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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: NOKSB) a 158/2021. (XI.
11.) NOKSB határozatával az I. kerületben működő civil szervezetek 2021. évi támogatására kiírt
pályázat elbírálásának eredményeképpen vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtott
- 278.000 Ft összegben - a Lánchíd Kör (a továbbiakban: Szervezet; székhelye: 1015 Budapest,
Batthyány utca 26., nyilvántartási száma: 01-02-0002011; adószáma: 18081723-1-41;
képviseli: dr. Gergely Miklós Attila elnök) részére az alábbi programok megvalósítására:
1. Ismeretterjesztő előadások, adventi program (100.000 Ft)
2. Kirándulás Székesfehérvárra I. kerületi tanulókkal (178.000 Ft)
A Szervezet az ismeretterjesztő előadást megrendezte, viszont az adventi programot nem
sikerült megvalósítani, mivel a Budavári Általános Iskola tanárai és tanulói a rendezvényre való
felkészítést és felkészülést - a járványhelyzet következtében - nem tudták vállalni.
A Szervezet az 1. pontban meghatározott összegből 70.000 Ft összeget kíván átcsoportosítani
a 2. pontban megjelölt kirándulásra, megemelve a résztvevő diákok létszámát.
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 Ávr. rendelkezése értelmében a Szervezet kérelme elfogadható, mivel a támogatott
tevékenység - Kirándulás Székesfehérvárra I. kerületi tanulókkal - a módosított feltételekkel
(70.000 Ft átcsoportosítása) is támogatható lett volna.

A pályázati felhívás I. pontja (Támogatandó pályázati célok) az alábbiakat foglalja
magában:
„A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét közművelődését elősegítő célok,
különösen:
> a közösségi élet szerveződését az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését,
lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását, megújítását szolgáló
rendezvények;
> környezetvédelem, zöldprogram;
> tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok;
> bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók létrehozása;
> a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok
programjai;
> idősügyi programok;
> város-szépítési vagy újrahasznosítási célok;
> a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek;
> esélyegyenlőségi programok, projektek."
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 foglalt
rendelkezései szerint pályázatok esetében a Képviselő-testület vagy az illetékes bizottság
jogosult dönteni. 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 pályázati program a módosított feltételekkel is belefér az eredetileg meghatározott
időintervallumba (2021. november 11. napja és 2022. március 31. napja között). A Szervezetnek
a támogatás felhasználásáról 2022. április 29. napjáig kell elszámolnia, amely határidő
megfelel a pályázati feltételeknek.
A felhasználási időszak hamarosan lejár, a pályázati program lebonyolításának feltétele a
döntés sürgősségi meghozatala.
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 Lánchíd Kör kérelme az I. kerületben működő civil szervezetek 2021. évi támogatására
elnyert felhasználási összeg átcsoportosításáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága a 158/2021. (XI. 11.) határozata alapján megkötött
BDV/22641-3/2021 ügyiratszámon létrejött támogatási szerződést a határozat
melléklete szerint módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1.
2.

Támogatási szerződés módosítása
Módosítási kérelem

BUDAVÁRI
Önkormányzat

1. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

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),
másrészrőt a Lánchíd Kör (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 26., nyilvántartási szám: 01-02
0002011; adószám: 18081723-1-41; bankszámlaszám: 11701004-20186595-00000000 OTP Bank
képviselő neve: dr. Gergely Miklós Attila elnök; a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottsága (a továbbiakban: NOKSB) 158/2021. (XI. 11.) alapján a Felek között a
BDV/22641-3/2021 ügyiratszámon támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.

II.

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló Szerződés 1. pontját a jelen
megállapodásban foglaltak szerint módosítják:
1.

A 158/2021. (XI. 11.) NOKSB határozat alapján a Támogató az alább részletezett feltételekkel
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére

a Támogató által meghozott 102/2021. (IX. 30) önkormányzati határozattal, valamint a..... /2022.
( ) NOKSB határozatban foglaltak szerint „az I. kerületben működő, iitetve tevékenységükkel a
kerülethez kötődő civil szervezetek 2021. évi támogatására" tárgyban kiírt pályázatra benyújtott
program megvalósítása céljára. A Támogatott pályázati anyaga és a Támogatott módosításra
irányuló kérelme a jelen Szerződés 7. mellékletét képezi.
III.

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló Szerződés 2. pontját a jelen
megállapodásban foglaltak szerint módosítják:
a)

Támogató a Budapest I kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 25) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre - civll szervezetek" terhére
278 000 Ft, azaz kétszázhetvennyolcezer forint támogatást biztosított, amelyet a Támogatott
O TP Banknál vezetett 11701004-20186595-00000000 számú számlaszámára átutalt.

b) Az a) pontban meghatározott támogatási összeg az alábbiak szerint használható fel.'
•
•

Ismeretterjesztő előadások (30.000 Ft)
Kirándulás Székesfehérvárra I kerületi tanulókkal (248.000 Ft)

IV.

A Támogatási Szerződés a jelen Szerződésmódosítás 1. mellékletével egészül ki, amely a
Támogatási szerződés 7. mellékletének részét képezi.
A

Felek

között

megkötött

BDV/20596-3/2021

ügyiratszámon

létrejött

Szerződés

jelen

Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen Szerződésmódosítás mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
A jelen Szerződésmódostással nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az Áht., az Ávr., 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

rendelkezései irányadók.
A jelen Szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, előzetes átolvasás és
együttes értelmezést követően, jóváhagyólag írják alá.
Jelen Szerződésmódosítás 4 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 3 példány a Támogatónál, 1 példány a Támogatottnál marad.

Budapest, 2022. február
a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

gazdasági irodavezető
2022. február „
"

Melléklet:
1. Támogatott módosításra irányuló kérelme

Erről értesülnek:
1. Támogatott
2.
Gazdasági Iroda
3. Jegyzői Iroda
4.
Szervezési Csoport

Budapest, 2022. február
a Támogatott képviseletében:

dr. Gergely Miklós Attila
elnök
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Remenyik Ildikó

elnök asszony részére
Tárgy: módosítási kérelem
Tisztelt Elnök Asszonyl
A Lánchíd Kör egyesület a civil szervezetek számára meghirdetett második
körös pályázaton 278 ezer Ft támogatásban részesült. Hagyományos adventi
és Julianus rendezvényeinkre 100 ezer Ft-ot, középiskolás diákokkal
szervezett, szintén hagyományosnak tekintető tanulmányi kirándulásunkra
(ezúttal Székesfehérvárra) 178 ezer Ft keretben.
A járványhelyzetben az adventi rendezvényünket nem tudtuk megtartani,
mert a Budavári Általános Iskola tanulói és tanárai nem tudták vállalni, hogy
felkészüljenek a rendezvényre.
2022. január 29-én a Julianus rendezvényünket eredményesen megtartottuk.
Az emlékelőadást több évtizede január táján tartjuk, idei előadónk Vásáry
István akadémikus volt.
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz és a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a pályázaton
a rendezvényekre elnyert Összegből 70 ezer Ft-ot a középiskolásokkal 2022.
március 19-re tervezett kirándulásra fordíthassunk. Ebben az esetben két
osztály részére hirdethetnénk meg a kirándulást, így 36-4o fő diák +6-8 fő
Lánchíd köri tag vehetne részt a programon.
Kérjük, hogy az átcsoportosítást a járványhelyzet okozta, tőlünk független
körülmények figyelembe vételével engedélyezni szíveskedjék.
Budapest, 2022. február 12,
Tisztelettel

dr. Gergely Attila

elnök

