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1. Előterjesztés
Tisztelt Bizottság!
A Történelmi Lovas Egyesület volt az első számú alapítója a két legjelentősebb katonai
hagyományőrzéssel foglalkozó társadalmi szervezetnek, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző
Szövetségnek, valamint a Magyar Hagyományőr Világszövetségnek. Ennek az Egyesületnek a nevéhez
kötődik Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatának, a Tavaszi
Emlékhadjáratnak a létrehozása, felnevelése és részben életben tartása is.
A Történelmi Lovas Egyesület tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális hagyományok
fenntartásában. Az Egyesület célja olyan lovas túrák szervezése, amelyek történelmi vonatkozású
útvonalakat követnek. A túrák elsősorban Magyarország területére irányulnak, de külföldre is
szerveződnének. A túrák által megtett útvonalakhoz kapcsolódóan a hazai és külföldi történetírás által
az idáig kevésbé érintett művelődéstörténeti és történelmi értékek felidézése, és az ezekre vonatkozó
ismeretek gyarapítása és terjesztése. A túrákon résztvevők a túrák leírása, fotózása, filmezése útján
meg kívánják ismertetni tapasztalataikat a szélesebb rétegekkel, előadások, filmvetítése, diabemutatók,
külföldi magyar-napok és egyéb kulturális rendezvények keretében. A túrákon résztvevők fizikai
felkészítéséről az egyesület gondoskodik, így különösen a lovaglási lehetőségek és lovas-oktatás

megszervezésének keretében. Az egyesület célja az is, hogy a magyar lovas kultúrával összefüggésbe
hozható népi mesterségeket (pl. nemezelés, szíjgyártás, kovácsolás) a megfelelő szakemberek
bevonásával felelevenítse és a kész termékeket a gyakorlatban is hasznosítsa.
Immár 32 éve zajlik az a katonai hagyományőrző kulturális rendezvénysorozat, amely az 1849-es
tavaszi emlékhadjárat ösvényein menetel. Jelenleg 5 részből áll ez a programsorozat. Egy tiszafüredi
előrendezvényből, a Nagy Menetből, ami a Hort-Hatvan-i ütközet helyszínétől Vácig tart, Budavár
bevételének ünnepéből, a Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratból, továbbá egy pomázi közösségerősítő
utórendezvényből. A Tavaszi Emlékhadjáratot a Hungarikum Bizottság 2020. május 21-én a Magyar
Értéktárba helyezte.
A Történelmi Lovas Egyesület által benyújtott 100.000 Ft,- összegű támogatási kérelemre Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága 4/2021. (VI.23.) NOKSB határozata alapján vissza nem térítendő, 100.000 Ft,- összegű
pénzügyi támogatást nyújtott, mely támogatás a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletében meghatározott „Egyéb működési
célú pénzeszköz átadása" sor terhére került kifizetésre.
A Történelmi Lovas Egyesület a kapott támogatás elszámolásához szükséges dokumentumokat az
Önkormányzat részére megküldte. A Gazdasági Iroda az elszámolásokat ellenőrizte és akként
nyilatkozott, hogy a támogatások elszámolása megfelelő, a Támogatott által benyújtott dokumentumok,
számlák a támogatási szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek, a támogatások
felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak, és a támogatási szerződés mellékletét képező
útmutatónak megfelelően került sor. Az elszámolás a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján a Bizottság ülése nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a Bizottság egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Bizottságot a mellékletben szereplő elszámolás elfogadására!

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
.../2022. (....) NOKSB határozata
a Történelmi Lovas Egyesület 2021. évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Történelmi Lovas Egyesület 2021.
évre nyújtott támogatása elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

3. Az előterjesztés melléklete(i)
1. melléklet: Történelmi Lovas Egyesület elszámolása

BDV5731074

Tavaszi Emlékhadjárat
Európa térben és időben legkiterjedőbb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata.
A Hungarikum Bizottság 2020. május 21-én kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította

Rendező: Történelmi Lovas Egyesület
Bartos Dezső elnök - 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 28.
Tel.: 70 603 0609; Villanylevél: bartos69@gmail.com

Tisztelt Támogató!

A 32. Tavaszi Emlékhadjárat, a vírushelyzetre való tekintettel, különleges volt méretében, és
különleges volt tartalmában. Méretében azért, mert néhány érintett önkormányzat nem vállalta
fel az emlékhadjáratban való közreműködést, míg a csatabemutatók közönséglétszámának és a
táborozási lehetőségek létszámhatárának szabott volta miatt, sajátos megoldásokat kerestünk,
találtunk.
így alakult, hogy a 32. Tavaszi Emlékhadjárat egy filmforgatássá minősült, és a
csatabemutatók közönség nélkül zajlottak, a filmforgatás kívánalmainak alárendelve.
Táborhelyeink ugyanakkor lakodalmi színtérré változtak, mivel korábban házasodott
bajtársaink jó lehetőséget láttak a hadjárat-menti lakodalmak megrendezésében, s ez egyben
segített is nekünk is, hiszen így létszámhatár gondjaink megoldódtak.
A programok a programterv mentén zajlottak. Kiemelt programnak minősült a tápióbicskei
csatatéren megrendezett filmforgatás, amely mintegy 100 lovas és 200 gyalogos bevonásával
valósulhatott meg. Hasonló filmforgatás volt az isaszegi csatabemutatók helyszínén, a Szobor
hegy alatti téren. Isaszegen a sportcsarnokban lakodalmat ünnepelhettünk, jászdózsai
bajtársunk és baj társnőnk jóvoltából, ahol saját hadtápbandánk föztjét kóstolhattuk.

Összességében elmondható, hogy a 32. Tavaszi Enüékhadjárat, a lehetőségeket és a
körülményeket figyelembe véve sikeresnek mondható, nem csupán mert, ha a csonka tervnek
megfelelő terjedelemben is, de meg tudtuk valósítani elképzeléseinket, hanem mert biztosítani
tudtuk a rendezvénysorozat folyamatosságát, s ezzel elejét vehettük a minden téren
tapasztalható hanyatlásnak, lemorzsolódásnak, amelyet a vírus okozta helyzet és az abból
következő korlátozások terítettek a világra. Ezért köszönet jár támogatóinknak, és köszönet jár
hagyományőrzőinknek - hiszen egyik oldal nélkül sem haladhat előre a tavaszi
emlékhadjáratok szekere.
A Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatást teljes egészében felhasználtuk a
rendezvény bemutatóira, megemlékezésekre-(kulturális szolgáltatásra).
Pilisvörösvár, 2021. XII. 15.

Bartos Dezső elnök
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Elszámolás önkormányzati támogatásról
Csak a vastae keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni!
'Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint):
TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET
Támogatott szervezet elme:
jH-1038 Budaoest Hzüsthcev utca 28

levelezést címe:
Ua

' Támogatott szervezet képviselője:
Bartos Dezső -elnök

Támogatási szerződés száma:

Az elszámolást készítő személy neve:
Hartos Dezső

Az elszámolást készhő személy telefonszáma:
- .wmuMW

Támogatást megállapító döntés
száma:
Jkiütószám:

BDV/14798-3/2021

A Polgármtsuri Hivatal tölti ki!
A támogatás Összege:

Elszámolási határidő:

Ft
Ügyintéző:

Iktatás dátuma:

■ A pénzügyi ellenőrzés eredménye, intézkedés leírása:

Kell:

1. oldal; Összesen: 10

Pénzügyi ellenőrzést végző aláírása:

A támogatási összegből fedezett kiadások összesítése
Itt kérjük bemutatni a támogatási összeggel számszerűen megegyez# kiadásokatl Amennyiben a táblázatban rendelkezésre álló hely kevés az elszámolás elkészítésére,
_______
^_____
úgy kérjük, ugyanilyen struktúrájú táblázatot mellékellen!
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A. Nyilatkozat

[Alulírott Bartos Dezső.(név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás
összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a 8DV/147983/2021.számú Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a
megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Kelt:

Budapest 2021-12-30

Ph.

Támogatott cégszerű aláírása

B. Nyilatkozat (az államháztartásról szóló törvény végrehajtósáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú
Korm. rendelet 88.§ (2) bekezdése alapján) (a kívánt rész aláhúzandó)

A támogatóst kérő szervezet képviselőjeként Bartos Dezső (képviselő neve) nyilatkozom, hogy a
BDV/14798-3/2021 számú támogatási szerződésben foglak összeg felhasználásával összefüggésben
adólevonási joga (ÁFA) a Történelmi Lovas Egyesület (szervezet neve, mint támogatóst kérő) nem
keletkezik.

Kelt:

Budapest 2021-12-30
Ph.

Támogatott cégszerű aláírása

Bank neve: OTP
5100 Jászberény
ZAGYVAPARTI TANYA 56.
Adószám: 18824728-1-16

11745035-20017228
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Sorszám: E-iASZ-2021-1

Ez egy elektronikus számla.

VEVŐ:

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma:
Kiállítás dátuma:

Történelmi Lovas Egyesület
1038 Budapest
EZÜSTHEGY UTCA 28. FSZ1. ajtó

átutalás

2021.06.06.
2021.06.14.

Adószám: 19363446-1-41

Megnevezés

Ej^ébkulturális szolgáltatás
SZJ 92521
Tavaszi emtékhadftialKáatanftftilr-i

Mennyi

Egységár

Idb
_

Nettóár

90000

Áfa

Áfaérték

90000 AAM

Bruttó ár

0

90 000

0

90 000

iff!
'

5

Összesen:

i

'

90 000

'

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

so ooim

‘Ő-'U

SZÁMLÁll'HU
ECYSZEflÖÉW
Oldal 1/1

(§

WmAft

biMnirtatot i SMiafttí iílHffétti.'

gCIBBANK

Visszaigazolás

EGYÉB TERHELÉS

Tranzakció azonosító

Megbízó neve

01204942875112021062320210623BKME@I0010000 TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET
077
Megbízó számlaszánna

Tranzakció összege

0120494287511

90 000,00 HUF

Tranzakció összege

KÖZLEMÉNY

11745035*20017228-00000000
jász Lovas Bandérium E.
Közlemény: Szia: E-JASZ-2021 -1
ÉRTÉKNAP

ÁRFOLYAM

2021.06.23

1

Visszaigazolás dátuma

MeSbízó a20n0SÍtó

2021.06.23

-

Átutaló azonosítója, típusa

Tényleges fizető neve

Tényleges fizető azonosítója, típusa

Kedvezményezett azonosítója, típusa

Tényleges kedvezményezett neve

Tényleges kedvezményezett típusa

Átutalás jogcíme

AZKIG38118800046
jCl,

CIB Bank Ltd.

Bankszámlaszám:
62100126-11031923

3014 Hort

SZABADSÁG TÉR 23.
: 18593183-1-10

SZÁMLA
Sorszám: ROZSA-Z021-1

vevő:

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma:
Kiállítás dátuma:

Történelmi Lovas Egyesület
1038 Budapest
EZÜSTHEGY UTCA 28. FSZ 1. ajtó

Kulturális szolgáltatás

2021.06.16.

.Fizetési batáridő:

Adószám: 19363446-1-41

Megnevezés

átutalás
2021.06.06.

Menny.

Egységár

Idb

15000

Összesen:

Nettóár

Áfa

2021.06.21.

Áfaérték

Bruttóár

15000 AAM

0

15000

15000

0

15000

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

15 000 Ft
A számla aláírás és bélyegző nélkül fs érvényje^í-'
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CIB BANK

Visszaigazolás

EGYÉB TERHELÉS

Tranzakció azonosító

Megbízó neve

01204942875112021062320210623BKME@I0010000 TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET
081
Megbízó számlaszáma

Tranzakció összege

0120494287511

15 000,00 HUF

Tranzakció összege

KÖZLEMÉNY

62100126-11031923-00000000
Rózsa Sándor HLE
Közlemény; Szia; ROZSA-2021-1
ÉRTÉKNAP

ÁRFOLYAM

2021.06.23

1

Visszaigazolás dátuma

Megbízó azonosító

2021.06.23
Átutaló azonosítója, típusa

Tényleges fizető neve

Tényleges fizető azonosítója, típusa

Kedvezményezett azonosítója, típusa

Tényleges kedvezményezett neve

Tényleges kedvezményezett típusa

Átutalás jogcíme

AZKIG38118797872

,

^

ljlíh'YC3£

"b / 2271/. fi,

"'SCIB Bank Ltd.

