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l. Előterjesztés

Tisztelt Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság!
A GENERALP-ART-I Kkt. (székhelye: 1029 Budaprst, Gyöngyvér u. 89. cégjsz: 01-03-021596,
adószáma 28149060-1-41) képviseletében Szaki Krisztina ügyvezető 2020. szeptember 15-én
egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatához (a
továbbiakban: Önkormányzat), melyben Dániel Keyes könyvéből általa írt, az Ötödik Sally című
előadás I. kerületi helyszínen, a TRIP-hajón történő bemutatásához.
Az előadás létrejöttét közösségi gyűjtés előzte meg, ebből eddig 720.000 Ft áll rendelkezésre,
továbbá a Nemzeti Kulturális Alap is hozzájárult 600.000 Ft-tal a költségekhez. A projek teljes
költségvetése 2.300.000 Ft, így az önrészen felüli hiányzó összeget, 800.000 Ft-ot, azaz
nyolcszázezer forintot kér önkormányzatunktól a művész.
Az összeget az alábbi tevékenységekre fordítanák: Jelmezek: 100 000 Ft. Két főszereplő díja
2 hónapra 350 000 Ft/fő, mindösszesen 700 000 Ft. Összesen 800 000 Ft.

„Színművészként, munkám és társadalmi tevékenységeim során, mindig a közösségépítésre és az
emberek lelkének gyógyítására koncentráltam. Mindig az ügyeket gombolom az adott
tevékenységemre, munkámra. Ilyen előadásom volt a kultikussá vált Ötödik Sally, mely
gyermekkori abúzusról szól és a felismeréssel gyógyít, de ilyen az És a nyolcadik napon című
darabom és az abból készült TV-Elm is, mely a sérültek társadalmi elfogadását segíti. A
Maradjunk annyiban című darabom pedig egy hajléktalan nő élettörténete által segít mögé látni a
felszínnek, hisz minden ember mögött ott van egy sors, ami által eljuthatnak emberek különböző
élet helyzetekbe.
A Kapcsolda, a sérültek elfogadását, megismerését segítő programom, melyet már 105
iskola valósít meg, az egyik első és azóta is folyamatosan megvalósító iskolái az I. kerületi
Toldy Ferenc és a Petőfi Gimnázium. Az Ötödik Sallyt az I. kerületben, a TRIP hajón szeretném
bemutatni.
Az Ötödik Sally című előadást 20 évig játszottam. Az emberek jöttek, csodálkoztak az öt ént látva,
belemélyültek egy többszemélyiségű nő életébe, de gyógyultak is. Volt, aki minden évben eljött,
tesztelve saját magát, hol tart a lelke. Sally rengeteg sebet kapott gyerekkorában, az abuzálás remek
példája ez az élettörténet, de egyben tükör is ez az előadás. Rengeteg kincs van mindenkiben,
ezerfélék vagyunk, de mindenki esendő, s mindenki szeretette vágyik. Célom, hogy az emberek
önmagukra rálátva felismerjék sebeiket, s az előadás által gyógyítsák azokat. Ezért akartam átadni a
stafétát, hogy az előadás ne álljon meg, mert folyamatosan szükséges a színház általi léleképítés.
Földes Eszterben találtam meg azt az alkotót, aki nem színésznőként, hanem közvetítőként
tud jelen lenni az előadásban. Az NKA-tól kaptam pénzt, mellyel a létrehozás egy részét támogatják,
gyűjtöttek a régi nézők is adományt, azonban még szükség van 800 000 Ft-ra az előadás
létrehozásához
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.
Álláspontom szerint a támogatás megítélésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
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
GENERALP-ART-I Kkt. (székhelye: 1029 Budaprst, Gyöngyvér u. 89. cégjsz: 01-03-021596,
adószáma 28149060-1-41) képviseletében Szalai Krisztina ügyvezető részére 800.000 Ft, azaz
Nyolcszázezer Ft összegű támogatás megítélésről az általa írt Ötödik Sally c. előadás
létrehozásához az I. kerületi TRIP hajón c. rendezvény megtartása céljából.

Döntési alternatívák:
a.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága egyetért azzal, hogy GENERALP-ART-I Kkt. (székhelye:
1029 Budapest, Gyöngyvér u. 89. cg: 01-03-021596, adószáma:28149060-l-41, képviselek
Szalai Krisztina ügyvezető) az Ötödik Sally c. előadás létrehozásához az I. kerületi TRIP
hajón az Önkormányzat részéről 800.000 Ft, azaz Nyolcszázezer Ft összegű vissza nem
térítendő támogatásban részesüljön.
Az összeget az alábbi célokra használható fel: jelmezek: 100 000,- Ft. Két főszereplő
díja 2 hónapra 350 000,- Ft/fő, összesen 700 000,- Ft.
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 nem ért egyet azzal, hogy GENERALP-ART-I Kkt.
(székhelye: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 89. cg: 01-03 021596, adószáma: 28149060-1-41
képviseli Szalai Krisztina ügyvezető) az Ötödik Sally c. előadás létrehozásához az I. kerületi
TRIP hajón az Önkormányzat részéről 800.000 Ft, azaz Nyolcszázezer Ft összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesüljön
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

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

1. melléklet

BDV/28642-..../2020. SZÁMÚ HATÁROZAT
Szalai Kriszina ev. részére 800.000 Ft azaz Nyolcszázezer forint összegű támogatás
megítélésről az Ötödik Sally előadás létrehozása TRIP hajón 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.

GENERALP-ART-I Kkt. (székhelye: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 89. cg: 01-03-021596,
adószáma:28149060-1-41) képviseli Szalai Krisztina ügyvezető) részére az ötödik Sally c.
előadás létrehozása a TRIP hajón megnevezésű rendezvény megtartása céljából 800.000 Ft
összegű támogatást állapítok meg.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szalai Krisztina egyéni vállalkozóval a támogatás
felhasználásáról a mellékletben foglaltak szerint támogatási szerződést köt.

Budapest, „....................”

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: & GENERÁLT-ART-I Kkt. (székhelye: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 89. cg: 01-03
021596,) képviseli Szalai Krisztina ügyvezető adószám: 28149060-1-41, 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
Budapest I. 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
„Ötödik Sally c. előadás létrehozása a TRIP hajón ”
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
800 000,- Ft, azaz nyolcszázezer 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. június 30. napjáig használható fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 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 közvedenül 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 CXVII. 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.
1
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. augusztus 31-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 AFA-Nyilatkozat is (3. számú melléklet). A Támogatott
egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatási szerződés kelte és 2021. június 30. napja
közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli
bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20.

Elszámolható költségek:
Jelmezek: 100 000,- Ft, azaz egyszázezer forint.
Két főszereplő díja 2 hónapra 350 000,- Ft/fő, azaz háromszázötvenezer forint/ fő
mindösszesen 700 000,- Ft, azaz hétszázezer forint.
Összesen: 800 000,-Ft, azaz nyolcszázezer forint.

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 at^ európai versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről ssjló 3712011. (111.22.) Korm. 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.

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés;

Jambrisekné Borhy Gabriella
gazdasági irodavezető
2020. „
”
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a Támogatott képviseletében:

Szalai Krisztina

Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
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. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. A Támogatott által benyújtott egyedi támogatás kérelem
Erről értesülnek:
1. Támogatott szervezet
2. Gazdasági Iroda (költségvetés)
3. Gazdasági Iroda (utalás)
4. Jegyzői Referatúra (jogügylet)
5. Irattár
6. kozpenzpalyazat.gov.hu

