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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: NOKSB) a 22/2021. (VII.
14.) NOKSB határozatával az I. kerületben működő civil szervezetek 2021. évi támogatására
kiírt pályázat elbírálásának eredményeképpen vissza nem térítendő pénzügyi támogatást
nyújtott, 350.000 Ft összegben, a Kézfogás Testvérvárosi Egyesület (a továbbiakban:
Egyesület; székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 67., nyilvántartási száma: 01-02
0012511; adószáma: 18127038-1-41; képviseli: Csorba Zoltánné) részére a Testvérvárosi
látogatás Lendvára program megvalósítására.
Az Egyesület 2021. év szeptemberében tervezett testvérvárosi látogatást Lendvára, amelyet
nem tudott megvalósítani, mivel a szerződéskötés folyamata szeptember végén zárult le.
Az elnyert pályázati program 2022. május 20. és 22. napja között valósulna meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy a támogatási
szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így
módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
Az I. kerületben működő civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázati felhívás
Vili. pontja (Elszámolási kötelezettség) az alábbiakat foglalja magában:
„A pályázat megvalósításának időintervalluma: 2021. július 10. (szombat) - 2022. február 6.
(vasárnap)

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2022. március 11-ig (péntek) kell elszámolnia
részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés.
Vállalkozási Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján. A pályázó a
támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre
kötelezett, valamint vállalnia kell a nyilvánosság követelményeit."

és

adatszolgáltatásra

Az Ávr. rendelkezése értelmében az Egyesület támogatási szerződése a kérelemben megjelölt
módon nem módosítható, mivel a kérelemben foglalt megvalósítás tervezett időintervalluma
(2022. május 20. és 22 napja között) nem felel meg a pályázati kiírásban megjelölt
intervallumban foglaltaknak, melyre tekintettel a pályázati kiírás alapján ezen dátummal a
tevékenység nem lett volna támogatható.
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 4. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint pályázatok esetében a Képviselő-testület vagy az illetékes bizottság jogosult
dönteni.
Mivel az I. kerületben működő civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
tárgyában a NOKSB hozott döntést, a módosításra irányuló kérelem elbírálása is a NOKSB
hatásköre.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a bizottság egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat
elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti. Oktatási.
Kulturális és Sport Bizottsága
.../2022. (....) határozata
a Kézfogás Testvérvárosi Egyesület civil pályázati támogatás felhasználási határidejének
meghosszabbítására irányuló kérelme elbírálásáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága az 22/2021. (VII. 14.) határozata alapján megkötött
BDV/16302-3/2021 ügyiratszámon létrejött támogatási szerződés módosításához
nem járul hozzá.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1.

Határidő-módosítási kérelem

Váradiné Naszály! Márta

Budavári Önkormányzat Polgármestere részére

Tárgy: Kérés egyesületi pályázat elszámolási határidejének meghosszabbítására
ügyiratszám: BDV/16302-3/2021

Tiszteit Polgármester Asszony!

Egyesületünk, a Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület pályázatát az Önkormányzat 350 000
Ft támogatásban részesítette a kerületben működő civil szervezeteknek szánt keretből. Ezúton
szeretnémk megköszönni a lehetőséget
Pályázatunk és szerződésünk Lendva testvárosunk meglátogatásának autóbusz költségeihez járul
hozzá. Amikor júniusban beadtuk a pályázatot, akkor szeptemberi időpontot terveztünk. A pályázati
szerződést azonban szeptember 13-án vettük át, így új időpontot kellett keresnünk, 2022 május 20
22-ben tudtunk megállapodni. Ez viszont azt jelenti, hogy a pályázati összeggel júniusban tudunk
elszámolni.
Kérjük, szíveskedjék hozzájárulni a pályázati elszámolási határidejének júniusig történő
meghosszabbításához.

Budapest 2021. december 9.

Tisztelettel:

KÉZFOGÁS TESTVÉRVÁROSI
EGYESÜLET BUDAVÁR
1015 Batthyány c. 67.
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Csorba Zoltánné Váry Katalin
Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület elnöke
Csorba Zoltánné 3568124, 30-549-66-57
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