S. melléklet

Szakmai beszámoló 2018
A Grosics Kapusiskolában jelenleg 69 sportolót képzünk, foglalkoztatunk rendszeresen.
Taglétszámunk a 2018-as évben nagy örömünkre emelkedett. A feltételek biztosításához, magas
kvalitással és szakmai képzettséggel

rende lkező edzőket

fogla lkoztatunk. A Grosics Gyula Kapusiskola

2018. jan uár l -től 2018. december 31.-ig a Bud ai 11 László stadion ban tartotta meg a fogla lkozásokat,
edzéseket.
Baue r Istvánné: 6 - 10 éves korosztályig
Bocs Bence : 8 - 12 éves korosztályig
Zsinka János: 8 .- 12 éves korosztályig
l<iss István György : 12 - 15 éves korosz tályig
Gróf Attila : 14 - 18 éves korosztályig
Szakmailag nagyon fontos számunkra, hogy a foglalkozások kiscsoportban, ez maximum 6 főt jelent
legyenek megtartva.
A Kapusiskola elind ítása és

működtetése

a

kezdetektől

fogva jelentőségte ljes feladat számunkra .

Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy mindenkit fel tudjunk szerelni egységes Nike
felszereléssel és így mindenki szá mára köte lezővé tettük az egységes megjelenést a foglalkozásokon,
illetve a tornákon, sporteseményeken . Természetesen az edző kollégák szint én teljes
sportfelszerelést kaptak.
Nagyon fontos, hogy a legmodernebb felszere léseket vásároljuk meg, amellyel a legmagasabb szinten
tudjuk biztosítani a gyermekek sportolását, fejl ődését.
Labdák, bóják, rudak, megkülönböztető mezek, rúgófal, reflexlabda, diner párna, kapuskötél, medicin
labda stb.
Mindig minden körülmények között megpróbáljuk megadni a gyerekeknek az aktuális k iegészítőket,
sporteszközöket, hogy ők is a maximumot tudják kihozni magukból. M unkánk szakmai
elismeréseként több tanítványunkat is NB l-es klubok, Labdarúgó Akadémiák is leigazolták.

GROSICS GYULA KAPUSISKOLA

Honlap: w ww.grosicskapusiskola.hu

l<iss Tamás, igazgató
kiss. ta mas@grosicskapusiskola.hu
+36 20 232 8115
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Szám la száma

Kibocsátó megnevezése

20 18.01.3 1 Grosics Alapítvány
20 18.0 1.3 1 Grosics Alapítvány
20 18.0 1.3 1 Grosics Alapítvány
20 18.02.28 Grosics Alapítvány
20 18.02.28 Grosics Alapítvány
2018.02.28 Grosics Alapítvány
20 18.03.3 1 Grosics Alapítvány
20 18.03.3 1 Grosics Alapítvány
20 18.03.31 Grosics Alapítvány
20 18.04.30 Grosics Alapítvány
20 18.05.3 1 Grosics Alapítvány
20 18.06. 15 Grosics Alapítvány
20 18.08.3 1 Grosics Alapítvány
2018.09.30 Grosics Alapítvány
2018.09.30 Grosics Alapítvány
2018.09.30 Grosics Alapítvány
20 18. I 0.31 Grosics Alapítvány
2018. 11.30 Grosics Alapítvány
KF5SA2071420
Erdélyi N im ród Kft
KF5SA207 142 1
Erdé lyi Nimród Kft
KF5SA207 l 422
Erdélyi Nimród Kft
KF5SA2071423
Erdélyi Nimród Kft
KF5SA207 l 424
Erdélyi imród Kft
KF5SJ\207 1425
Erdélyi Nimród Kft

1
Számla nettó 1 <:;:7,,\mlabruttó l
cr. ·
Kiállítás dátuma
értéke
Kifizetés dátuma
értéke
(Ft-ban)*
(Ft-ban)
20 18.01.3 1 január nettó bér
97750
97750
2018.02.0 1
20 18.01.3 1 január levont EKJ-10
17250
17250
2018.02.01
20 18.01.31 üanuár kifizetői EKHo
22426
22426
20 18.02.02
2018.02.28 február nettó bér
2018.03.02
97750
97750
2018.02.28 február levont. EKHo
2018.04. 18
17250
17250
2018.02.28 február kifizetői EKHO
22426
22426
2018.04.18
2018.03 .3 1 március nettó bér
2018.04.03
97750
97750
2018.04.18
2018.03.31 március levont EKHO
17250
17250
2018.03.31 március kifi zető i EKHO
22426
22426
2018.04.18
20 18.04.30 április nettó bér
97750
97750
2018.05.02
20 18.05.3 1 máj us nettó bér
97750
97750
2018.06.05
2018.06. 15 június nettó bér
48874
48874
2018.06.25
2018.08.3 1 augusztus nettó bér
48875
48875
20 18.09.04
2018.09.30 szeptember nettó bér
97750
20 18. 10.01
97750
2018.09.30 szeptember levont EKHO
2018 .1 0.03
17250
17250
22426
2018.10.03
2018.09.30 szeptembe r kifizetői EKH<
22426
97750
97750
2018.10.3 1 október nettó bér
2018.11.05
97750
2018.12 .03
2018.11.30 november nettó bér
97750
94488
120000
20 18.01.31 sportszolgáltatás
2018.02.01
120000
20 18.02.28 sportszolgáltatás
94488
2018.03.0 1
94488
120000
2018.04.03
20 18.03.3 1 sportszolgá ltatás
94488
120000
2018.05.02
2018.04.30 sportszolgáltatás
94488
120000
2018.06. 04
2018.05.31 sportszolgáltatás
. -~
60000
2018.06.26 ~ ~
2018.06.15 sportszolgáltatás
47244
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42
Összesen:

KF5SA207 1426
KF5SA2071427
K.F5SA2071428
KF5SA2071419
DAM2-sz- l 542089
DAM2-sz-1542172
DAM2-sz-15423 13
DAM2-sz-1 542440
DAM2-sz- 1542701
DAM2-sz- l 542968
DAM2-sz-1543668
DAM2-sz- l 54393 7
MD5SA2586881
MD5SA2586882
E-CSPTS-20 18-20
CSPTS-2018-20
E-CSPTS-20 18-27
E-CSPTS-2018-40

Erdélyi Nimród Kft
Erdélyi Nimród Kft
Erdélyi Nimród Kft
Erdélyi Nimród Kft
Damasztor Kft
Damasztor Kft
Damasztor Kft
Damasztor Kft
Damasztor Kft
Damasztor Kft
Damasztor Kft
Damasztor Kft
Csokonai Kult és Sportközp
Csokonai Ku lt és Sportközp
Csapatsport Kft
Csapatsport Kft
Csapatsport Kft
Csapatsport Kft
' . i:

,..

--

2018. 10.05 sportszolgáltatás
2018.10.31 sportszolgáltatás
2018.11.30 sportszolgáltatás
2017.12.31 sportszolgáltatás
2018.01.3 1 sportszo lgáltatás
2018.02.28 sportszolgáltatás
20 18.04.04 sportszo 1gáltatás
20 18.05.02 sportszo lgáltatás
20 18.05.31 sportszolgáltatás
2018.07.02 sportszolgáltatás
2018.10.01 sportszolgáltatás
2018. 11.28 sportszolgáltatás
2018.05.02 sportpálya bérkleti díj
2018.05.02 sportpálya bérkleti díj
2018.05.17 sportfelszerelés
2018.06.04 sportfelszerelés
2018.06.04 sportfelszerelés
2018.06.25 sportfelszerelés

94488
94488
94488
94488
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
208000
930000
280000
581095
570000
570000
6035 184
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120000
120000
120000
120000
152400
152400
152400
152400
152400
152400
152400
152400
208000
930000
355600
737990
723900
723900
7077043

2018.10.10
2018.11.07
2018. 12.04
2018.01.02
2018.02.01
2018.03.01
20 18.04.09
2018.05.03
2018.06.01
2018.07.02
2018.10.01
2018.11.05
2018.05.02
2018.05.02
2018.05.17
2018.06.01
2018 .06.04
2018.06.25
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* Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó
összegével.

az önkormányzati

közpénzbő l

Nyilatkozat
juttatott 410/2018. szerződésszámú támogatás elszámolásához

2

(összesítő

táblánként kell benyújtani)

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkonnányzatának Alapítványok támogatása keretéből müködési kiadások fedezése. célra kapott bruttó
6.000.000,-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.
2 . A felhasználás során a hatályos számv iteli j ogszabályok rendelkezései szerint j ártam el.
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A RIPPEL Nonprofit Kft. a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatától
kapott 515/2018. szerződésszámú támogatásáról szóló szakmai beszámoló
A Rippel Brothers Mozgásművészeti Akadémia (továbbiakban: RBA) eddigi legsikeresebb
évét 2018-ban zárta. Ennek a sikernek egy részét a XV. kerület önkormányzati
támogatásának köszönhetj ük.
A 2018-as évet az RBA folyamatos működtetése mellett egy nagyon izgalmas felkéréssel
kezdtük. Felkérést kaptunk a Főváros i Nagycirkuszban megrendezett XI I. Budapesti
Nemzetközi Cirku szfesztivál megnyitó műsorában való szereplésre vonatkozóan . A
műsorban a Rippel Brothers mellett a Rippel Brothers Akadémia legtehetségesebb artistái is
felléphettek a híres nemzetközi megmérettetés minden előadásának nagyérdem ű közönsége
előtt.

E mellett természetesen folyamatosan működtek edzéseink is heti 8 órában a XV.
kerületben. A tavaszi időszakban elkezdtünk produkciókat összeáll ítani tan ítványainkkal,
melyeket k ülönböző kerületi rendezvényeken be is mutattunk. Idén e l ső alkalommal
látogattunk el a kerület képviselőivel Donji Kraljevecbe, ahol egy kifejezetten erre az
alkalomra készített műsorszámot láthatott a helyi közönség . Az Újpalotai Napok keretében
pedig Akadémiánk egy több mint 60 perces műsort adott a kedves érdeklődőknek.
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2009 óta az iskolarenddel párhuzamosan üzemeltetjük RBA képzésünket, ami sajnos azt
jelenti, hogy gyakorlási, és fellépési le hetőséget sem tudunk biztosítani tanítványainknak az
iskolaszünetek időszaka iban . Ez a tendencia a XV. kerület önkormányzati támogatásnak
köszön hetően ebben az évben másodjára is változhatott, hiszen az iskolai nyári szünet
folyamán sportterületet tudtunk kibérelni. Ezen a helyszínen készültünk fel az év második
felének kihívásaira, többek között a Trencsénben megrendezett Légtorna Európa
bajnokságra; illetve folytattuk a produkciók gyártásának munkálatait. Először vittük
nemzetközi versenyre tanítványainkat ez év őszén , akik fantasztikus eredményeket értek el
ezen a komoly megmérettetésen. 8 kivételesen tehetséges gyermeket készítettünk fel a
versenyre, ebbő l 3-an a dobogó leg felső fokán állhattak az eredményhirdetés során.
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A nyári próbaterem 3. fontos felhasználási célja pedig a Rippel Ovi Cirkusz Program további
munkálatai voltak. Ebben az időszakban folytattuk a gyakorlati munkát a speciá lis
gyakorlatok kidolgozásában. A tavalyi évben indítottuk el a programot kizárólag itt, a XV.
kerületben, így az e lső személyes tapasztalatok után szükséges volt finomítani apró
részleteken, hogy az idei évben már megduplázott óraszámban garantáljuk biztosan a
fej lesztés hatékonyságát.
A nyár során ellátogattun k a XV. kerület önkormányzati nyári napközis táborába, ahol egy
héten keresztü l minden nap lehetőséget biztosítottunk az ott táborozó gyermekeknek, hogy
kipróbálják az RBA eszközeit , és igy bepillantást nyerjenek az artista világ rejtelmeibe
kizárólag az ő számukra biztosított edzői segítséggel. Azon a héten több mint száz gyermek
próbálta ki az artista előadó művészetet nem csupán az elméletben, hanem a gyakorlatban
is. Mind jól érezték magukat, és az ügyesebbek pár trükköt, gyakorlatot is elsajátíthattak a
foglalkozások során .
Szeptember 15-én a kerületi Ősz köszö ntő 'Good Bye Nyár' című rendezvényen ismételten
egy kis m űsorral állt a Rippel Brothers néhány tanítvánnyal a XV. kerület színpadára.
Hatalmas öröm számunkra, hogy egyre nagyobb az érdek lődés irántunk a helyi
rendezvényeken, hiszen a kerületet a Rippel Brothers Akadém ia bázisának tekintjük. Itt
kezdtük meg ennek az egyedülálló képzési rendszernek a m űködését és azóta is itt
üzemeltetjük központunkat az RBA 1.0 intézményt, jelenlétünk pedig egyre több gyermeket,
és felnőttet vonz a kerületbe.

2017 őszén útjára indítottuk a Rippel Ovi Cirkusz Programot először itt a XV. kerület 2
óvodájában : a Hétszínvirág Összevont Óvoda Patyolat utcai tagintézményében, illetve a
Micimackó óvodában, a Kontyfa utcában. A Rippel Ovi Cirkusz rendszere
egészségtudatosságra, a m űvészetek szeretetére , a sport és mozgás fontosságára tanítj a a
©RIPPEL Entertaínme nt"• Founded: 1988
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felnövekvő

fiatalságot. A nagy sikerre való tekintettel 2018-ban megdupláztuk a képzések
számát, így idén már 8-8 alkalommal tartottunk foglalkozásokat a legkisebbeknek.

A Rippel Ovi Cirkusz Programról röviden:
Óvodás korban a mozgásfejlődés nagyon intenzív értelmi, és érzelmi fejlődéssel párosul.
Ebben az időszakban fejleszthető leghatékonyabban a mozgás.
A mozgásfejlesztés a hagyományos értelemben vett változatos mozgásformák, és
mozgáskészségek, valamint azok végrehajtásához szükséges erő , gyorsaság, állóképesség,
és koordinációs képességek kialakulásának, fejlődésének folyamata. Az újabb vizsgálatok
szerint
már tudjuk, hogy a mozgásfejlesztésnek kognitív fejlesztő -vagyis
személyiségfejlesztő- hatása is van. összességében a mozgásfejlődés a külső befolyásolási
tényezők , az alapvető mozgásminták, és mozgáskészségekből álló fejlődési folyamat. A
fejlődési
folyamat mindenkinél egyen1. Nem lehet csupán korosztály alapján
megkülönböztetni-, vagy összehasonlftani a gyerekeket. E mellett tény, hogy koordinációs
képességek fejlesztésére legalkalmasabb időszak a 4-és 7 éves kor közötti, ekkor a
legfogékonyabb a szervezet ezekre a típusú ingerekre.
Mint mindenhol, itt is szem előtt kell tartani a fokozatosság elvét. Ami pedig az igazán
komoly feladatot jelenti: olyan foglalkozást tartani egy csoportnak, ahol az egyéni fejlődés i
folyamatot, és a fokozatosság elvét is szem előtt tartva folyamatos fej lődést tudunk
biztosítani a gyermekek számára. Ez a programunk elsődleges célja.

A folyamat során 8-8 alkalommal látogattunk el az óvodákba, ahol közel 90 gyermek fordult
meg a foglalkozásokon. Az órák minden alkalommal jó hangulatban teltek. Úgy érezzük, egy
olyan rendszert indítottunk útjára, melynek sikeres és komoly j~vőj e van .
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Az 2018-as év vége is munkával telt természetesen. A XV. kerület támogatásának
köszönhetően az ősz folyamán ismét külön próbatermet tudtunk bérelni. Új kihívások előtt
álltunk, amiknek megvalósltása a nagy létszám, és a sokrétű képzés mellett már nem fért el
Akadémiánk helyszínén. Először is 2018-ban is a Rippel Brothers Akadémia biztosította az
artistákat az Álomutazó című mesemusicalbe. Hatalmas büszkeséggel tölt el minket, hogy
ilyen nagy volumenű szuperprodukciókban működhetünk közre olyan sikeres, és elismert
művészek , és társulatok mellett, mint a Szegedi Kortárs Balett, és Juron ics Tamás.
Másodszor pedig megkezdtük az e l őkészületeket első komoly rendezői felkérésünkre a
Fővárosi Nagycirkuszba. A 2019. január 19-én bemutatásra kerü lő FŐNIX, Tűzcirkusz című
műsort a Rippel Brothers rendezte, melyben természetesen a Rippel Akadémia
legtehetségesebb tanítványai is szerepet kaptak. A műsor március 10-ig 57 alkalommal kerül
bemutatásra. Nagyon büszkék vagyunk arra , hogy többek között egy olyan , a saját
tanítványainkból álló műsorszámot is bemutathatunk a darabban , mely bármely nemzetközi
színpadon is megállná a helyét.
És végül egy rövid összegzés a Rippel Akadémia 2018-as évére vonatkozóan :
•
•

459 regisztrált fö az edzéseken/táborokban ,
460 órányi RBA edzés,

•
•

350 fő , al<i ellátogatott velünk a Fővárosi Nagycirkuszba ,
l<özel 8000 fő, akik nyilvános rendezvényeken velünk mozogtak.

A 2018-as évet rengeteg fellépéssel, és nagy sikerrel zártuk, melyhez a XV. kerület a
támogatásával nagy részben hozzájárult. Ezúton is köszönjük az együttműködést !

Üdvözlettel,

~J}&~:}úftlt!ltY
Rippel Ferenc és Rippel Viktor
A Sport és Művészet Nagykövetei
Kilencszeres Viló grekarderek
Háromszoros Állami dijas Artis taművészek
A Rippel Brothers Akadémia alapítói

RIPPEL BROTHERS entertainment'M Alapítva: 1989
harmony of sport and art

Budapest, 2019.01 .22.

CfJ RIPPEL Entertainment'" Founded: 1988
w ww .rippel.com 1 www.11 ppel.hl!
Rippel Brothers: info@rippel.com 1 Tel: +36-70 -611-0599
Rippel Aca demy: akaderni;i@rippel.hu 1Tel: +36-70-611-0590
Face book : .d.P.QgJ llrippel llr ba llketo UgolOO

Összesítő táblázat

az önkormányzati

közpénzből

juttatott 515/2018. szerződésszámú támogatás elszámolásához
(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)
Számla nettó
értéke
(Ft-ban)*

Számla bruttó
értéke
(Ft-ban)

Kifizetés dátuma

Sorszám :

Számla száma

Kibocsátó megnevezése

Kiállítás dátuma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

l
2

NJ6SA 8333330

Terminal One Services Kft.

2018.06 .29

Bérleti Díj

1100000

1397000

20 18.06.29

T erminalOO 108/2018

T erminal One Services Kft.

2018.09.30

Bérleti Díj

960000

1219200

2018.10.15

2060000

2616200

Összesen:

-

.-

--

-···

-~

-·

-

- -

-

RIPPEL Nonprofit Kft.
1152 Bp., Illyés G)'Ula u 2-~ fszt. 7.

Kelt: Budapest, 2019 .j anuár

J-6 .

Adószám: 1 4523391 ·2·~2
- -- --u:>L.: 10918-001-00000052-71860003

aláírás

* Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.

az önkormányzati

közpénzből

Nyilatkozat
juttatott 515/20 18. szerződésszámú támogatás elszámolásához
(összesítő táblánként kell benyújtani)

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkonnányzatának ........... ... .. ....... keretéből sport, és közművelődés célra kapott bruttó 2 OOO OOO ,-Ft összegű
támogatást célhoz kötötten használtam fel.

név: RIPPEL Nonprofit Kft.
cím/székhely: 1152, Budapest, Illyés Gyula utca 2-4., fsz. 7.
adóazonosító j el/adószám: 14523391-2-42

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

... J..:<?. t~. ·.~: .+.f..

\i__ \

dátum

···············~·········
al~

Közgazdasági Főosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfele lőségét igazolom / nem igazolom**

dátum

aláírás

** A megfele lő rész a láhúzandó

2

J

7: melléklet

Budapest Főváros XV. keriilcti Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Főosztály

f
~

'

~o1i

cer"top

'-..._. ISO 9001
1153 Bp., Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. • Td.: 305-3292• f ax.: 305-3213 • kozgnzdasagi@bpxv.hu • www.bpxv.hu

Ügyiratszám:

Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!

Közgazdasági főosztály
Ügyintéző: Kaszainé Czomba Erika

Ügyintézés helye:

Tárgy: 97/2018 sz. támogat:'ts

ellenőrzése

Felj egyzés
Nyilatkozom, hogy a 97/20 18. sz. támogatás elszámolásához benyújtott számlák záradékolása az
eredeti számlákon megtöt1ént.
A SEAEA4615798 sz. Sportd irect.com Hungary Kft és a 000343/2018 sz. Lázár és Tsa Bt szám láin szereplő
munkaruhák logóval történő ellátása folyamatban va n, a személyes átvétel ezut án történik meg.

Budapest, 20 19. március 4.

Kuiyánok n XV. Kerületért
Alliltvódö Egyesülot
11 5'/ Oudoposl, Zsóknvór u. 65. 2/10
Asz..: 10746446-1-42

B.sz.sz.:
10401s.15-so52G1~ra1 1 ()114

-

I e- •.-

„.

Pruneán Zsanett
Kutyások a XV. kerületért Egyesület
elnök

\./ ; i . \_., ~ •.• l ·

2.

sz. Melléklet
ÖSSZ ESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati közpénzből juttatott 97/ 2018. szerződés számú támogatás elszámolásához

Sorszám

Szám la száma

1

RHAEA8096343

Kibocsátó megnevezése

Kiállítás
dátuma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Szá m la
oru ttó értéke
(Ft-ban)

Kifizetés
dátuma

Dr .Fiedler Ernő
Irodája

2018.11.07.

Aláírási címpéldány
költség

4 500 HUF

2018.11.07.

Közjegyzői

2

NJ6EB5861501

M onavet Clinic Kft.

2018.07.19.

Állatorvosi tevékenység 120 OOO HUF 2018.07.19.

3
4

NJ6E B5861502

Monavet Clinic Kft.

2018.08.01.

48 OOO HUF

2018.08.01.

NJ6EB5861505

2018.08.14.

12 OOO HUF

2018.08.14.

5

PL6EA2380938

2018.08.17.

Állatorvosi tevékenység

17 OOO HU F 2018.08.17.

6

PL6EA2380939

Monavet Clinic Kft.
Sanipet
Állategészségügyi
Szolgáltató Bt.
San ipet
Állategészségügyi
Szolgáltató Bt.

Állatorvosi tevékenység
Állatorvosi tevékenység

2018.08.31.

Állatorvosi tevékenység

18 500 HUF

2018.08.31.

7
8

SEAEA4 235206

Doktor ES Bt.

2018.09.12.

Állatorvosi tevéke nység

SEAEA6136251

2018.09.14.

Állatorvosi tevékenység

6 OOO HUF
13 OOO HUF

2018.09.12.
2018.09.14.

9

PL6 EA2380941

2018.09.16.

Állatorvosi tevékenység

8 OOO HUF

2018.09.16.

10

PL6EA2380942

2018.09.17.

Állatorvosi tevékenység

7 700 HUF

2018.09.17.

11

Pl6EA2380944

Belvet Kft.
San ipet
Állategészségügyi
Szolgáltató Bt.
Sanipet
Állategészségügyi
Szolgá ltató Bt.
5anipet
Állategészségügyi
Szolgáltató Bt.

2018.09.18.

Állatorvosi tevékenység

6 500 HUF

2018.09.18.

2018.09.22.
2018.09.24.

Állatorvosi tevékenység
Állatorvosi tevéke nység

21 500 HUF
5 OOO HU F

2018.09.22.

2018.09.2 5.

Állatorvosi tevékenység

21 700 HUF

2018.09.25.

2018.09.26.

Állatorvosi tevékenység

3 500 HUF

2018.09.26.

2018.10.01.

Állatorvosi tevékenység

3 OOO HUF

2018.10.01.

2018.10.04.

Állatorvosi tevékenység

24 OOO HUF

2018.10.04.

2018.10.12.

Állatorvosi tevékenység

8 OOO HUF

2018. 10.12.

2018.10.15.

Állatorvosi tevékenység

10 OOO HUF

2018.10.15.

2018.10.24.

Állatorvosi tevékenység

15 OOO HUF 2018.10.24.

2018.10.29.

Állatorvosi tevékenység

26 OOO HUF

2018.10.29.

2018.02.29

Állatorvosi tevékenység

8 OOO HUF

2018.02.29

2018.03.16.

Állatorvosi tevékenység

44 OOO HUF

2018.03. 16.

12
13

1

SEAEA6136253
218/00684

14

PL6EA2380946

15

PL6EA238094 7

16

2018/ 00713

17

PL6EA2380948

18

5EAEA2457994

19

PL6EA2380949

20

SEAE6136257

21

TPAEA3680101

22

MD5EA9292533

23

MDSEA792649 1

Be lvet Kft.
Állati Orvos Kft.
San ipet
Állategészségügyi
Szolgáltató Bt.
San lpet
Állategészségügyi
Szolgáltató Bt.
Állati Orvos Kft.
Sanipet
Állategészségügyi
Szolgáltató Bt.
PRIMAVET
ÁLLATKLINI KA KFT.
Sanipet
Állategészségügyi
Szolgáltató Bt.
Belvet Kft.
Sanipet
Álla tegészségügyi
Szolgáltató Bt.
Belvet Kft.
PR IMAVET
ÁLLATKLINI KA KFT.

2018.09.24.

2.

sz.

Melléklet

24

NJ6EB5816501

Monavet Clinic Kft.

2018.01.14.

Állatorvosi tevékenység

9 OOO HUF

2018.01.14.

25

NJ6EB5816503

Monavet Clinic Kft.

2018.01.25.

Állatorvosi tevékenvség

18 500 HUF

2018.01.25.

26

2018-25

SAU.FAIR BT

2018.02.09.

Állatorvosi tevékenység

60000 HUF

2018.02.09.

3 499 HUF

2018.07 .25.

5 420 HUF

2018.07 .30.

4 237 HUF

2018.08.03.

7 625 HUF

2018.08.13.

2 399 HUF

2018.08.19.

7 397 HUF

2018.08.28.

22 510 HUF

2018.08.30.

8 746 HUF

2018.08.31.

5 720 HUF

2018.09.12.

9 525 HUF

2018.09.17.

13 490 HUF

2018.10.03.

5 780 HUF

2018.10.07.

7 380 HUF

2018.10.10.

41220 HUF

2018.10.11.

5 500 HUF

2018.10.14.

2 960 HUF

2018.10.29.

13 805 HUF

2018.11.09.

21335 HUF

2018.11.29.

38 615 HUF

2018.12 .14.

12 297 HUF

2018.03.17.

27
28
29
30
31
32

A21600060/0119/
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.07.25.
00002
A21600060/0123/
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.07.30.
00002
A21600019/0129/
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.08.03.
00002
AT037206/2018S

Alom Trade Bt.

2018.08.13.

A21600020/0065/
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.08.19.
00001
A21600019/0153/
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.08.28.
00001
Alom Trade Bt.

2018.08.30.

33

AT037548/2018S

34

A21600020/0076/
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.08.31.
00001

35

AT037806/2018S

Alom Trade Bt.

2018.09.12.

36

AT037881/2018S

Alom Trade Bt.

2018.09.17.

37

AT038212/2018S

Alom Trade Bt.

2018.10.03.

38

TPAEA1309264

XLER KFT.

2018.10.07.

39

AT038347/2018S

Alom Trade Bt.

2018.10.10.

40

AT038387/2018S

Alom Trade Bt.

2018.10.11.

41

A21600019/0200/
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.10.14.
00001

42

AT038690/2018S

Alom Trade Bt.

2018.10.29.

43

AT038964/2018S

Alom Trade Bt.

2018.11.09.

44

AT039378/2018S

Alom Trade Bt.

2018.11.29.

45

AT039768/2018S

Alom Trade Bt.

2018.12.14.

Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szü kséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szü kséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok

47

A21600020/0033/
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.07.18.
00001

48

A16400090/0734/
00001
Fressnapf-Hungária Kft. 2018.01.30.

Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz sz ükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szü kséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok
Ellátáshoz szükséges
anyagok

10 600 HUF

2018.01.30.

2018.02.19.

Ellátáshoz szükséges
anyagok

1 100 HUF

2018.02.19.

Ellátási költség

3 OOO HUF

2018.09.25.

46

49

A16400090

M D5EA6403269

Fressnapf-Hungária Kft. 2018.03.17.

TNT DISZKONT KFT

3 700 HUF

2018.07.18.

Fővárosi

so

AN2EA3657272

51

BHS2018/2417

Art-Export Bova Kft.

2018.11.09.

Felszerelés j avítására
szükséges anyag

6 975 HUF

2018.11.09.

52

RHASA2682124

TOTAL-KÁR KFT.

2018.10.10.

Fuvar költség

50 800 HUF

2018.10.25.'

Zebra Gyógyszertár Kft. 2018.08.19.

Gyógyszertári költségek

7 287 HUF

2018.08.19.

2018.09.25.
Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság

53

100/2443

54

A19800090/003 1/
00001

PalotamedKft.

2018.08.30.

Gyógyszertári költségek

6 045 HUF

2018.08.30.

55

2018/008768

PRIMAVET PHARMA

2018.10.12.

Gyógyszertári költségek

2 885 HUF

2018.10.12.

-

2. sz . Melléklet
KFT.
2018.10.16.

Gyógyszertári költségek

3 099 HUF

2018.10.16.

57

1A101000569/1390 Benu Piac Gyógyszertár
2018.12.07.
Kft.
/ 00 001

Gyógyszertári költségek

3 400 HUF

2018.12 .07.

58

A033036 14/ 0934/
00001

Pólus Patika Kft

2018.07.18.

Gyógyszertári köl tségek

1400 HUF

2018.07.18.

59

WSW-2018-5054

WSW Munkaruha Kft.

2018.08.30.

M unkaruha kö ltség

9 6 600 HUF

2018.08.30.

60

000343/2018

Lázár és Társa Bt.

2018.09.04.

Munkaruh a költség \

73 152 HUF 2018.09.04.

61

WSW-2018-5156

WSW Munkaruha Kft.

2018.09 .05.

Munkaruh a költség ~\ 132 436 HUF 2018.09.05.

62

SEAEA4615798

Sportsdirect.com
Hungary Kft.

2018.09.18.

Munkaruha költség \

63

TPAEA2377637

SU NRISE VN KFT.

2018.09.20.

Mun karuha költség

5 500 HUF

2018.09. 20.

64

SEAEA4616034

Sportsdirect. com
Hungary Kft.

2018.10.31.

Munkaruha költség

9 490 HUF

2018.10.31.

65

18-00/05696

MKI Plexi Kft.

2018.10.16 .

66

2018-00183

Bo kor Györk e.v.

2018.11.22.

67

212018/02659

ECLI PSE PRINT KFT

2018.08.24.

Nyomtatási költség

25 400 HUF

2018.08.24.

68

KSZ00778/2018

PR IMAPRINT KFT

2018.10.13.

Nyomtatási költség

78 454 HUF

2018.10.20.

69

A15 700646/1040/
00020

Magyar Posta Zrt.

2018.11.05.

Nyomtatvány feladás
költsége

1020 HUF

2018.11.05.

70

A08600103/1531/ Office Depot Hungary
Kft.
00005

2018.09.21.

Nyomtat vány költség

3 887 HUF

2018.09.21.

71

A08600104/ 1613/
00036

Office Depot Hungary

2018.12.01.

Nyomtatvány költség

3110 HUF

2018.12.01.

72

RHASA2682115

TOTAL-KÁR KFT.

2018.09 .03.

Teh erau tó felkészítés

56

100/5707

Újpalota Patika Bt.

Kft.

Műanyag

eszköz

~úködéshez szükséges.

felszerelés (lámpa)

163 620 HUF 2018.09.18.

24 643 HUF 2018.10.16.
39 430 HUF

2018.11.22.

146 050 HUF 2018.09 .06.

73

IA/A14000398/ 132
SHELL HUNGARY ZRT.
4/00002

2018.07 .20.

Üz emanyag költség

15 OOO HUF

2018.07.20.

74

A/ A14000398/ 133
SHELL HUNGARY ZRT.
0/00035

2018.07 .26.

Üzemanyag költség

10 035 HUF

2018.07 .26.

75

A/ A14000398/134
SHELL HUNGARY ZRT.
7/00023

2018.08.12.

Üzem anyag költség

16 OOO HUF

2018.08.12 .

2018.08.17.

Üzemanyag költség

11 001 HU F 2018.08.17.

2018.08.05.

Üzemanyag költség

15 007 HUF

2018.08.05.

76
77

IA/A14000398/135

SH ELL HUNGARY ZRT.
2/00055
IA/A14000398/134
SHELL HUNGARY ZRT.
0/00022

78

A/ A14000397 / 134
SHELL HUNGARY ZRT.
6/00019

2018.09.07.

Üzemanyag költség

10 005 HUF

2018.09.07.

79

A/A14000443/139
SHE LL HUNGARY ZRT.
2/ 00004

2018.09.12.

Üzem anyag költség

5 OOO HUF

2018.09.12.

80

A/A14800548/009
OMW HUNGÁRIA KFT.
3/00026

2018.09.19.

Üzemanyag költség

10 805 HU F 2018.09.19.

81

IA/A14000443/ 140
SHELL HUNGARY ZRT.
1/00027

2018.09.21.

Üzemanyag költség

4 001 HUF

2018.09.21.

82

A0600072 1/0773/
00032

MOL Nyrt.

2018.09.14.

Üzemanyag költség

4 997 HUF

2018.09 .14.

OMW HUNGÁRIA KFT.

2018.09.24.

Üzem anyag költség

3 005 HUF

2018.09.24.

84

A/A14800241/139
OMW HUNGÁRIA KFT.
5/00012

2018.09.25.

Üzemanyag költség

3 OOO HUF

2018.09.25.

85

IA/A14800548/ 011
OMW HUNGÁRIA KFT.
2/00025

2018.10.08.

Üzemanyag költség

4 OOO HUF

2018.10.08.

2018.10.12.

Üzemanyag költség

5 009 HUF

2018.10.12.

2018. 10.16.

Üzem any ag költség

4 004 HUF

2018.10.16.

2018.10.18.

Üzemanyag költség

15 001 HUF

2018.10.18.

83

86
87
88

'A/ A14800601/001
2/00011

A/A 14800601/ 003

OMW HUNGÁRIA KFT.
2/00095
IA/ A14800601/003
OMW HUNGÁRIA KFT.
6/00073
IA/A14000443/142
SHELL HUNGARY ZRT.
8/00015

2.

89
90
91
92
93

sz.

Melléklet

fA,/A14800601/ 004
5/00015
09018001/1457/0
306550

IA/A14000443/143
8/00002
09018001/1458/0
306746
A/A14000443/143
8/00011

OMW HUNGÁRIA KFT.

2018.10.25.

Üzemanyag költség

3 045 HUF

2018.10.25.

ENVIKÚT KFT.

2018.10.27.

Üz emanyag költség

5 OOO HUF

2018.10.27.

SHELL HUNGARY ZRT.

2018.10.28.

Üzemanyag költség

3 995 HUF

2018.10.28.

ENVIKÚT KFT.

2018.10.28.

Üzemanyag költség

2 OOO HUF

2018.10.28.

SHELL HUNGARY ZRT.

2018.10.28.

Üzemanyag költség

5 OOO HUF

2018.10.28.

94

09018001/1461/0
307263

ENVIKÚT KFT.

2018.10.31.

Üzemanyag költség

2 OOO HUF

2018.10.31.

95

09018001/1461/0
307292

EN VIKÚT KFT.

2018.10.31.

Üzemanyag költség

10 OOO HUF

2018.10.31.

96

A/A14800601/ 005
OMW HUNGÁRIA KFT.
9/ 00031

2018.11.07.

Üzemanyag költ ség

2 OOO HUF

2018.11.07.

97

09018/ 0310698

ENVIKÚT KFT.

2018.11.21.

Üzemanyag költség

5 OOO HUF

2018. 11.21.

98

09018/ 0309327

ENVIKÚT KFT.

2018.11.12.

Üzemanyag költség

4 OOO HUF

2018.11.12.

99

A/ A14800240/140
OMW HUNGÁRIA KFT.
2/00010

2018.11.14.

Üzemanyag költség

3 496 HUF

2018.1 1.14.

100

A/A14800601/006
OMW HUNGÁRIA KFT.
8/00067

2018.11.16.

Üzemanyag költség

5 005 HUF

2018.11.16.

101

A/A14800601/007
OMW HUNGÁRIA KFT.
0/00057

2018.11.18.

Üzemanyag költség

3 987 HUF

2018.11.18.

102

A/A14000443/146
SH ELL HUNGARY ZRT.
7/00056

2018. 11.26.

Üzemanyag költség

15 OOO HUF

2018.11.26.

103

A/A14800601/008
OMW HUNGÁRIA KFT.
0/00059

2018.11.27.

Üzemanyag költség

5 OOO HUF

2018.11.27.

104

09018/ 0312453

ENVIKÚT KFT.

2018.12.01.

Üzemanyag költség

2 OOO HUF

2018.12.01.

105

09018/ 0312461

ENVIKÚT KFT.

2018.12.01 .

Üzemanyag költség

4 OOO HUF

2018.12.01.

106

09018/ 0312460

ENVI KÚT KFT.

2018.12.01.

Üzemanyag költség

15 776 HUF

2018.12.01.

107

A07800147/ 1385/
00047

November 24. Kft.

2018.12 .20.

Üzemanyag költség

5 OOO HUF

2018.12.20.

108

fA,/A14000443/149
SHELL HUNGARY ZRT.
3/00008

2018.12.22.

Üzemanyag költség

9 985 HUF

2018.12.22.

2018.12.30.

Üzemanyag költség

4 995 HUF

2018.12.30.

2018.12.31.

Üzemanyag költség

9 995 HUF

2018.12.31.

2018.12.09.

Üzemanyag költség

10143 HUF

2018.12.09.

2018.01.02.

Üzemanyag költség

5 004 HUF

2018.01.02.

109
110
1 11

A/A14000443/150

SHELL HUNGARY ZRT.
1/00027
A/A 14000443/150
SHELL HUNGARY ZRT.
2/00018
A06000414/1936/
MOL Nyrt.
00001

112

lo\/A41800065/ 119
OMW HUNGÁRIA KFT.
2/00029

113

A/A41800065/ 120
OMW HUNGÁRIA KFT.
0/ 00014

2018.01 .10.

Üzemanyag költség

4 006 HUF

2018. 01.10.

114

A/A14000398

SHELL HUNGARY ZRT.

2018.Dl.07.

Üzemanyag költség

4 OOO HUF

2018.01.07.

115

A06000210

MOL Nyrt.

2018.02.04.

Üzemanyag költség

5 003 HUF

2018.02 .04.

116

A/A14800548

OMW HUNGÁRIA KFT.

2018.07.18.

Üzemanyag költség

10 003 HUF

2018.07.18.

117

~/A 14000398/120

8/00044

SHELL HUNGARY ZRT.

2018.03.27.

Üz emanyag költség

1 795 HUF

2018.03.27.

118

RHASA2682138

TOTAL-KÁR KFT.

2018.12.04.

Teherautó felkészítés

53 OOO HUF

2018.12 .10.

119

1/ 2018

Danielisz László

2018.01.05.

Bérleti díj

80 OOO HUF

2018.01.05.

120

2/2018

Danlelisz László

2018.02.05 .

Bérleti díj

80 OOO HUF

2018.02.05.

121

3/2018

Danielisz László

2018.03.05.

Bérleti díj

80 OOO HUF

2018.03.05.

122

4/2018

Danielisz László

2018.04.05.

Bérleti díj

80 OOO HUF

2018.04.05.

123

5/ 2018

Danielisz László

2018.05.05.

Bérleti dfj

80 OOO HUF

2018.05.05.

124

6/2018

Dan ielisz László

2018.06.05.

Bérleti díj

80 OOO HUF

2018.06.05.

125

7/2018

Danielisz László

2018.07 .as.

Bérleti díj

80 OOO HUF

2018.07 .05.

2. sz. Melléklet
126

8/2018
9/2018
10/2018

Danielisz László

2018.08.05.

Bérleti díj

2018.09.05.
2018.10.05.
2018.11.05.

Bérleti díj
Bérleti dlj
Bérleti dlj

2018.12.05.

Bérleti díj

80000 HUF
80 OOO HUF

Összesen

2 996 046
HUF

129

11/2018

Danielisz László
Danielisz László
Danielisz László

130

12/2018

Danielisz László

127
128

80 OOO HUF 2018.08.05.
80 OOO HUF 2018.09.05.
80 OOO HUF 2018.10.05.
2018.11.05.
2018.12 .05.

Kelt: Budapest, 2019.01.06.

lfoí·ü~~ f:..:.Q..D

Kutyások a XV.
Allatvédö Egyesüh.it

1157 Budopost, Zsókavár u. 05, 211 n
Asz.: 18746446-1-42

a .sz.sz.:
1040194&60526700-6887f(JO!f

,, ,

alairas

Nyilatkozat

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának támogatási keretéből az

állatvédelmi és állattartási feladataik hatékony ellátása és a az állatokat illetve a nem megfelelő
állattartással összefüggésben Budapest XV. kerületének lakosságát veszélyeztető cselekmények
felderítése érdekében kapott bruttó 3.000.000-Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam
fel.

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

Budapest, 2019.01. .

~~
<;;/é.~
c-,
~„ ...„..<íl?R.e.. „„ ..:::-„
Kuzások a xv.· Kerületé....
1atvéd6 E
.
''

aláírás

1157 Budapest Zs gyosü/ot
Asz.. • ókovár u. 6S 2110
. 18746446-142 .

10401

B.sz.!U:.:

94S-SOS26790-686ll004

név:~i\(JQ~ ...0-.~.:le.:..\e.\~ -\l.lo..i'JC6Ó-(.~('.{~
cím/székhely„lfü':~~:J.~~~~

v..

GS :i../10

adóazonosító jel/adószám : :l&fh~~l-1 0- 1- Li2-

2.

sz. Melléklet

Záradék

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

11

! ,\ e..) "-' '1
Dátum

~. ·-

.

j

AláíÍás

Közgazdasági főosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom/ nem
igazolom.

lc.19. 0,:'>ük
Dátum

~
Aláírás

8. melléklet

í"<" - _..,1vs-:.. ~~s-·
--··~~ .~ \ ~Cfj„(:lSP
"
. JC.CO:í]
....__ .. -·,

Sl<!1"'7ÖdcJ s~1~l 251201 1

Oc·1inu:::m· llt:Jv:IS/57.-~31W12

7"~mnf~l~tiiL.,QMliloJL;

.

8u1;~pl!':t ;:'ó.,,í!rc.> ;cv. Ke;ulG' R4kosp; lot;i,_P:..~rnjt1.:ly, L1jp~1o r:i. Onk0i'rn3n}"z.J!J

· .„--=:--:--- -·.. -- .

KöZ~ŰVEL~D~SI

.'. .··-.

MEGÁLLAPODÁS

amely Jéu·ejött egyrészről a
. B udapest Főváros XV. kerületi Ö1Jlrarnnányza~
(l l53. Budapest, Bocskai utca 1-3 .)

adó.száma: l573S:784-2-42·
„ .törzssz.1m: 515003
.
képviseli: László Tamás polgármester,
·"

. .

.(a továbbiülcban: Önkonn:hiY:Z:ú),'n;ásré~·;6{a..

„

.

_„ .

.:.I(o~·oii MMészim·Koz'li'as:W-ifl\r~np~;fi~ · ·

·-

. . • . „ __ ; ··- ·· - - ·· - •. - · :

Koiláfolt Fel~lösségü. Társaság .

(1055 Budapest„Stollár Béla u. 12/C.)
KSH számjel:_14224205-9001 -572-01
adószám: 14-224205-2-41, ·
lcép~·seli;.Zri.nyi-Gá.l Vince ·ugyveiető, '.
(a t~vábbiakban: KOMA) !cözött.,. a B~dilpest Föv~os XV. kerületi Öuko~·án;yzat Képviselö·cestületének az önkorm<Íllyzat lcö~úvelódési feladatairól és ·a -_ hcJyi · lcözro.űvelödési
tcv.ékepység ~og:3:~áfól_--~zó_ló „ l_G/20.~3. .. (.IV).) ·öle. rendel~te; : :v.alam:int. a muzeális
intézményelaől, a i;iyilvános lcö.ájvtá.; eUáilisró1 és a 'köznrűvelödésröl'.szóló . 1997. éyi CXL.
tv-. 76,J-a-.és 79. -§-a alapjáÚ, az.i:i..lulfrott hel.yen es idöben, a követlcezö,feltételekker: · ·
1.

'„

-~in~clv~ :abból, h~:J;· ~ · öulco~mifu~t·· a.'közmüvdŐ-dési ;~;~~;~k i:ne~alósí!ására

. :. i o'oatkozó, törvényben é!öírt kötelezettségeit . a· „ ·polgárok szabad . és .. ö~éntf;S
· . JCij~~?J__cö.q~.séY.~!..éS ;r~s'7'.rétel'é.vel tartja teljes körűe~_-inegvil.iősífuatónak, .:vaiicnu;!.~oji.
. . 'ÍI
~_?adal.nli_: ös~~efqgás. ";~egítheti: . :leghatékonyabban ""félepüfésüi:iJ.c' .'- .' múltbeli
bagyómanyaüia.k fe!támii'sztását ~ t!s jövőbeli .. fejlőde:Sét, a közművd6dési ·feladatok
megvá.lósitása céljábol Közmüvc!ödési megállapodás~ (tovabbiakban: MegálJapod~) köt a
' KOMA~\1al. „ : · · . .
.
. · "
· " " - · . -'": ·· .„ .„ : „.'.! ,' -.
,.
.., .
.
.
. ._.· „. .
·. ..

.<

2. _A Megállapodást . kötő felek_ Jdjelentilc„ hogy . a közmüvelódés területén -· eg}'D14
..:érdékeine!c:kÖlcsöGös figyelembe· vételével - együtt lóvánnnlc működni·: ·':fe'vélcei:ir.ségilk
ö_sszebiögolásával :,és .:.lehetőségeik . _színvonalas kihasználásával >a ·· közművelődési
szolgáltatás ~ö~égj javifá,sát, a város polgárságának érdeke és igénye„szúioti .'Vá.Jis'fük
bóvítésÜ céiÖZZillc-~eg.
·
3. .A·!.<;.Q_M=~-~Faj_g.J':l:ljlQ!t S!.ID'.~uzolg~t:J.t.á.solc: ·~ .
o.·

._, _.:.·_.:~:.: :...

..„

„ - ·

·i;·~fyi. fiáafok köiö~~d.gb~ s2e1-v'eiése

kerilléti gyem1ekelc megfameridése a magyar kort.á1:·s ku.lhlrával ;Ú~adásolc és
fogla11<ozáso!c keretébeu
" keiületi intézmény~kk~l való együttmŰkűdés - rcncib„gyé irodalom 6ri1c Dl.i'ifisa
'>

o '.évente !eg2lább öt e!fod:ís, irodalmi-esLmegiartása
o Kerüleli rendezv~nydcen, meg~mléke:zé!:e:ken "taló részvétel
·'-' saját események, rendezvénye'.'-, el§'1:<láso1.c $::'.ef"'.ezésc
„ Rák.ospalo(;;, -b~pvide!~~e- hazi" és :,ulfü!di ú::::::liválo!(c) ~'

1

!
l /l

l

l

. „ :-- -:.
:'

. · :::.~·-· -·:: :..

,!

i

·: _..-., „

_,.. •..„ .

: ··· .

-1. A i(Gi\:.f.A. szo1gált<1tás:;i nyitot'i.E!ic ;;_ or.lyi li:..i\:o:;ség :ui.rE.ien. 1;-'opor'Ja !s személye ~zárná.re.,
kcrr~ jjCT1Jie 1 isko!ci végzetLSégi·r!, f-::I1 ~!ce2eíre, eüii!<ai hovarsrro:zisra való teldnr::t neUcill.

S. :t.,,z <;:b.korrnányiitt a 3. pontban mcghat-1rozott folauatok f:!vég2ésébe2, a 2012 -től ~014-i·g
t::1jedö időszakban, a tárgyévi köh-3~~-vetési r~ndeletében megharározort öSsiegü ·
önkprmányzati támogatást biztosít, melynek 'clsö részét (50 %) ttlrgyév mácius 3_1-ig, ·
masodik részét (50 %) tárgyév október 31-ig ut~ át a KOf\1A szám.lajára.
.
„
. 6. Az. 5. pontban ~o.!$J~~-támogatáson!úl z.z Ön.lcormányzat ingyenes próba- és játszóhelyet.és
.... - ·:---- riílct&ö'Z'á.Sriehetöséget biztosít a KOM'\-nak.
_.
.
_

7. Felek megáilapodnrik aliban,
díjmentesek.
„

' 8.

„

Jló'gy a KOMA szolgáltatása! az Ö~COl~fu;'y~t .szá~~a
·

.Tr.:l~ÍÍ'Megállapodist«-i Fel~k 2Ql2. ~ár~iÜ; i~J~a5r 20Ú„.~i'~mbe/ H-ig tartó·határozort

-„·-·"·····--· _ . i9öre.kötilc....

_ „ _, ___ -_ __

„ -----

„ .··---- --~---

---- .. „----,::~,....·.:._„ ______ - ..

„ „ - „ „ „„ . · _ _ ___ _

_

„ ·

· :9. · ;(i\.f<!gáJJapodást b.fumelyik Úl írásban,'3 hó~ felm~ndási' ídövel'jogo,s ult folmo~d.ari..i. .A
felmondás
benyújtását
megelőzően a felek .;:gyeztetni kötelesek.
.
„
•
.

10. A MegáJlaoodás .k.izái:ólag
írá'sbau, a Felek egybebangió abrat.áv:il
módosítható.
..
.
. .
.
~

11. A Megálfapodás· a 8. pontban._m,egbatárow~ b.atáridő:elótt is.batily~t ves.zífr ._·, :
. · e · a K01vIA megszűnésével; · „:
~'
•
•• • ;• · • . ••
• .
•
~ : ;'11a·a KOMA tevékeuy.ségével m~l]'atlanná vá.41(·~ egy.üt:tmúk9dé~rc;_.. · .. -. . :.: ._- : . : .
12.

- ~ ~~ie1~-·~ ~;;ei~a~~~~: '1eJ:~-- -elö~~·-me~ál;~po~~~~ ~~: :~igbo~~~~1~~~r;.

amennyiben a Megállapo9.dsban· foglalt célicitüzések ·a Megállapodás id~ra..-~rna· ~att
:eredményesen megvalósu\tak.
·
·
·
. , . „
· -_
· ·.
.
·. ·. ::: : ·." ·.:· _:
· · : <·! "'·!: .„„: : :~·>·.t ··\~. · ,?.'~;-.;,_~.: ·,:: .„ ;~ :.~:-']:1[..1.:-~~~.~ :~],.="L .:.':·~~-~ ~~-;~~-:~·_..._.„, .'. <.
· q.-~{l.:Zr--Ool{ormányzat-::iud9másul veszi,- hogy· a :·pé~~-:;éS::~~gyé_~ )áÚ:iogá®í.'··(elt~tdek.
··.>időbeni nem·teljesftése es_e~éu f!:MegállapodáS .3 . .pontjába' fogialt .sz61gál\atást a. KOfy1A:
" il~.m :végzt el>" . -,--· .
. .. . .
.
.
. . -~ " ':':
: ::,-- "> „·.·, _.
1.

„. í „ •.. ,.„ . .„

.

~.

.

1

. .:··.::.,:.·

. . ._· - ., ...

. 14. A'.-Í(oMÁ,°. l~Ötelezi magát, hogy minden év január 31-ig pénzügyi és statisztikai·
besz~olót készít ~ Önkorm~y~t számára. .

,· 'i

15·.:A ~·i;~~rző.dés szai~~ -~lj~~j~ését · ~ · Csokonai . Müy~Úi~é·s_i "·.Kö~b~t-. s~~ifuÍ5erei
-"foJyamatosaJ1 figye1ei:uine1 -kísérik, és ame!lr!yiben· ·a · szer:Zödés megsértését ·. eszlél,ik.,
. )~ö.t~I~sek ~polgármester útján.ba!adékta!anui jefzéssel élni a Képv.isclff testifJ.::t felé: ;..:.
J 6.
·: „

A KOMA a

szerződésben meghatározott szalanai feladatok elvégzéSéf a Csokonai

Mü.v.elödési KözPont igazgatójának minden. év„ja!luár-ll--éig.:beny-dj'tá.S[a·-keiiilö'--s.iaJemai
· besznm: 'lr_iában igazolja., melyet az intézmény ig~ga~ója ::.z; al~ásávaj. ·e)l_enjegye<z, ~s az
O.i.1konn.í.'„yzat'!észére továbbít. .
· · · „ · „: "·„· -~ ..-- ·: · ·..' ·:, ':· · „ _-.,:_.. · ·

i ?. A KmlfA tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat szabályszerű -t~lje;ités~ .clJc~ire a
KOivLA- részéről történö szerződéssÚgés esetén a Megállapodásban foglalt l.ám.ogatásra

. ...,
i ''

....
. ------·- - - ··- ·-18. A Felek lcijelenti.lc, hogy a teljesítfi:; 'foieícébo::n. együttműködnek, vita r.:s>::tén kölefe~el<
állá.spontjaikai egyez"ie!Jij és békés úton törtéoő m.;gáll11podiisra törek edni. A. tárgyalások
eredménytelerr!:ége- esetén. jo'gv:itái.lc rendezés~;:e a biJóság hatislcörét és itl,etékess~get az..„
. áftaJáu?s· szabályok sze~.ii{ rulapítják m'eg~ :· -.'. ..· ... .
· ··
·- · -- ·- ·--··--- ~·--·---

19.

--·... ..:.,

A:z. Őnkormányiat ·köte!ezettség~t

szokásos módon közzéteszi..

vállal arra, hogy jden Megállapodást a helyben

Budapest, 2012.i· {~-~--18 :
...•
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S_~erzödés sz<\m:i: 43 1120 18.
Ogvi rmszám: 51/8.J-9·:2018.
Tématelciös: Nf F-K KS Oswil•
Budap~st Föv:íros XV. Kcrül.:L Rákospalo<a. Pestújhely. i'Jjpalot:i Önkorman~ 7Ul a

Közműve l ő d és i

Megá lla podás l\tlódosítása

amely létrejött egyrészrő l a

Budapest Főváro s XV. Ke rületi Ö nkormányza t
( l 153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 735782
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-1 55 15005
képviseli: Hajdu László polgánnester,
a továbbiakban : Önk.01mányzat,
más részrő l

a

KOM A 08

Mű v észeti

Közhasznú Nonprofit Korlá tolt F el elősségű Társaság
( 1055 Budapest, S tollár Béla u. 12/C)
KSH számjel: 14224205-9001 -572-0 1
adószám: 14224205-2-41
számlaszám: CIB Bank 10702349-47215209-5 1100005
képviseli: Zrínyi-Gál Vince ügyvezető,
a továbbiakban: KOMA,

(együttesen: Felek) között az alul írott helyen és

időben,

a

következő

feltéte lek.kel:

a Felek a közöttük 126/20 12. szerződésszámon, 2012. február 29-én létrejött, továbbá a
2 10/2014., 222/2015., a 155/20 16., valamint a 198/20 17. sze rződés számmal módosított
Közm űvelődési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) közös megegyezéssel a
Budapest főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képv i selő-testületének a 227/20 18. (III. 27.)
ök. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint módosítj ák:
1. A Megállapodás 3. pontja a következöképpen módosul:
A Megállapodás 5. pontj a szerinti összeg 201 8. január 1. napjától 201 8. decem ber 31. napjáig
használható fel közösségi és társadalmi részvétel fej lesztésére szolgáló rendezvények, és
közművelődési (2 közösségi színházi bemutató és 20 színházi előadás a Bázison, készség-és
közösségfejlesztő programok, tréningek, filmk lubok, nyári tábor, fiataloknak szóló egyéb
szabad idős programok, a kerület képviselete hazai és külföldi konferenciákon és
fesztiválokon) feladatok ellátásának költségeire.
Az elszámolás határideje: 2019. január 18.
2. A Megállapodás 5. pontja a

következőképpen

módosul:

Az Önk 01111ányzat a 3. pontban rncghatározon feladatok elvégzéséhez, a 201 2 -től 20 18-ig
te1jedő időszakban. a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott összegű támogatás t
bi ztosít. melynek első részé t (50%) tárgyév május 31 -ig, második részét (50%) Tárgyév
október 3 1-ig utal át a KOMA sznmlájó.ra. Az Önkonnányzat a Megállapodás 3. pontjában
megbauírozort feladatok megvalósítására a 1 0 18. évre 5.000.000 Ft. azaz ötmillió for int
összc~et biztosít a KOM A részére a he lyi közmüvelödési fe ladatok ellútásóro n 20 13. <:!v i

~

„ ••
!

kö ltségvetésről szóló 6/~ 0 18. (1128.) önkorm fÍny7ali rendelet 3 .2. melkklete ben ..működési
cdú pénzeszköz áradás ÁHT-n kívü lre„ előirányzat terhére, az Önkormányzat á lta l nyújtott
pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (TII.!.) önkormányzati rendelet 2. meUékle re szerinti
elszámolási kötelezettséggel.

3. Az Önkormányzat az 2. pont szerinti összeget a jelen Megál lapodás aláírását követő 15
napon belül utalja át a KOMA 10702349-4 7215209-5 11 00005 számú bankszámlájára.
4. A Megállapodás 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A KOMA köte lezi magát, hogy 2019. január 18-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készít az
Önkonnányzat számára a Megállapodás melléklete szerint.
5. A Megállapodás melléklete helyébe a jelen megállapodás melléklete lép.
Jelen megállapodás 5 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült. A
megállapodást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és
jognyilatkozataikkal m indenben egyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján helyben
hagyólag aláírták.

Bud apes t. 2018 .
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~}sz~Jgáltat~ minőségi: javífását;:a ·váras- fÍ'?lgiÍrságána!árdeJee· é~ :ige,nye„s.ze~!nft.'v?Jaszté~·:
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J:: A~ .Egyesül~( által nyújtott egyes szÓ!gáifafások:.· · ·

· ·. ·:; . ·;af6~p~t~iai h~~;~~~;ok meg~rz~se: "ápo..!is~ .: · .
.

i1~Lyi'fiaÍilak közösségbe ·szervezése'. ::.-.
· ··
·: k~'rüieti ··gyennelcek megism~etés·e .a .magyar ~éptánc ·kultúrával . i.~meretterjesztö

o :

.„

. ,·. . foglalko°ZáSoldceretében ·
.
·
. 0
évente nárom kerületi rendezvényen, :megemlékezéseken való részvét~] zenekan al
'(i"döpont, helyszín clözetes egyeztetés alapj~). ·A zenekar ti,5zteletdíja a Támogatottat
t:::rheli.
·
·
.
·
ó
o

sa]á.t népmüv~.:izeti eseménye~, reildezvények, c:lőadások sz'ervezése
Rákosp.1)ota és a magyar néptánc l~uln'1ra képviselete hazai ::s k'ii!fö ldi fosZíiválokoi:.
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2. · A -.Megállapodást J~ötő J elek .lcijclentik, búgy . a .közmiívelödés": területén - ; egymás
· éfde!\eüielé· köl~'Söuös· :figy~Ie~be„vételév.et ·;~.·._.együtt' ló~arui~c.'működill _ ·:rcvékenységük
. : . ·összeháii.golásával
lehetösége].k :. sÍinvónaJas:: kihasznilá.Sáv'~f'
közmüvc:lödési
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4. Az Egyesület .;zoig.éJraás;;i nyirorrak " helyi ,iépcs.::ég min1l!':n c;,cpc·r<j :.i ds ~zcmclw
$Zámára: ko:i.:.:a.,· nemre: i~koL:i ·végze~LS~gr~. felek~zen-e, e!ni~<:.i hcv:üar-tczásrJ való
tá.ir. t~t

uél!ciil. ·.

.. · -

5 A z. Öolccrrnányzar a 3. prntbu megh;;,tá.r;~zvú Íefadatc~c ::!végzés~hez, a 20i2 -ttll 201 4-ig
tc1jr;dó idösza.kpan" a tárgyé".i költségvetesi zend~le~p~i:i meghati!rnzc-ct összegű
önkormányzati támo·gatást l:iiztosít,- m~Jyn_\'.:k első részét (.50 %) \árgy6'V március 3 l-ig,
rnáso<lilq~szér(5:0. ~~) tírgyé,v október 3 I-ig 11Wl at az Egyesillet száJ.rJ?.jára.

Az. 5 . .pon~b<!L foglalt . tamqgatáSó1Í túl : az.· Őµkomifayµr. ingyene:; próbalehetös~get .
biztmsít a.Támogatotmak a KV. ke'"!liet.i Pestújhelyi Közösségi Házban.
.
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„.. . - . „. . '7. Felek megállap!ldnak abban, liogy az Egyesüfet swlgáltatásai..az Önkormányzat.szániára _.
díjmen tesek: : · . · - '„. : ·
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8. ·'Jelen Megállapoáást :i. Felek 2012„ 1rnirci~ l -j étől ·2014. december 3 l-ig tartó bat2rozort
idóré kÖti.k.
·
·
·
· ..
·
. ..
.
. :. - . .. . .
. 9„: Á McgáJJapodá!;t. bá..J.!lelyilc fél° írásbw, 3 4ó~ryp Í'el.~.iond;i,sj idŐve_[ jQgosult [dJ.mondani. A
· · •feÍmcndás beoyújé.Sát mcgefóz;öen:.i:.Fél'ek e·gyeZtetci f<Ötel~selc .· .: . _; ·: , · . :_,_ ·
·
~·
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.fo. ·Á-Megá:JJápodás
ki:zárÓlag
írásban;
a
Felek
egybehángzó·
e1rarat,áVal
.i;nódosítfü:.tó.
.
.:.·
.
.
.. .
.
·. . .·

i 1. A MegáUap~4~ ~_;"~ .:p~~~ba~ m~gh.at&oz~tt ~ciridŐ. eIŐtt is b~tályát ;;~sZiti:

1, az Egycsület·megszüni~vel . . „. :· „ · '.„. . . . "°- . ·.' . · ··
-· · °' .baaz.Egy~illeÚévek~iiységévt:frnél~~l~v.álík.:·a:2 -'egy.:ü~µ.köC\ésr.~. , · „. .

.·:l 2,.:-~ .:F~f~, ·~ ·-~~i~~;j;~~~·~~ ·:·i~j~. :~lö1 ~~;~~i~~~~~~:.~,~~--, ~~: d~~~~~~abbí~~s~~Í,
. : .' ai:ue~yi,Ilen „a ·fyf~gá lfapÓ~bii.l'J. :'foglzjt. i~éllatűzéselc . :a,.JV!egaIJap~d~,: idötarian:ia itlatt

,

„

.,
.

· : ·eredményesen. meg:VaJós"ulia!c 'és a. Megá1fapod2s·.„~jabb)qösz.akra- '. toitéiiö .megkötése
: fovábt?r~ is ·inci"oko1t.' ~-·,,!·:.-:.·· :'"· ':
~ · ~'~_„. =.~ .':
„ -:" .- ::_ _. · ·';~'- ' : ··::··::. ' .
;:" ·

„„„:'_' ·_-:-··-.\"."

::> , ··

13, 'Az .ÖnkoLmÉ..;;~~t -~d~m·ás~J v~sú, ·h~g-Í
6s-6gi;éb tio:i~ga~i ·:f~it.éte;t:k
· .jdöbeni teljesítéSe ':i:setén 'a .Megailapódá~· 3::podtjába foglak siolgált2.tá.St· az }:gy~sü let

apeákgyi

·m:m

„:~-.:~~~~v~gzi_~eJ:°_ ~>_~)t;>.;·>'.-~:~'.~~~~-~-~~.t·~~::~:.:~~--.;·'.~ ~.~~:_~{_;_:~:.-:-.: ·-. · ;;/_~·: '.~.:::~?"-> -~::~'.:: . . . .
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_:....'. ___ ___ - t4:'-A~ EgyesU! et ·kötelezi- magát;- :hogy- minden év~jii.nu.áF3_l-ig-p~llZÜgyi.-:~:: statis:i:tikai ·-···
·
~szimO!ó~készil«iZ.:Cnk~rmányzat szfun~a: ·
: .· · .
',._.:„: . •· ·>::_. .;-::·..:.: ··.- .-. · ·

szerződés szakru~i". teljr.sít.ését a Csukonai. Művelödési . Központ. szakemberei .
foÍyam3.tosan figyeleinmel kfoérilc, és amcrlnyiben a "szerződés inegsértésé( "észldik,
kötelesek a 1)olgármester útjfo haladéktalil.Iluije!Zessd ·élni a Képviseló~téstül et felé. .·
: .. .
.
. . . . ..-:- .. ·..; .
16. A:z Egyesület szerződésben meghatározott szakmai feladatok„ elvégzését a Csokonai
Müvclö<lési Központ „ i'ga:zgatójclioz minden év január 3· l -ig benyúj.tott sza.1"'-nai
beszblolójában igazqlja,. melyer az int~zmény igazgatója nz :Jáirásaval ellenji:gyez, és az
Ön.kormányzat n:~zére továbbít.
15. A

i

·~

a

I 7. Az Egyesület tudomé..<:ul veszi, bogy az Önkormányzat sz.abál yszerü teljesítc!se ellen ér.~ az
Egyeóüle! részéról töm~l!Ó sz·::rz ii ci~s szcgés escién ü Meg?.l!apodcisban fogblt ti?.irng;it:\sr;;
:ic:11 i:art'.lat 1geoyt.
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Szerződés sz~mo: 436!201 8.

Ü1Lviratszó111: 5.'802- 10/20 18.

Témafe lelős: N lf- l<K S Oszt~ lv

Budapest FöYiiros XV Kerül~t Rákospalota, Pestujhc:ly. Újpalot~ Ön kormcinyz:ato

Közmííve l ő d és i

amely létrej ött

egyrészről

MegáIJapodás módosítása

a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 73 5782
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11 784009-1 5515 005
képviseli: Hajdu László polgármester,
a továbbiakban: Önkotmányzat,
másrészről

a
Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesü let
(1152 Budapest, Nagysándor Józsefu. 10.)
számlaszáma: CIB Bank 1070069 1-43597903 -51100005
képviseli: Szőcs Gábor elnök,
a továbbiakban: Egyesület,

(együttesen: Felek) közön az alulírott helyen és Ldőben, a következő feltételekkel:
a Felek a közöttük 127/2012. szerzödésszámon, 2012. március 22-én létrejött, továbbá a
2 11 /2014. , 223/20 15.,a 156/2016., a 1036/20 16. valamint a 199/201 7. szerződés számmal
módosított Közműve lődési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) közös
megegyezéssel a Budapest Főváros XV. kerületi Önk01mányzat Képviselő-testületének a
229/2018. (111.27.) ök. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint
módosítják:
l. A Megállapodás 3. pontja a

következőképpen

módosul:

A Megállapodás 5. pontja szerinü összeg 2018. január 1. napj ától 20 l 8. december 31 . napj áig
használható fel közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére szolgáló rendezvények, és
közművelődési („Táncol a keri.Uet" program, néptánc szak.körök, rendhagyó népraj zórák,
táncházak szervezése, néptánc-szakmai továbbképzés, táborokban foglalkozások szervezése,
„Szilas Fesztivál" szervezése, valamint a hazai és külföldi feszti válokon Rákospalota
képviselete, valamint a Szüreti Felvonuláso n, kerületi rendezvényeken és ünnepségeken való
fellépés) feladatok ellátásának költségeire.
Az elszámolás határideje: 20 19. j anuár 18.
2. A Megállapodás 5. pontja a

következőképpen

módosul :

Az Önkotmányzat a 3. pontban meghatározott feladatok el végzéséhez, a 201 2-töl 2021 -ig
te1jedő időszakban, a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott összegű összeget
biztos ít, mdynek el ső részét (50%) tárgyév május 31 -ig, második részét (50%) tárgyév
október 3 1-ig utal át az Egyesület számláj ára. Az Önkonnúnyzat a Megállapodás 3. pontjában
meghatározott feladatok megvalósítására 8.600.000 Ft. azaz nyolcmillió-hatszázezer forint
összeget biztosít az Egyesület részére a helyi közművelődési feladatok ellátására a 201 8. évi
költségvetésről szóló 6/201 8. (11.28.) önko m1ányzati rendelet 3.2. mellékletében .. működési
célú támogatáso k AlIT-n kívülre„ elő i rányzat terhére, az Önkormányzat által nyújtott
pénzbel i lárnvgatásokról szóló 6120 17. (III.J.:; ö nkormányz~ti rendelet 2. melléklete szerinti

\ ., ;
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cls:ómolási kötelezettséggel.
3. Az Önkormányzat a 2.. pont szerinti összeget a jelen i\kgállapodás aláirásút kö,·ető 15
napon belül utalja át az Egyesület 10700691 -43597903 -5 1100005 számú ban kszáml~jára.
4. A Megúllapodás 14. pontja helyébe az alábbi re nde lkezés lép :
Az Egyesület kötelezi magát, 2019. január 18-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készít az
Önkormányzat számára a Megállapodás melléklete szerint.
5. A rvfegállapodás melléklete helyébe a jelen megállapodás melléklete lép.
Jelen megállapodás 5 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült. A
megáUapodást a Felek elolvasták, közösen éi1elmezték, s m int akaratukkal és
jognyilatkozataikka1 mindenben egyezőt. aláírásra jogosult képviselőjük útján helyben
hagyólag aláírták.
~ :"
-: ....... „ 1...
Bud apest , 20 18.......;-,_:;

Budapes·t, 201 8. . . .. ..,/ .........
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Melléklet: az elszámolás rendje
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Kö z MCVELÖDÉSI

iYJ E G Á L L A P 0 D A S

amely létrejött egyTészröl a
Budapest Főváros xy. kerületi Önkormányzat
(l 153_ Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
Áht. azonosító: 745345
PIR: 735782
képviseli: Hajdu László polgármester.
(a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészrő l

a

Palota Tehetségfejlesztő Egyesület
( 1152 Budapest, Beller Imre utca 94.)
nyilvántartási száma: 0 1-02-00 16266
adószám: 18843220-1 -42
számlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700457-69991280-511 00005
képviseli: Latyák Tamás elnök,
(a továbbiakban: Egyesület),
(együttesen:Felek) között az alulírott napon és helyen a

következő

fe ltéte lekkel:

1. Az Önkormányzat és az Egyesület a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban : Kultv.) 79-80. §-ai és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat közműve lődési feladatairól és a helyi
közművel ődési tevékenység támogatásáról szóló l 0/2003. (f\l. 1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 14. §-ában foglalt fe lhatalmazás alapján közművelődési
megálladodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt.

2. A Megállapodást kötő Felek kijelentik, hogy a közmüvelődés területén - egymás
érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével - együtt kívánnak működni.
3.

Tevékenységük összehangolásával és

lehetőségeik

színvonalas

kihasználásával a

közművelődési szolgáltatás minőségi javítását, a kerület polgárságának ' érdeke és igénye
szerinti választék

bővítését

célozzák meg.

4. Az Egyesület a Rendelet 4. §-ban foglaltak alapján az Önkonnányzar közművelődési
feladatai közül az alábbi feladatok ellátását vállalja:
„

(1)

az

iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző wnful_vamok,
és életesélyr javíró tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését.

életminőséget

(3) a gyer mekek és afiaralok míívelődési. mi'ívés::eti és közösségi életének segítését.
(4) a település környezeti, szdlemi, müi:és;:e!i értékeinek, hagyományainak feltárásá f,
megismerreiésér. a helyi miívefődési s::nkások gondo::úsát. gazdagításá1.
r / ) a:: isme;·ets::er::li. a:: ummőr alkvró. múw/ödr) kö::dsség!!k tevékenységér.o:!k
támogatdsát. kúlonós :ekinte ilef a kiemelkedő érrékeket produkáló mz'ivés::eri Js szellemi
al!wtóko::ussdg ek. miíhelyek fl'1·é kl'.'1_isegérr.:.

-

-

-··- -- - - - - - - - --

- --

- ---,

!

•\z in fo lsoi·olt feladatok üsszh:igbar. .llluak az Egy~sükt ..i.lapz::bályárn! fogbl t::.:<.:(a!
foglaltakkal. az Egyesület célj áv;il.
5. A programo k nyitottak, uz Egyesület bi:ttosítja a lakosság részvéteknek egyenlő
lehetóségét és a Kultv. 2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvénycsülesét és
tevékenységét magas szinvonalon végzi. Ai. Egyesület vállalja a Megállapodás személyi és
tárgyi feltételeinek biztosítását. Az E gyesület külön szabályozása érvényes a K ultv. 79. § (2)
bekezdés e) és g) pontjaira.

6. A Felek a Megállapodást határozott
befej ező napja '.!022. december 31.

idő re

kötik, melynek

kezdőnapja

20 l 8. január 1.,

7. A Megállap odás keretében az Egyesület a XV. ke1iilet lakossága számára:
• olyan ingyenes közművelődési tevéken ységet szervez, mely sokoldal úan fej leszti a
kerületi polgárok kompetenciáit, gazdagítja művelődési szokásaikat, javítja
életesél yeit;
• rendszeresen ismeretterjesztő konferenciákat, találkozókat, bemutatókat szervez;
• tartalmas kapcsolatot működtet a kerület közneve lési intézményeivel és civil
szervezeteivel;
• a tehetségfejlesztés eszközrendszerének. fe lhasználásával a készségek és képességek
fej lesztésével, a kerület hagyományainak átadásával hozzájárul a kerületben élő
fiatalok közösségépítéséhez.
8. Az Önkormányzat vállalj a, hogy a 4 . és a 7. pontban meghatározott közművelődési
feladatok megvalósí tására a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott összeget
biztosít az Egyesület számára, az adott évi kö ltségvetés terhére, működési célú pénzeszköz
átadásként.
9. A Felek a 4. és a 7. pontban meghatározo tt közművelődési feladatok ellátására a
Megállapodás időtartamára, évenként külön támogatási szerződést kötnek az ado tt évre
nevesített feladatok és az elszámolható költségek meghatározásával.
10. Az Egyesület vállalja az évenkénti, külön támogatási
ellátását.

szerződésben

rögzített teladatok

11. A2 Egyesület kötelezi magát, hogy a megállapodás ideje a latt minden év január 15-éig
pénzügyi és szakmai beszámolót készít az Önkonnányzat számára az évenkénti, külön
támogatási szerződés szerint.

12. Felek megállapodn:1k abban. hogy az Egyesület szolgáltatásai az Önkormányzat számára
díjmentesek.
13. A i\:!egállapodást bármelyik fél irasban. 3 hónap felmondási idövel jogosult fel mondani.
A felmondás benyújtását megelőzően a Felek egyeztetni kö telesek.

1

,,
1!

'I

1

1-+. A Megállapodás kizárólag írásban. a Felek egybehangzó abratá\·al módosítható.

i;

15. P.. Meg:illapod3s a 6. pontban meghatározott határidő

r

„

1Z

[gFsükt

e lőtt

is hatályat veszíti:

11
1

megszüné~~vel :

J

l 6 . ...\. Felel a Megil!apodá:;; lejárta elört 111egillap0dh:itnak ann:ú meghosszabbnásúról.
ame1myibcn a .\l[egállapodásban fog] ail célki tűzések a r-.:!egó.I !apodás idörnnama al.m
eredményesen megvalósultak.

17. Az Egyes ül<:!t tudomásul veszi. hogy az Önkormányzat szabályszerű teljesítése ellenére az
Egyesület részérő l történő szerződésszegés· esetén a Megállapodásban fogla lt támogatásra
nem tarthat igényt.
18. A Felek kij elentik, hogy a teljesítés érdekében együttműködnek, vita esetén kötelesek
álláspontjaikat egyeztetni és békés úton történő megál lapodásra törekedni. A tárgyalások
eredménytelensége esetén jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az
általános szabályok szerint állapítják meg.

19. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Megállapodást a helyben
szokásos módon közzéteszi.
Jelen megállapodás a K~pvi se lö-testület 677í2017. (XI.7.) ök. számú határozatán alapul.
Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal és
jognyilatkozataikkal mindenben egyezőt, aláírásra jogosult képviselőjük útján helyben
hagyólag aláírták.
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Palota TehetségtejlesztfJ"Egye-~üf~t· · -: · - , , -1'képv.:Latyák Tamás elnök

Bp. Föv. XV. ker. ÖnkÓrmányzat
képv. : Hajdu László polgármester
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ü~\ irarszam: 51739- 1::! ':!O 18.
Te111;delelös:
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Szer.!odcs sóm<r .:135;::!013.

Tá mogatási
amely létrejött

egyrészről

\i! F-KKS Osz1<ih

szerző d és

a

Bu dap est Főváros XV. K erül eti Ö n ko rm ányza t
(l 153 Budapest, B ocskai utca l-3.)
adószám a: 15735784-2-42
tö rzsszám: 735782
képviseli: Haj du László polgármester,
mint támogató (a továbbiakban: Tám ogató), másrészrő l a
Palota Teh e tségfejlesztő Egyes ület
(l l 52 B udapest, Beller Imre utca 94.)
adószám: 18843220-1-42
számlaszám a: CIB Bank Zn . 10700457-69991 280-51100005
nyilvántartási száma: 0 l -02-0016266
képviseli: Latyák T amás e lnök,

mint támogatott (a továbbiakban: T á m ogato tt, együtt: Fe lek) között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltéte lek.kel:
A Felek között Budapes t Főváros XV. Kerületi Ö nkormányzat Kép v iselő-testü letének
677120 17. (XJ.7.) ö k. számú határozata alapján közmüvelödési megállapodás született 20 17.
novem ber 23. napján (a továbbiakban: közművelődési megállapodás) . A közművel ődési
megállapodás azért jött létre, hogy a Tám ogató és a Tá m ogato tt a közmlívelődés területén egym ás érdekeinek kölcsö nös figyelembe vételével - együttműködj enek .
összegű vissza nem
tám ogatást biztosít a Támogatott részére a Képviselő- testület 236/20 18. (IIl .27 .) ök.
számú határozata alapján a 20 18. évi költségvetésrő l szóló 6/2018. (II.28.) önkonnányzati
rendelet 3.2. mellékletében .,működési célú támogatások ÁHT-n kívülre" e l őirányzat te rhére ,
a jelen szerződésben foglaltak szer int.

l ) T á m ogató 9.800.000 Ft, azaz kil encmillió-nyo lcszázezer forint

térítendő

2) T á m ogato t t az 1) p ont szeripti támogatást az éves mű ködési kiadások fedezésére használja
fel.
3) Tá m ogató vállalj a, hogy a j elen szerződés alúírásüt követően 15 napon belül 9.800.000 F t,
azaz kilencmillió-nyolcszázezer fori nt támogatást utal át T á m ogatott részére a 1070045 76999 1280-51 100005 számú szám lára.
4) T :1m oga tott köte lezettséget váll::il ana. hogy a támogatást csak a j elen szerződés 2)
pontjában megfogalmazott célra. az azzal közvetlenül összefüggő kö ltségek és rMorJ itások
kifizetésére használja fel. 1\ tómogatús támogat:1sként 11em adh~uó covúbb. A. tárnog::t~is

f í:· „. -.,- ~ J l ;
1

„11.... · \
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öss7ege nem fordítható közrn1toz:ís kiegyenlítésére. reprezentacivs cél ú kiadnso kra. A
9.800.000 Ft müködési támogatás össz~gc az alábbi kiadásokra használ ha tó fel.
- szakértő i . megbízási díjak bérkölrsége;
- szakértői megbízási d íjak.hoz kapcsolódó járulék kö ltségek;
- anyagköltségek (irodaszer, nyomtarvány, egyé b anyagkö ltségek);
- igénybe vett szolgáltatás rendezvényszervezési feladatok.hoz kapcsolódóan (hirdetési
költség; számviteli szolgáltatás; egyéb szaké1iő i . előadói díjak);
- egyéb igénybe vett szolgáltatások (nyomdai költségek , fén ymásolás költségei).
5) A támogatás összege 2018 . január !. napjától 2018. december 31. napjáig te1jed ő
használható fel.
Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 2018. december 31-ig fel nem
használt összegét egy összegben, a fo lyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra
eső, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamatnak megfele lő kamattal növelt
mértékben visszafizeti Támogató erről hozott döntésének kézhezvételét követő 8 napon belül.
időszakban

6) T á mogatott indokolt esetben egy ízben írásban kérheti a támogatási összeg felhaszná lása
jelen szerződés 5) pontja szerinti határidejének a meghosszabbítását, legkésőbb a
felhasználási határidő lej ártát megelőző 20. napig.
7) T ám ogatott kötelezettséget váll al an a, hogy a támogatás összegét elkülönítetten kezeli és
a támogatási összeg tekintetében a bevételekre és kiadásokra vonatkozóan elkülönített
számviteli nyilvántartást vezet, továbbá a feUiaszná1ással összefüggő számlákat, bizonylatokat
és egyéb okiratokat ellenőrzésre alkalmas módon kezeli és tai1ja nyilván.
8) Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy Támogató részére a1mak kérésére, a
támogatás felhasználása során betekintési l ehetőséget biztosít a támogatással kapcsolatos
nyi l vánlartásokbn, számlákba, bizonylatokba, ok.iratokba, illetve ezekkel kapcsolatban írásbeli
fe lvilágosítást nyújt. T:ímogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az idő közi ellenőrzés
során Támogató a támogatási céltól e ltérő felhasználást tapasztal, úgy Támoga tó felhívására
köteles annak kézhezvé telét követő 8 napon be! ül a célt61 eltérően felhasznált és a még fel
nem használt támogatási összeg teljes körű , a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötli
időszakra eső, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott ka matnak megfe le l ő kamattal
növelt mértékben tötiénő egyösszegű visszafizetésére.
9) T á mogatott kötelezettséget vállal ana, hogy a j elen szerződésben foglaltak te lj esítéséről ,
ill etve a pénzügyi támogatás felhasználásáról beszámolót készít, illelve a hatályos számviteli
szabályoknak m egfel e lő elszámolást nyújt be T á moga tó számára.
Az elszámolás határideje : 2019. január 18.
10) T á mogatott indokolt esetben egy ízben kérheti a jelen szerződés 9) pontj a szenntt
elszámolási határidő meghosszabbítását, legkésőbb a határidő lejártát megelőző 20. napig. A
jelen szerződés 6) pontja szerinti határidő hosszabbítás ilyen indokolt ese t11ek minősül.
11) Az elszúmolást a jelen szerződ és elválaszthatatlan rndlékle ta
alapján ke ll elkészíteni és benyú.itani.

képező

elszámolási rend

12) Tám oga tó egyszeri alkalommal 20 napos hiánypótlcí:;i lehetósége t bizLosíL T ámogato tt
lw Ti"imogato tt a jclcr szerződés 9) ponrja szerinti elsz:ímo lásr cart::ilmi

rész~rc .

hiányosságokka l nyújtja be. vagy az elszámolás elfogacbs:ít megel őző szak.mai ~s pé nzügyi
vizsgálat s zabálytn lanságot tár fel.
13) Támogatott kötelezettséget vállal a támogatás azon összegének cgyösszeg ü, a fo lyósítús
és a vissz afizetés időpontja kö zö tti időszakra eső , a Polgári Törvén ykön yvben meghatározott
kamatnak megfelelő kamattal növelt mé1t ékben történő, Támogató c1Től hozott döntése
kézhezvételét követő 8 napon belül i visszafizetésére, amelyre az elszámolási
kötelezettségének a j elen szerződés 9) pontja szerinti haráridö ig nem, vagy nem megfele lően
tesz eleget, illetve amelyet nem a j elen szerződés ben foglalt feltételeknek megfelelően vagy
jogszabálysértően használt fel.
14) Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatko zik anól, hogy a jden szerződés 2)
po ntj a szerinti cél tekintetében ÁFA levonási joggal nem rendelkezik, illetve az adóterhet
másr a nem hárítja át. Amennyiben a Támogatott nem él az ÁFA le vo nási jogával, a
benyújtott számlák bruttó összértékével szám olhat el a támogatás terhfre.
15) Támogatott hozzájárulását adja ah hoz. hogy amennyiben Támogató a jelen szerződés 5),
8), 13) pontja alapján a támogatás összegének visszafizetéséről dönt, úgy Tá m ogató a
köve telését - amennyiben T á mogato tt a visszafizetési kötelezettségének a felhívás szerinti
határidőben ö nkén t nem tesz e leget - Támoga tott bankszámlájára vonatkozó beszedési
m egbízás útj án érvényesítse . Támogatott ene v onatkozóan csato lja a száml avezető
bankjának nyomtatványán tett nyila tkozatát. A nyi latkozat a j elen szerződés elválaszthatatlan
része, annak 2. számú mellékletét ké pezi.
16) Felek rögzíti k, hogy Támogatott csato lta nyilatkozatát arról, hogy vele szemben sem a
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a
szerinti összeférhetetlenségi ok, sem ugyaneze n törvény 8. §-a szerinti érintettség nem áll
fenn, nem állnak fenn továbbá az államháztartásró l szóló 20 11. évi CXCV. törvén y 48/ B. §
szerinti összeférhetetlenségi o kok, nem ál l csőd-, fe lszámolási-, végelszámolási vagy a
megszüntetésére irányuló eg yéb eljárás alatt, továbbá csatolta nyilatkozatát, hogy nincs !~járt
esedékességű köztaiiozása.
közpénzből

17) T á mogatott tudomásu l veszi, hogy a támogatással kapcso latos ad atok közérdekű és
nyilvános adatok, ame lyela"c nézve a Támogatónak az irányadó
jogszabályokban előírt nyi.l ván tarlási és közzétételi kötelezettsége van.
közérdek.bő i

18) Támogatott kötelezettséget vá llal aITa, hogy a támogatás felhasználására vonatkozó
va lamennyi b izo nyl atot nyo lc évig

megőrzi.

19) felek megállapodnak abban, h ogy a j elen szerződésse l kapcs o latosan
val amennyi igényt vagy vitás ~érdést elsőd legesen peren kív ül , békés úton kívánj ák
Amennyibe n ez nem veze t eredmény re, úgy a jelen szerződésből eredő esetleges
rendezésére a bíróság hatás kör ét és illetékességét az általános szabá lyo k szerint
meg.

felmer ült
rendezni.
jogvitáik
állapítják

20) Jelen szerződésben nem szabályozott ké rdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó hatályos
j o gszabályok rende lkezesei az idnyadóak.

21) Jel en

sze rződés

a

Képvi selő-r~stO lc t

236/20 18. (TlI.27. J ök. rnímú hat,.i.rozatrin alapul.

22) Jelen szerződés 5 egymassal mindenben megegyező e redeti példányba n kés7ült. :imelyer a
szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akarntukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták .

• •• ~- .

Budapest, 2018 . „„ ..~ : .... ...

,.
„

. .

·

11(
„ ...

"
„

•• „

.

?018 . „ . „. >:-:·„.
' ,,, .„ „ „ ,.· ,„·(.:(„
B ud apest, _

.,.

„ ..

Melléldet: az elszámolás rendjének szabályai
"'„ „._,.: . .. ,
-„„
:

.„ ....

.J

.

f'

.

' · . ··.1 •„

.,

I•

-~~' ',:· ...-~:p.·.:.,. -. ,:..";:/;,,

~„/.'..\.-::.r:~~'.':-: ....:f~·t~-~~„„:~..~.

...P.~i·~·t·~-i~'i~·~~~é~[~ji~~~~ö·Ii~~~let

Bp. Főv. XV. ker. Onkormányzat
képv.: Hajdu László polgármester;,

Támogató

Ellcnjegyzem
_ 18 . ,„ „ . „. „o.f
„ -. „ „. „
Bu dapest, ?O

képv.: Latyák Tamás elnök

/

Támogatott

,

„. „. „:
'' „ "

„.~--:-:~r;:;·.~"':':~:

.

.~- --i' :{vi '
·>~
·J
/
: \
....... .... .... ..... ' .. ..!. ':':........ ·. ~. -:---- :.... ·J' \

dr. Lampe1~t~ Móóika .''

jegyző . . :. ,"

:" \

J)
·--

Pénzügyileg ellenjegyzem
„.-~
Budapest, 20 18. „.:-:> ... ... .. ..... " .„.'.~".' .. . .. "
.,

'

,.J . .

-

1

............::~.<: . ~':; .. :-.~: .;·.~:·~ .·.'.~ ~ ..... .
Hörich Szilvia
Közgazdasági Főosztály

föosztályvezetö
~·-

Kapják:

•
•

Palota Tehetségfejlesztő Egyesület
Közgazdasági Főosztály

•

Népjóléti és lntézményfelilgyeleti

•

Nyilvántmás /Jegyzői iroda.

•

Irattár

Főosztály

.-

11. melléklet

)·U+ l;l ,,) 1/ 'I .!
Szerzödés 5z;'11na:204/20 17
Ü!!virntszrim: 5/<10<19 1- 1.inO 17.
._
Tt:urn felelős: Nlf-í< KS Os;-1~[y
Budupt!st Főváros XV. Kcrlilct Rákospalorn , Pestújhely, Újpalota Önkurmünyzarn

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Budapest Fővi1ros XV. kerületi Önkor mányzat
( l 153 Budapest, Bocskai utca 1-3 .)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 735782
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005
képviseli: Hajdu László polgármester,

(a továbbinkban: Öukorm:ínyzat), másrészrql a

MÁV Szimfo nikuso k Zenekari Alapítvány
(szél<l1ely: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.)
adószám: 1805672 1-2-42
számlaszáma: K&H Bank 1020097 1-2 1521573-00000000
nyil vántartási száma: 01-0 1-0004473
képviseli: Lendvai György ügyvezető igazgató,
(a továbbiakban: Közszo lg:lHató) között a Magyarország helyi ön.konnányzatairól szóló 20 11 . évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontja, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmüvelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-a, n Budapest Föváros XV. kerü le ti
Önko m1ányzat Képviselö-lcstületének az Önkormányzat közmüvelődési feladatairó l és a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV. !.) öle. rendelete, valamint a 2017.
évi költségvetésről szóló 512017. (III. l.) önkormányzati rendelet 3.1. számú mellékletében
„Mülcödési célú támogatások AflT-n kívülre" cími\ fejezetrészben foglaltak, továbbá a Budapest
Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 256-257/2017. (IV.4.) öle számú
határozatai alapján a MAV Szimfonikusok Zenekari Alap [tvány éves mlí ködési támogatásáro az
alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

1. Kiindu lva abból, hogy az Önkorniányza t a közmüvelődési feladatok megvalósítására
vonatkozó, törvényben e lőírt kötelezettségeit a polgárok szabad és önkéntes közreműködésével
és részvételével taitja teljes körüen megvalósíthatónak, valamint hogy a társada lmi összefogás
segítheti leghatékonyabban kerületünk múltbeli hagyományainak fel tárnasztásál és jövőbeli
fejlődését, a közművelődési fe ladatok megvalósítása céljából Közszolgáltatási szerzödést
(továbbiakban: Szerződés) leüt a Közszolg:lltnttSval.
2. Szetződő felek kijelentik, hogy a közműve l ődés területén - egymás érdekeinek kölcsönös
figyelem be vételével - egy ütl l<íváll!rn k müködni . Tevéken)'Ségük összehangolásával és
l ehetősége ik színvonalas kihasználásával H. közmüvelődési szolgúltatils minőségi javítását, a
kerület polgárságának érdeke és igén ye szerinti választék bővítését célozzák meg.

l '

.„
1

J. A Szerződés tárgya: /\ kerü leti kliLmü vclödési te\ ~kenység támoga r;'isa. n 1\-lr\. V Szi mfoni!rns
Zenekar ml'1 vészcti munkitj;ínak t!i mog:ir:·1sa a jelen szerziídés szeri nt.
4. A Szerzödés célja: A K özszolg:i ltató rnüvészcti munldj:ínak tfunoga t:ísa, a jelen szt:rzűdésbe n
meghatcírozott közmüvelödési és mlívésze ti leladtltok cllát~ísa. a XV. kerület kulturál is életének
gnzdagílása.
5. A Szerződés időt:.trtama: A fold< hatéirnzott időre, 20 17.január 1 -tő l 20 l 9. december 3 1-éig

te1je<lö idösz<lkra kötik.
6. Közszu lg:íltató váll alja, hogy a 7. pont szerinti támogatás ellentétclczéseképpen az ulúb bi
közművel ődési feladatokat látja el:
o
évente négy nagyzenekari koncert, és
o
öt alkalommal a MÁV Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult, maximum ötfös, kisebb
hnng:szeres együttes fe llépése, konce1tje.
Az előadások megrendezése a Csokonai Kulturális és Sportközponttal e lőzetes egyeztetés
alapján türtéuik. A MÁY Szimfonikus Zenekari Alapítvány a szervezésében lebonyolított
hangversenyeken, a müsorfiizeleken feltü nteti Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatát,
mint a zeneka r támogatóját.

7. Ö nkor m?. nyzat a 6. pontb<1 n meghatározott feladatok ellátására 4.000.000 Ft, azaz négymillió
fori nt összeget biztosít a MAY Szimfo nilcus Zenekari Alapítvány részére a helyi közmüvelödési
felada tok a 2017. évi költségvetésről szóló 5/20 17. (ITJ. 1.) önkormányzati renddet 3.1.
mellékletében „müködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre" eJöirányzal terhére, az
Önkormányzat által nyújtott pénzbeli túmogutúsokxól szóló ó/20 17. (lll. l .) önJrnrmányzati
rende let 2. melléklete szerinti elszámolási kötelezettséggel. Az összeg 20 17 . március 1. napjától
20 l 7. tk(;ember 3 1. napjáig liasználható fel.
S. A kifizetés módja és időpontja: Önkormá nyzat a jelen szerződés 7. pontja szerinti összeget, a
sze rző dés mi ndkét fél ál tal történt nlúírúsúl követő 15 napon belül, egy összegben át.utalja a
Közszolg:llta tó részére, a K& H Bank-nál vezetett 10200971-21521573 számú bankszámlájára.

9. Közszo lgáltató köteles a 7. pontban meghatározo tt támogntás összegével minden évben
elszámolni. Az elszámolás ha tárideje: a tárgyévet követő év január 15. Közszolgáltató
kötelt:zeltséget vállal arra, hogy a j elen sze rződésben foglaltak teljesítéséről, illetve a pénzügyi
támogatás felhasznólásáró l beszcímolót készít, illetve a hatályos számviteli szabályoknak
megfelelő elszámolást nyúj t be Önkormányzat számára. Az elszámoh\s rendjére a jelen
szerződés, és annak el választhatatl<
m részét képező melléklet az irányndó.
A 20 l 7. évi t:ím oga tás clszá molús únalc a h:itiíl'id cjc 20Hl. j :rnu :ír 15.

10. Közszolgá lta tó a 2017. évi támogatús összegét kizáró lag a jelen szerződésben fogla lt fe ladatok
ellátására használhatja fel. A támogatás fe lhasználása nem teij edhet saját gépjárművek
használatával kapcsolatos kifizetésekre, illetve az önkormányzat által nyújtott pénzbeli
támogatásokJól szóló 6/20 17. (rII. l.) önkormányzati rendeletben meghatározott esetekre.
l J . Közszo lgálta tó lcöte lezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét elkülönítetten kezeli és a
tá mogatási összeg follrnsznólásáról elkülönítell .számviteli nyilvántartást vezet, továbbá a
felhasználással összefüggő számlúkat, bizonylatokat és egyéb okiratokat ellenőrzésre alkalmas
módon kezeli és tmtja nyilvún.
12. Közszolg:ílta tó kiHelezettséget v:lllal <ma, hogy az Öukoruuí uyza t részére annak kérésére, a
t<\mogatás fe lhaszmílásn során betekintési lchetöséget biztosít a támogatással kapcsolatos
nyi!viíntartásokba, számlákba. bizonylatokba, okirntokba, illetve ezek kel kapc.:solatbnn ír:lsbeli
fe lvilágosítást nyúj t.
13. Az Ö nk on mínyz:\t egyszeri alkalo111111:1l 20 napos hián ypótl:ísi leht:töséget biztosít
Kii7.s'l. 11 lg:i lt:1tú r~s zl..'.re, ha a l(iizszolg:í lt:i tó ~ jelen szc.: rzűtf ó; 9. p•)litj<! .:z:.:1:nti ~ l:mimo t :í~t

t<utilmi biúnyosságokl<al ny'11Jtp be, vagy az elszámolás elfogadását megelőző szakmai és
vizsgálat szabálytalanságot tár fe l.

p~nzügyi

14. Közszolg:llta tó tud omásu l veszi , hogy az Ö nk on n:lnyz:it a támogatás cgyösszegü, a támogatás
összegéne k a fo lyós ítós és a visszafizetés i dőpon tj a küzö tti idöszalua eső Ptk. szerinti késedelmi
kamatával növelt, a döntés kézhezvé telét köve tő 8 napon belüli vi sszafizetésérő l dönthet, ha a
beszámol:ísi, elszámolási kö telezettségének a jelen szerződés 9. pontja szerinti véghat áridő ig
nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve ha a t~mogatás összegét a jelen szerződés lO.
pontja szer in ti hatúri <lő ig uem , vagy a pályázati céllal ellenté tes módon, vagy nem a jelen
szerződésben foglalt egyéb fe ltételeknek. megfelelően haszn álja fel.
l 5. A szerződés szakmai teljesítését a Csoko nai Kultu rális és Sportközpont (a továbbiakban:
CSKSK ) szakemberei folyamatosa n figyelemmel kísérik. A tárgyév január 15-éig a
K özszolgáltató a s-zakmai beszámolót megküldi a CSKSK igazgatója részére, aki a
szcrzödésben megha tározott szalanai feladatok cl végzését tárgyév j anuár J 1-éig aláírásával
igazolja és azt az Önkormányzat részére továbbítja.
l 6. Közszo lgálta tó a j elen szerződés aláírásával nyilatkozik arró l, hogy a jelen szerződés szerinti
cél teki ntetében adólev onási jog iJJeti meg, és az adóterhet másra hárítja át.
szerződésben adott nyilatkozata
ellenére a támogatús fe lhasználása surún a fizete ndő adój á bó l rú úth<írított vngy az álta la
megáJJapított adó t levonta, vagy a keletkező adóterhet másra á thóríto tta, a levonásba helyeze tt
vagy áthárított és az Öuk onn:inyzat által is támogatott áltnl ános fo rgalmi adó összegének
megfelelő támogatást köteles az Ö nkorm á nyzat részére, az Ö nkor máuyznt által
meghatározott ( 11 7 84009- l 55 15005 számú) számlárn, a szerződésszám megjelölésével 15
napon belül visszafi zet ni a Po lgári Törvénykönyvben meghatározott kamatnak megfele lő
kamatta l növelt mértékben. A kamatszám ítás kezdö idöponlja a támogatás j ogosula tlan
felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a v isszafize tési kö telezettség teljesítésének napja.

17. Közszo lgá ltató tudomásu l veszi, hogy amennyiben a jelen

18. K özszolgálta tó tudomásul veszi, hogy a mennyiben az Ö nkor m:lnyza t a jelen szerződés 14.
pontj a. értelmében a tá mogatás visszafizetéséről dönt, úgy az elszámo lás jelen szerződés 9.
pontja szerinti v égb atáridej étöl számított l éven belül új abb támogatásba n ne m részesü lhet.

19. K özszo lgálta tó kötelezettséget vállal orra, hogy a tómogatás fe lhasználására vonatkozó
valamennyi bizonylatot öt évig

megőri z.

20. Felek mcgállnpodna k nbban, hogy a jele n szerződéssel kapcsolatosan felmeriilt valamennyi
igényt v agy vitás kérdést e l sőd legesen peren kívü l, békés úton kívánják re ndezni. Amennyib en
ez nem vezet eredményre, úgy a j elen szerződésbő l eredő esetleges j ogvitáik rendezésére a
bíróság ha tásköré t és illetékességét az általános szabályok szerin l állapítják meg.
s7.erződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., va lamint a kapcsolódó hatályos
jogszabályok re ndelkezése i az irán yadóak.

21. Jelen

22. Jelen szerződés a Budapest Fővá ros X:V. ke rületi Önk on n foyzal Képvi selő - testü le tének 2562571.2017. (lV .4.) öl<. számú ha tározatain alapul.

.l

í

/

23. Jelen !>7.erzödés 5 egymússal mindenben megegyező eredeti pélclányban készül t, melyet a
szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2017 .. „
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Szerződés száma: 43 312013.
Ügviratszám: 5/660-9/2018.
Témafe le lős: NIF-I<.KS Os21álv
Budapest í"öváros XV. Kerület Rákospalota. Pestújhely, Újpalota Önkonnány.wta

Közszolgáltatási

Szerződés

Módosítása

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat
(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3 .)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 735782
képviseli: Hajdu László polgármester,
(a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

a

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány
(székhely : 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.)
adószám: 18056721 -2-42
számlaszáma: K&H Bank 10200971 -2152 l 573-00000000
nyilvántartási száma: 01-01-0004473
képviseli: Lendvai György ügyvezető igazgató,
(együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
A Felek a közöttük lévő a 204/20 17. szerzödésszámon, 2017. máj us 5-én létrejött
Közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel a Budapest
Főváros XV. Kerületi Önkonnányzat Képviselő-testületének a 234/2018. (Hl. 27.) ök. számú
határozatában foglaltaknak megfelelelően az alábbiak szerint módosítják:
1. A

Szerződés

7. pontja a következőképpen módosul:

Az Önkormányzat a 6. pontban meghatározott feladatok megvalósítására 1.000.000 Ft, azaz
egymillió f01int összeget biztosít az Alapítvány részére a helyi közművelődési feladatok
ellátására a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (IJ.28.) önkormányzati rendelet 3.2.
mellékletében „működési célú támogatások ÁHT-n kívülre" előirányzat terhére, az
Önkonnányzat által nyúj tott pénzbeli támogatásolcról szóló 6/20 17. (IIT. l.) önkormányzati
rendelet 2. melléklete szerinti elszámolási kötelezettséggel. Az összeg 2018. január 1. napjától
2018. december 31. napjáig használható fel
Az elszámolás határideje 2019. január 18.
2. Az Önkormányzat az 1. pont szerinti összeget a j elen szerződés aláírását követő 15 napon
belül utalja át az Alapítvány 10200971 -21521573-00000000 számú bankszámlájára.
3. A Szerződés 9. pontja a következőképpen módosul:
Az Alapítvány kötelezi magát, hogy 2019. január 18-ig pénzügyi és szalunai beszámolót
készít az Önkonnányzat számára a Szerződés melléklete szerint.
4. A

Szerződés

melléklete helyébe a jelen szerződés melléklete lép.

Jelen szerződés 5 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült. A szerződést
a Felek elolvasták, közösen é1telmezték, s mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal
mindenben egyezőt, aláírásra jogosult képvise lőjük útján helybenhagyólag aláíiták.
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Szerződés száma: 434/2018.
Ügyiratszám:5/738-10/20l8. Témafel elős:NJF KKS Osztálv
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhe ly, Új palota Önkormányzata

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészrő l a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányza
Zü18 JuL '1 .,
1
(1153 . Budapest, Bocskai utca 1-3.)
.---adószáma: 15 735784-2-42
E o:.úin.
~(
·
törzsszám : 735782
/
V.U f 1\}.számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11 784009-1551500:>-- - - - . ! . _
' · \tképviseli: Németh Angéla polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester,

I' '· · , )

mint támogató (a továbbiakban : Támogató),

másrészrő l

a

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
székhelye: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
adószáma: 15490768-2-42
számlaszáma: OTP Bank Nyrt 11784009-15490768
képvisel i: dr. Fodor Péter föigazgató,

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1) Támogató 3.638.460 Ft, azaz hárommillió-hatszázha rmincnyolcezer-négyszázhatvan forint
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének

a 240/2018. (UI.27.) ök számú határozata alapján a 20 18. évi költségvetésrő l
szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3.2. mellékletében a „miíködési célú támogatások ÁHTn belülre" és „felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belü lre" elői rányzatok terhére, a jelen
szerződésben foglaltak szerint.

2) Támogatott az 1) pont szerinti támogatást az alábbi kiadásokra használhatja fe l:
• !.OOO.OOO Ft, azaz egymillió forintot a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XV. kerületi
fi ókkönyvtáraiban a könyvtár állománygyarapításának költségeire, és
• 2.638.640 Ft, azaz kétmi llió-hatszázharmincnyolcezer-négyszázhatvan forintot a 20 18. évi
fizetendő és az előző időszakokb an keletkezett, a korábbi években már megfizetett közös
költség elszámolására.
3) Támogató vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követően 15 napon be lül 3.638.640 Ft, azaz
háromm illió-hatszázharmincnyolcezer-négyszázhatvan forint támogatást utal át Támogatott részére
az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11 784009-15490768 számú számlára.
4) Támogatott kötelezettséget vá llal' arra, hogy a támogatást csak a jelen szerződés 2) pontjában
megfogalmazott célokra, az azokkal közvetlenül össze függő költségek és ráfordítások kifizetésére
használja fel.

I

5) A támogatás összegébő l fel halmozási célra !.OOO .OOO Ft a Támogatott XV. kerületi
fiókkönyvtáraiban a könyvtár állománygyarapítására fordítható. A felhal mozási célú támogatás 2018 .
január I. napjától 2018. december 3 1. napjáig használható fel. A támogatás összegébő l müködési célra
2.638.460 Ft a 2018. évi fizetendő és az e lözö időszakokban ke letkezett, a korábbi években már
megfizetett közös kö ltség elszámolására ford ítható. A müködési célú támogatás a 6) pontban foglaltak
szerint használható fe l.

6) Jelen szerzödés 5) pontjában rögzített 2.638.460 Ft összegü működés i célú támogatás ke retében a
Tá mogató vállalja, hogy
• a közös kö ltség és a Támoga tot1 által vállalt összeg éves különbözetének megfelelö
összegben, azaz 12 x 83.955 Ft/hó, mindösszesen 1.007.460 Ft összegű támogatást nyújt a
Támogatott részére, kifejezetten a 2018. évi közös költség Palota Holding Zrt. részére történő
megfi zetésére;
• 20 18. évben egyszeri, működési célú támogatásként 756.000 Ft-ot biztosít a Támogatott
részére a 201 7. ápri lis l-től 2017. december 3 1-ig tartó i dőszak keretében a Palota Holding
Zrt. álta l megállapított havi 136.065 Ft és a Támogatott által önerőbő l fizetett havi 52. 1l 0 Ft
összegű közös kö ltség különbözetéből eredő, a korábbi években már megfizetett közös költség
elszámolására;
• a Palota Holding részére 2015. o któber l -tő l 2016. február 28-ig tartó időszakra vonatkozó, a
korábbi években már megfizetett közös költség elszámolásának 875.000 Ft összegét 2018. évi
egyszeri működés i célú támogatásként biztosítja a Támogatott részére.
7) Jelen szerződés 5) pontjában rögzített fel halmozási és működési célú támogatás felhasználása
keretében a Támogatott vá llalja, hogy
• a Zsókavár utcai fiókkönyvtár esetében a teljes közös költséget havonta megfizeti;
• a 20 18. évi 1.000.000 Ft fe lha lmozási célú támogatás teljes összegét a Könyvtár kerületi
fiókkönyvtára inak könyvállomány gyarapításának kö ltségeire fordítja a 20 18. évben;
• a 2018. évi működés i célú támogatásából 1.007.460 Ft-ot a 2018. év i közös költség
megfizetésére, 756.000 Ft-ot a 201 7. április l-től 2017. december 3 1-ig tartó időszak közös
költség külö nbözetének megfizetésére, 875 .000 Ft-ot a 2015. október l-től 2016. február 28-ig
tartó időszak közös költség tartozás rendezésére fordítja.
8) Támogatott indokolt esetben egy ízben írásban kérheti a támogatási összeg felhasználása jelen
5) pontja szerinti határidejének a meghosszabbítását, legkésőbb a fe lhasználási határidő
lejártát mege l őző 20. napig.

szerződés

9) Támogatott köte lezettséget vál lal arra, hogy a támogatás összegét elkülönítetten kezeli és a
támogatás i összeg tekintetében a bevételekre és kiadásokra vonatkozóan elkü lönített számviteli
nyilvántartást vezet, továbbá a felhasználással összefüggő szám lákat, bizonylatokat és egyéb
okiratokat ellenőrzésre alkalmas módon kezel i és tartja nyi lván.
10) Támoga tott kötelezettséget vállal arra, hogy Támogató részére annak kérésé re, a támogatás
felhasználása során betekintési lehetősége t biztosít a támogatással kapcsolatos ny ilvántartásokba,
számlákba, bizonylatokba, okíratokba, illetve ezekkel kapcsolatban írásbeli felvilágosítást nyújt.
Támogatott tud omásul veszi, hogy an1ennyiben az időköz i ellenőrzés során Tám ogató a támogatási
céltól eltérő felhasználást tapasztal, úgy Támogató fe lhívására köte les annak kézhezvételét követő 8
napon belül a céltól e ltérően felhasznált és a még fel nem használt támogatási összeg teljes körű, a
fo lyósítás és a visszafizetés időpontj a közötti idő szakra eső, a Po lgári Törvénykönyvben
meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben történő egyösszegű visszafizetésére.
11) Támogatott kötelezettséget válla l an-a, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, illetve a
pénzügyi támogatás fe lhasználásáról beszámolót készít, illetve a hatályos számvitel i szabályoknak
megfelel ő elszámolást nyúj t be Támogató számára. Az elszámolás határideje:
2019.január 18.
12) Támogatott indokolt esetben egy ízben kérheti a jelen szerződés 11) po ntja szerinti elszámolási
meghosszabbítását, legkésőbb a határidő lejártát megel őző 20. napig. A j elen szerződés 8)
pontja szerinti határidő hosszabbítás ilyen indokolt esetnek minősül.

h a táridő

13) Az elszámolást a jelen szerződés elvá laszthatatlan l. számú me llékletét képező elszámo lási rend
alapján ke ll elkészíteni és benyújtani. Amennyiben a Támogatott a támogatást az Önkormányzat
közi gazgatási terül eté n működő szervezeti egysége részére használja fel, a felhasználás helyszínét
igazol nia kell.
14) T á mogató egyszeri alkalomma l 20 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít Támogatott részé re, ha
Támogatott a jelen szerződés 13) ponrja szerinti elszámolást tartalmi hiányosságokka l nyújrja be,
vagy az elszámolás elfogadását megelőző szakmai és pénzügyi vizsgálat szabálytalanságot tár fe l.
15) Tá mogato tt kötelezettséget vá llal a támogatás azon összegének egyösszegű , a folyós ítás és a
visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamatnak
megfe l elő kamattal növelt mértékben történő, T á mogató erről hozott döntése kézhezvételét követő 8
napon belü li visszafizetésére, ame lyre az e lszámo lás i köte lezettségének a j elen szerződés 11 ) pontja
szerinti határidőig nem, vagy nem megfe le l ően tesz eleget, illetve amelyet nem a jelen szerződésben
foglalt felté teleknek megfele lően vagy j ogszabálysértően használt fel.
Támoga tott kötelezettséget vá lla l a 2018. december 3 1. napjáig fel nem használt összeg egyösszegü
visszafizetésére a folyós ítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső. a Polgári Törvénykönyv
sze rinti törvényes kamatáva l együtt.
16) Támogatott a jele n szerződés alá írásával nyi latkozik arró l, hogy a jele n szerződés 2) pontja
szerinti cél tekintetében él az ÁFA levonás i jogával , illetve az adóterhet másra áthárítja. Amennyiben
é l az ÁFA levonási jogával, úgy a benyúj tott számlák nettó összértékével kell Támogatottnak
elszámo lnia.
17) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a j elen szerződésbe n adott nyilatkozata ellenére a
támogatás felhaszná lása során fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa megállapított adót
levonta, vagy a kel etkező adóterhet másra áthárította, a levonásba he lyezett vagy áthárított és
Támogató által is támogaton általá nos forgalmi adó összegének megfele l ő támogatást köteles
Támogató részére Támogató által meghatározott 1 1784009-15490768 számú számlára, a
szerződésszám megjelölésével 8 napon be lül visszafizetni a Po lgári Törvénykönyvben meghatározott
kamatnak megfelelő kam atta l növelt mértékben. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás
jogosul atlan felhasználásának kezdő napja. uto lsó napja a visszafizetési köte lezenség teljesítésének
napJa.
18) Támogatott hozzájárulását adja ahhoz, hogy amenny iben Támogató a jelen szerződés 10). 15),
17) po ntja alapján a támogatás összegének vissza fizetésérő l dönt, úgy Támogató a követelését amenny iben Támogatott a visszafizetési kötelezenségének a fe lhívás szeri nti határidőben önként nem
tesz eleget - Támoga tott bankszám lájára vonatkozó azonnali beszedési megb ízás útján é rvényesítse.
Támogatott erre vonatkozóan csatolja a számlavezető bankjának nyomtatványán tett nyilatkozatát. A
ny ilatkozat a jelen szerződés e lválaszthatatlan része, annak 2. számú mel lékletét képezi.
19) Felek rögzít ik, hogy Támogatott csatolta nyi latkozatát arró l, hogy vele szembe n nem állnak fen n
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § szerinti összeférh etetlenségi okok, nem
áll megszüntetésére irányu ló eljárás alatt, továbbá csato lta nyi latkozatát, hogy nincs lejárt
esedékességű köztartozása .
20) T á mogatott tudom ásu l veszi, hogy a támogatással kapcsolatos adatok közérdekű és közé rdekből
ny ilvános adatok, amelyekre nézve a Tá moga tónak az irányadó jogszabályokban el ő írt nyi lvántartási
és közzétételi kötelezet1sége van.

2 l) Támoga tott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználására vonatkozó valamennyi
bizonylatot nyolc évig megőrzi.

22) Felek megá llapodnak abban. hogy a jelen szerződésse l kapcsolatosan fe lmerü lt va lamenny i igényt
vagy v itás ké rdést e l sődlegesen peren kívül, békés úton kívánják rendezni . Amenn yiben ez nem vezet
eredményre, úgy a jelen szerződésbő l e redő esetleges jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és
illetékességét az általános szabályok szer int állapítják meg.
23) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valami nt a kapcsolódó hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
24) Jelen szerződés a B udapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képv i se lő-testü letének
240/2018. (lll.27.) ök. számú határozatán alap ul.

25) Jelen szerződés S egymással mindenben m egegyező eredeti pé ldányban készü lt, amelyet a
sze rződő Felek elolvasás és é rte lmezés után, mint akaratukka l mindenben megegyezőt j óváhagyólag
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