1 1.

44.900.-

57.023.-

2018. 12. 19.

2018.12.11.

fénymásoló gép
jav ítás
nyomtató patron

40.800.-

51.8 16.-

2018.12.19.

2018. 12. 11.

nyomtató patron

38.900.-

49.403.-

2018.12.19.

2018.06.28.

munkabér

90 .25 0.-

90.250.-

20 18.07.03.

Számla nettó
értéke (Ft-banf

Számla bruttó Kifizetés dátuma
értéke (Ftban)

81.

LN5SA8990462

82.

LN5SA8990463

83.

LN5S/\8990464

84.

20 18. júni us

85 .

20 18.június

MVK Bp.

2018.06.28.

j áru lék

1S.839.-

15.839.-

2018.07.12.

86.

20 18.jú lius

MVK Bp.

2018.07.30.

munkabér

90.250.-

90.250.-

2018.08.02.

87.

2018.jú lius

MVK Bp.

20 18.07.30.

járul ék

15.839.-

15.839.-

20 18.08. 10.

88.

20 18. a ugusztus

MVK Bp.

2018.08.29.

mun kabér

90.250.-

90.250.-

2018.09 .03.

427.028.-

460.670.- -

Összes
en:

81-88.s.sz.

/,,.' (:-~·

Kelt: Budapest. 20 19. január 8.
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•Amennyiben a támogatott élt az Ár A levonási jog:\val, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott' támogatás** A megfelelő r.!sz aláhúzandó
-=-

~sszegével.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati
Sorszá
m:

Számla száma

közpénzbő l

juttatott 108/2018 sz. szerzödésszámú támogatás elszámolásához

Kibocsátó
megnevezése

Kiáll ítás
dátuma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Számla nettó
értéke (rt-banr

Számla bruttó Kifizetés dátuma
értéke (Ftban)

89.

20 18. augusztus

MVK Bp.

20 18.08.29.

járulék

15.839.-

15.839.-

2018 .09. 12.

90.

2018. szeptember

MVK Bp.

20 18.09.30.

munkabér

40 .61 1.-

40.6 11.-

20 18. l 0.02.

56.450.-

56.450.-

1.725.643.-

2.000.000.-

91.
92.
93.
94.
95.

96.
Összes 89-90.s.sz.
cn :
Összes 01-90.s.sz.
cn:

'

/-

„-

-

'· -'~
~~

\'J -"

Kelt: Budapest, 20 19. jan uár 8.

• /\menny iben a támogatott é lt az ÁFA levonási jogával, az e lszámo lásban benyúj tott számlák nettó összértékének meg ke ll egyeznie a kapot~ t~mogatás brHf\_ó · sszcgével.
** A megfelelö rész a láhúzandó
".....
~• ·

Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának „Vöröskereszt támogatása" célelőirányzat keretéből működési célra
kapott bruttó 2.000.000-Ft összegű támogatást célh kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos

számvite(}S~~~~~~k;..<re. delkezései szerint jártam el.
I

1

-

Budapest, 20 19.01.08
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aláírás

···"
-~~agyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet
.:..__~íTÍ'Í/székhely: 105 1. Budapest, Arany János utca 31.
adóazonosító jel/adószám: 19003056-2-4 1

Záradék
Szakmai szervezeti egység tölt i ki: A cél szerinti fe lhaszná lást igazolom / nem igazolom••

~. "1.J'(
dátum

Közgazdasági

Főosztály

tölti ki: Az elsz.·linolás pénzügyi megfelelőségét igazolom / nem igazolom**

2ol9. o:i..on
dátum

~
aláírás

