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Remenyik Ildikó, elnök: köszöntötte a megjelenteket. Az ülést megnyitotta és megállapította, hogy a
bizottság négy fővel határozatképes. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérte Tölcsér Borbála
alelnök asszonyt. Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
1/2021. A/l. 23.1 NQKSB határozata
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága a 2021. június 23-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

2.

A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester

3.

A Történelmi Lovas Egyesület egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester

4.

A

2021/2022-es

nevelési

évben

meghatározása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
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indítható

óvodai

csoportok

számának

Zárt ülésen:
1.

A Budavári Semmelweis Ignác Díj 2021. évi adományozása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

1.

A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

Remenyik Ildikó, elnök: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata előírja, hogy a
képviselő-testület a következő évre vonatkozóan december 15-ig munkatervet fogad el. 2020
novemberétől a képviselő-testület feladat- és hatásköreit a polgármester gyakorolta, így nem volt
indokolt, hogy a képviselő-testület magára nézve munkatervet fogadjon el.
A munkaterv összeállításához a javaslatokat kértek a települési képviselőktől, a bizottságoktól, a
települési nemzetiségi önkormányzatoktól, a tanácsnoktól, a jegyzőtől, valamint az önkormányzati
intézmények vezetőitől. A beérkezett javaslatok alapján került sor a munkaterv tervezetének
összeállítására.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2/2021. (VI. 23.1 NQKSB határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. II. félévre szóló
munkatervéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Képviselő
testület 2021. II. félévi munkatervének elfogadása" tárgyú előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.

2.

A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester

Remenyik Ildikó, elnök: a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz; 9. alkalommal rendezné meg a Budavári Bach fesztivált, melyhez 4 750 000 Ft-ot
igényelt.
A rendezvényt a kerületi lakók nagyon szeretik, és ingyenesen is látogathatják a programokat. Az
Alapítvány tavaly 3 800 000 Ft-ot igényelt, azonban a pandémia miatt nem került sor a rendezvény
megtartására. Javasolta, hogy most 4 000 000 Ft támogatást nyújtsanak.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
azzal, hogy a kérelmező részére 4 000 000 forint kerüljön megítélésre.
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A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
3/2021. Ml 23.) NQKSB határozata
Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelméről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „Az I. kerületi
Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot azzal, hogy a kérelmező részére 4 000 000
forint kerüljön megítélésre.

3.

A Történelmi Lovas Egyesület egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester

Remenyik Ildikó, elnök: a Történelmi Lovas Egyesület egyedi támogatási kérelmet nyújtott be egy
rendezvénysorozat megtartásához. Az igényelt összeg 100 000 Ft.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
4/2021. (VI. 230 NQKSB határozata
Történelmi Lovas Egyesület egyedi támogatási kérelméről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága a Történelmi Lovas Egyesület támogatási kérelme alapján
egyetért azzal, hogy a polgármester a Történelmi Lovas Egyesület részére a 32. Tavaszi
Emlékhadjárat támogatása céljából jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerint
felhasználható 100 000 forint, azaz százezer forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást
nyújtson.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére a jelen határozat mellékletében foglaltak
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési csoport
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4.

A

2021/2022-es

nevelési

évben

indítható

óvodai

csoportok

számának

meghatározása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
Remenyik Ildikó, elnök: a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vezetője megkereséssel élt, amelyben
kezdeményezte a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan az indítható óvodai csoportok számának
meghatározását.
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján a fenntartó határozza meg az adott
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az
utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. A gyermek az óvodával jogviszonyban
áll. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvodai csoportok minimális, maximális és
átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető. A minimális
létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő
megszűnése indokolja. A 4. melléklete alapján az óvodában a csoportlétszám minimum 13 fő,
maximum 25 fő, az átlag 20 fő. Az intézményvezető tájékoztatása szerint a 2021/2022-es nevelési
évre az óvodai beiratkozás befejeződött. A jelenlegi létszámok alapján a következő nevelési évben 25
óvodai csoportban tudják elhelyezni az óvodás gyermekeket.
A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák hatályos alapító okirata szerint a megengedett összlétszám 666
fő. A 2021/2022. nevelési évre a jelenleg óvodába járó gyermekek létszámának figyelembevételével
172 leendő óvodás gyermeket tudott felvenni az intézmény, így az előterjesztésben szereplő táblázat
szerint alakul várhatóan az óvodába járó gyermekek száma.
Az intézményvezető megküldte a 2021/2022-es nevelési évben indítható 25 óvodai csoport
meghatározására vonatkozó javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
5/2021 .fVI. 23.) NQKSB határozata
a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának meghatározásáról.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A 2021/2022es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása" tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Budapest, 2021. július 5.

Tőle :ér Borbála
alelnök

4/2021. (VI. 23.1 NQKSB határozat melléklete

Támogatási szerződés
amely létrejött egyrészről:
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Törzskönyvi azonosító: 735649
Adószám: 15735643-2-41
Bankszámlaszám: 12010154-00379543-00100000
képviseli: Váradiné Naszály! Márta polgármester
a továbbiakban: Támogató,
másrészről:
a Történelmi Lovas Egyesület
Székhely: 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 28. fszt. 1
Adószám: 19363446-1-41
Bankszámlaszám:........
Képviselő: Bartos Dezső elnök
a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete ..72021. (VI. ..) önkormányzati határozata alapján az alább
részletezett feltételekkel
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.
2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.
(II. 25.) önkormányzati rendeletében meghatározott „Egyéb működési célú pénzeszköz átadása" sor
terhére
100 000 Ft, azaz százezer forint összegű támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott.......... Banknál vezetett.......................számú számlaszámára, a támogatási
szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal.
3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás kizárólag a 32.
Tavaszi Emlékhadjárat rendezvényre és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete ..72021. (VI...) önkormányzati határozatában meghatározottak szerint 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.
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5. A 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. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
7. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozataléhoz.
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 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. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 3. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja
fel.
14. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult,
ha
a.
b.

Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
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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 a 16.
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 a
20. pontban meghatározott pénzügyi elszámolás határidejeként megjelölt időpontokig 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 /. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügy! 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 a jelen szerződés 2. pontja szerinti összeg tekintetében a jelen szerződés
aláírása és a felhasználási határidő napja közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére
kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor
A felhasználás, valamint a pénzügyi elszámolás határideje.
20. A Támogatás jelen szerződés aláírásától 2021. augusztus 31. napjáig használható fel és
Támogatott legkésőbb 2021. október 31. napjáig köteles tételesen és hitelesen elszámolni.
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 19. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a
jelen szerződés 20. pontjában rögzített inkasszó jogát.
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Egyéb rendelkezések
22. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint 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.
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
önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

13/2015. (V.

Kelt, Budapest, 2021._______ _ „...."

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Váradiné Naszály! Márta
Polgármester

Kelt: Budapest, 2021
Kelt: Budapest, 2021.
Pénzügyi ellenjegyzés:

Szabó Zsolt
Gazdasági Irodavezető
Budapest, 2021._____ „__ "
Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2.
3.

Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
Áfa-nyilatkozat

4.
5.

Elszámolási lap
Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
A Támogatott által benyújtott egyedi támogatás kérelem

6.
7.
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