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1. Előterjesztés

Tisztelt Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság!
Egri Péter Márton, az 1. kerületben élő egyéni vállalkozó zenész 1016 Budapest, Naphegy u. 49.,
(adószáma: 69428375-1-33; kérelmező: Egri Péter Márton) 2020. július 9. napján elektronikus úton
egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatához (a
továbbiakban: Önkormányzat), melyben az általa 2020. szeptemberétől 2021. májusáig tartó
időszakra, havi 3 alkalommal, összességében 27 alkalommal zenés előadásokat szervezne. A 27
alkalomból 9 felnőtteknek szólna Egri Péter One Man — felnőtteknek címmel, 18 alkalommal
pedig a gyerekek számára szervezne Egri Péterpéldakép workshopot.
A 27 alkalomra (9 hónapra, havonta 3 alkalom) szóló rendezvény alkalmanként 50.000 Ft, havonta
150.000 Ft, összességében 1.350.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer forint
forrásigényű. A forrást a szerző az eszközök költségére, buszbérlésre, műszaki technikus
segítőre és a közreműködők díjára kívánja fordítani.
A foglalkozások témái:
- Az 1950-es évek zenéje, a kor zenetörténeti, történelmi, bemutatása, mai nyelven.
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- Fiatalok tészéte, folytatva a tavaly elkezdett Európai Unió által indított példakép workshopot,
amelyben motivációs előadásban mutatja be azt, hogy a célok, és álmok, miképp érhetők el,
kiegészítve ezt korunk jeles magyar művész- zenész, színész barátainak közreműködésével
Egri Péter a Mystery Gang 22 éves magyar rockabilly, rock and roll zenekarának frontembere, aki
saját dalaival nem csak Magyarországon, de nemzetközileg is, EU és AMedkában is folyamatosan
koncertező zenekar, művész. Ezen felül a híres, és közkedvelt' Made in Hungána' című filmben
színész tehetsége is megmutatkozik. Péter eredetileg történésznek készült, ezért sok mindent a
történelem oldaláról is bemutat, olyan előadásmódban, amely kicsiket és nagyokat egyaránt
lehengerel. Három éve kulturmissziónak tekinti a jövő nemzedékének a kultúrára való nevelést is,
ezért azóta karitatív az ország szegényebb településeire vitte el zenés előadását, amelyben nagyon
komoly motivációs előadás van elrejtve, mindezt a zene segítségével.
Az Amerikában díjakat kapott 2017 év végén megjelent angol nyelvű lemezét szerzői kiadásban
adta ki, és amely kiadót is a Naphegyről nevezett el: Sunhill 49 records.
Las Vegasban 2019 évi fellépésén már basszusgitáros kísérte, aki a Lisznyai utcai általános iskola
fiatal tanára, és aki ezeken az előadásokon elengedhetetlen segítsége a produktumnak.
Az előadásokon egy szál gitárt használ, mikrofont, és egy lábdobbal, és lábcinnel saját maga hozza
a ritmust. A műsor felépítésében alkalmazkodik az aktuális célközönség nyelvezetére. A zenei
előadás a történetek elmondása alatt egy alap zenei kíséretre vált.
Referenciái a teljesség igénye nélkül: Mezőkövesd Általános Iskola; Túrkeve Általános Iskola
Amerikai Nagykövetség Comer; Hegyvidék Szalon; Kalocsai Dózsa Szakgimnázium; Mikulásgyár;
Budapesti Corvinus Egyetem
A kérelemhez az igénylő csatolta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson
kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) által meghatározott nyilatkozatokat és mellékleteket. Kérelmező beadványához csatolta
nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a megvalósítást szeptember hónapban nem kezdte meg
annak terveztt kezdése október hónap.
Álláspontom szerint a támogatás megítélésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Koma.
rendeletben, valamint az Ör.-ben meghatározott feltételei fennállnak.
Az Ör. 4. § (3) bekezdésében, valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 1. 9. pontjában
foglaltak értelmében a jelen támogatási kérelem elbírálása a polgármester hatásköre.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, mint az Önkormányzat civil kapcsolatokért felelős bizottságát, hogy
a döntéshozatalt megelőzően a kérelmet és annak mellékleteit, a polgármesteri határozat tervezetét,
valamint a megkötendő támogatási szerződés tervezetét tárgyalja meg és véleményezze.

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottsága
... /2020.
NOKSB határozata
Egri Péter Márton ev. részére 1.350.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer Ft összegű
támogatás megítélésről az általa 9 alkalommal megtartott Egri Péter One Man — felnőtteknek és 18
alkalommal a gyerekek számára szervezett Egri Péter példakép workshop megnevezésű
rendezvények megtartása céljából.

Döntési alternatívák:
a.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága egyetért azzal, hogy Egri péter Márton ev. 9 alkalommal
megtartott Egri Péter One Man — felnőtteknek és 18 alkalommal a gyerekek számára
szervezett Egri Péter példakép workshop megtartása céljából az Önkormányzat részéről
1.350.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázötvenezer Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesüljön.
Elszámolható költségek: buszbérlés; műszaki, technikai segítő díja; valamint
közreműködők díja.
összesen: 50 000,-Ft/alkalom összegben, legfeljebb 27 alkalom.
A Bizottság egyetért azzal, hogy a polgármester az egyedi támogatási kérelem alapján a
támogatást megítélje, és a támogatási szerződést aláírja.
b.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága egyetért azzal, hogy Egri Péter Márton ev. 9 alkalommal
megtartott Egri Péter One Man — felnőtteknek és 18 alkalommal a gyerekek számára
szervezett Egri Péter példakép workshop megtartása céljából az Önkormányzat részéről
450.000 Ft, azaz Négyszázötvenezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesüljön. Az összeg az eredeti igény szerinti 9 hónap helyett 3 bevezető hónapra
finanszírozza a projektet.
Elszámolható költségek: buszbérlés; műszaki, technikai segítő díja; valamint
közreműködők díja.
összesen: 50 000,-Ft/alkalom összegben, legfeljebb 9 alkalom.
A Bizottság egyetért azzal, hogy a polgármester az egyedi támogatási kérelem alapján a
támogatást megítélje, és a támogatási szerződést aláírja.

c.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága nem ért egyet azzal, hogy Egri Péter Márton ev. 9
alkalommal megtartott Egri Péter One Man - felnőtteknek és 18 alkalommal a gyerekek
számára szervezett Egri Péter példakép workshop megtartását az Önkormányzat
támogassa.

Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: BDV/28642-..... /2020. számú határozat
2. melléklet: támogatási szerződés tervezete

1. melléklet
BDY/28642-.... /2020. SZÁMÚ HATÁROZAT
Egri Péter Márton ev. részére.........................Ft azaz.................... forint összegű támogatás
megítélésről az Egri Péter One Man - felnőtteknek és Egri Péter példakép workshop
gyerekeknek megnevezésű
rendezvény megtartása céljából

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által
államháztartáson

kívüli

forrás

átvételéről

és

az

államháztartáson

kívülre

nyújtott

támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésében,
valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő

testülete 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete 1. 9. pontjában
meghatározott hatáskörömben eljárva a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
tagjaival történt egyeztetést követően, a beérkezett vélemények figyelembe vételével, a kerület
érdekei alapján a következő döntést hoztam.

Egri Péter Márton, 1016 Budapest, Naphegy u. 49., (adószáma: 69428375-1-33) részére Egri
Péter One Man — felnőtteknek és Egri Péter példakép workshop gyerekeknek
megnevezésű rendezvények megtartása céljából ................. Ft összegű támogatást állapítok
meg.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egri Péter Márton egyéni vállalkozóval a
támogatás felhasználásáról a mellékletben foglaltak szerint támogatási szerződést köt.

Budapest, szeptember “......... ”

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154
00379543-00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban:
Támogató),
másrészről: a Egri Péter Márton e. v., 1016 Budapest, Naphegy u. 49., 69428375-1-33.,)
adószám: 69428375-1-33, bankszámlaszám:..................... ; a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésében, valamint a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
Budapesti. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendelete 2. számú melléklete 1. 9. pontjában meghatározott hatáskörében meghozott....... /2020.
........ számú polgármesteri határozata alapján a Támogató az alább részletezett feltételekkel vissza
nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére
„Egri Péter One Man - felnőtteknek és Egri Péter példakép workshop gyerekeknek ”
2.
Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (11.28.) önkormányzati rendelet „Egyéb működési célú pénzeszköz átadás” sor terhére.

............. -Ft, azaz...............forint támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel,
amelyet a
Támogatott............Banknál vezetett........................ számú számlaszámára átutal.
3.
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás jelen szerződés aláírásától 2021............. használható fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
melyről jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.
Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan.

Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú melléklete.
6.
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre
került.
7.
Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
8.
A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell
folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve
teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére,
banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.
9.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az
alább felsorolt törvények előírásaira:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXV1I. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
10.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval
és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
11.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához^’ című, jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.
12.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók
13.
Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 1. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja
fel.
14.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.

Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
15.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.
16.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására
használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben
az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt
összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított
késedelmi kamattal növelten.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 14. pontban rögzített elállása, valamint
aló. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki
inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
18.
A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint 2021.................. ig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával
tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával),
valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából — átvételi elismervény
ellenében - a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal címére.
19.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés tájékoztató a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához című, jelen
szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. számú melléklet). A Támogatott
egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatási szerződés kelte és 2021................... napja
közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli
bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20.

Elszámolható költségek:
Elszámolható költségek: buszbérlés; műszaki, technikai segítő
közreműködők díja.
összesen: 50 000,-Ft/alkalom összegben, legfeljebb..... alkalom.

díja;

valamint

21.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére a jelen szerződés 16. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a
jelen szerződés 17. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

22.
A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok
a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
23.
Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót
feltünteti.
24.
Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért
a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
25.
Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának
pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben a\ európai versenyjog, értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről s%óló 37/2011.(111.22.) Kom. rendelet
fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis”) támogatást részére nem ítéltek meg, továbbá nincs
folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 2020. szeptember „

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
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2. Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. Áfa-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetedenségi és érintettségi nyilatkozat
7 .A 1 amogatott által benyújtott egyedi támogatás kérelem
Erről értesülnek:
1. Támogatott szervezet
2. Gazdasági Iroda (költségvetés)
3. Gazdasági Iroda (utalás)
4. Jegyzői Referatúra (jogügylet)
5. Irattár
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