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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Bódiss Tamás a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség képviseletében 2015. 

december 08. napján kelt, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező levelében kérte 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

támogatását.  

 

A kérelemben leírtak szerint céljuk, hogy „Ferencváros egyetlen központi, belvárosi téren 

álló temploma a kulturális-zenei életben is megfelelő helyet találjon”. Ezt a célt szolgálva a 

2016. év tavaszára tervezett két rendezvény vonatkozásában kérik a Tisztelt Bizottság 

támogatását. 

 

Az első rendezvény apropóját a 120 fős Utrechti Egyetem Énekkara és Zenekara biztosítja, 

akik – a várhatóan 2016. március 23. napján - szünettel együtt három órás időtartamú 

előadást tartanak. A másik tavaszi rendezvény 2016. április 19. napjára van tervezve, melyen 

koncertet ad Sir David Titterington orgonaművész, a Királyi Zeneakadémia professzora. 

 

A fenti két rendezvényre hozzávetőlegesen 1.300,- fő látogatót várnak a szervezők a Kálvin 

téri templomba. 

 

A rendezvények költségeit, melyek az előzetes becslések szerint 550.000,-Ft-ra rúgnak, az 

egyházközösség teljes egészében nem tudja finanszírozni, ezért kérik az Önkormányzat 

támogatását. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség kérelme 

2. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet 

 

Budapest, 2015. december 14. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 
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„A” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség részére … Ft támogatást nyújt a Sz-

…/2015. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott 

rendezvények megrendezése céljára a 2015. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, 

Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2015. december 16. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

2./ felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a Sz-…/2015. számú előterjesztés 2. sz. 

mellékletét képező támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Budapest-Kálvin téri Református 

Egyházközség kérelmét. 

 

Határidő: 2015. december 16. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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1. számú melléklet: 
Budapest-Ferencváros Önkormányzata 

Kállay Gáborné alpolgármester részére 

alpolgkg@ferencvaros.hu 

 

Tisztelt Alpolgármester Asszony! 

 

Bizonyára tudja, hogy 2013-ban felújított templomunk nemcsak Ferencváros, hanem Budapest egyik 

legjelentősebb egyházi épülete, melynek kiemelt voltát a történelmi emlékhely minősítés is jelzi. 

Éppen egy éve készült el a 180 évvel ezelőtti, eredeti állapotában restaurált nagyorgonánk is. 

Hangszerünk iránt már ebben az első évben is jelentős nemzetközi érdeklődés mutatkozott, ami nem 

csoda, hiszen hazánkban ilyen mértékű orgonarestaurálás még nem történt, ez a fajta, templomunk 

akusztikájának is köszönhető késő-barokk orgonahang pedig egész Magyarországon egyedülálló.  

Célunk, hogy Ferencváros egyetlen központi, belvárosi téren álló temploma a kulturális-zenei 

életben is megfelelő helyet találjon. Ezt is segítve 2016 tavaszán váratlanul két kiemelt zenei 

esemény megrendezésére nyílik alkalmunk.  

2016. március 23-án, a Húsvét ünnepe előtti Nagyhét szerda estéjén lesz vendégünk az Utrechti 

Egyetem Énekkara és Zenekara (Utrechts Students Choir and Orchestra - USKO), akik az ünnephez is 

kapcsolódva Bach: Máté passióját, a zeneirodalom egyik legnagyobb szabású alkotását szólaltatják 

meg. A szünettel együtt három órás időtartamú, teljes estét betöltő alkotás előadása kivételes zenei 

alkalom, nemcsak egyházi, de fővárosi kulturális szinten is kiemelkedő eseménynek ígérkezik.  

A 120 fős együttes évente ad nagyszabású koncerteket Európa városaiban. Hozzánk Krakkó és 

Pozsony érintésével érkeznek. Rövid internetes bemutatásként ajánlom a következő videó 

megtekintését: https://www.youtube.com/watch?v=dMP9ueD_nrE mely honlapjukról – usko.nl – is 

elérhető. 

A másik esemény 2016. április 19-én, kedd este 7 órakor lesz, amikor a londoni Királyi Zeneakadémia 

(Royal Academy of Music) professzora: Sir David Titterington ad koncertet templomunk felújított 

műemlékorgonáján. Ő nem először jár Magyarországon, hiszen a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem is díszdoktorává fogadta, azonban most hosszabb idő után először látogat meg minket. 

Mivel szívébe zárta városunkat, szívesen jön vissza néhány napra és ebből az alkalomról először 

találkozik majd hangszerünkkel, melynek jó hírét sokfelé viheti majd magával. Úgy gondolom, a 

világhírű orgonaművész koncertje szintén széles körű érdeklődésre tarthat számot. 

 

A fenti két kiemelt koncert megrendezésének költségét egyházközségünk – saját rendszeres zenei 

programjai mellett – nem tudja vállalni, csupán a helyszín és a hangszer biztosításával tud ahhoz 

hozzájárulni. Mivel programjaink tavasszal még nem voltak ismertek, a szokásos éves pályázaton még 

nem kérhettünk ezekre támogatás, ezért fordulunk most a Ferencvárosi Önkormányzathoz, rendkívül 

segítségüket kérve. 

Tisztelettel 

Budapest, 2015. december 8.                                                               Bódiss Tamás 

orgonaművész, karnagy, egyházzenész 

   a Kálvin téri Református Templom zenei vezetője és kántora 

              a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára 

mailto:alpolgkg@ferencvaros.hu
https://www.youtube.com/watch?v=dMP9ueD_nrE
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2. számú melléklet: 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító szám: 735726, adószám: 

15735722-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006, képviseletében a 

kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012. (III.02.) polgármesteri és jegyzői együttes 

intézkedésben foglaltak alapján Humánszolgáltatási irodavezető), mint támogató (a 

továbbiakban: Támogató), 

 

másrészről a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség (székhely: … adószám: …, 

bankszámlaszám: …, képviseletében: …) mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, 

együttesen: Felek) 

 

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

I. A támogatás tárgya és célja 

 

1) Támogató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága KENB …/2015. (XII. 16.) számú határozata alapján – 

éves költségvetési rendelete 3146. számú „Kulturális, Egyházi, és Nemzetiségi feladatok” 

sorának terhére – összesen …,- Forint, azaz … forint összegű egyszeri pénzügyi támogatást (a 

továbbiakban: támogatást) nyújt Támogatott részére a Sz-…/2015. számú előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények megrendezése (hozzájárulás az 

utazó együttes költségeihez, művészek szállás és ellátási költségei, tiszteletdíja, egyéb a 

rendezvények megvalósulását szolgáló bármely költség) céljára. 

 

2) Támogatott a támogatást elfogadja és vállalja, hogy azt jelen szerződés I.1) pontjában 

meghatározott célra használja fel. 

 

II. A támogatás átutalása és a felhasználás módja 

 

1) A támogatást Támogató Támogatott … … … … számú bankszámlájára történő utalással 

fizeti meg 2016. március 10. napjáig, amennyiben a Támogatott maradéktalanul elszámolt a 

Támogatótól kapott korábbi azon támogatásokkal, melyeknek az elszámolási határideje jelen 

szerződés aláírásának időpontjában lejárt. 

 

2) Támogató köteles: 

 

a) Jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalni a támogatást Támogatott 

számára. 

b) Ellenőrizni, hogy Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően 

teljesíti. 

 

3) Támogatott köteles: 
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a) A támogatást kizárólag jelen szerződésben meghatározott cél megvalósításával 

közvetlenül kapcsolatos kiadásokra felhasználni 2015. december 21. napjától 2016. 

április 30. napjáig. 

b) A támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni és Támogatót a 

támogatás felhasználására kikötött határidőben történő felhasználását akadályozó 

bármely okról azonnal értesíteni.  

c) Biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a 

Támogatott egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, akár a megvalósítás 

befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár személyesen, akár megbízottai révén, 

ellenőrizhesse. A támogatási összeg mértékéig a Támogatott köteles betekintést 

biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben teljes körű adatszolgáltatásra köteles. Támogatott ezen túl is köteles 

minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre 

jogosult részére megadni. 

d) A támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló 

számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat Támogató vagy egyéb ellenőrzésre 

jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni, és nyilvántartani. 

e) A támogatásból megvalósuló rendezvényeken Támogató emblémáját megjeleníteni, 

kiadványain az emblémát feltüntetni a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat jelképeiről, valamint a 

„Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 

rendelkezései szerint 

f) Haladéktalanul értesíteni Támogatót, ha a támogatásban megjelölt cél elérése nem 

lehetséges. Ebben az esetben Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 

Támogatóval konzultálni, és csak akkor folytathatja a támogatás felhasználását, ha 

arról Támogatóval írásban megegyezett. 

g) Legkésőbb 2016. május 31. napjáig írásban beszámolni Támogatónak a támogatás 

felhasználásáról. A beszámoló tartalmi és pénzügyi részből áll. A tartalmi rész röviden 

összefoglalja a támogatás felhasználását, ez kiegészíthető fényképekkel és egyéb 

dokumentációval. A jelen szerződés III. pontjában meghatározott elszámolási 

szabályoknak megfelelően elkészített pénzügyi rész tartalmazza a felmerült költségek 

tételes felsorolását (szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján összesítve), 

amelyekre Támogatott a támogatást fordította, továbbá a pénzügyi bizonylatokat. A 

beszámolónak tartalmaznia kell a teljességi nyilatkozatot, a Támogatott 

képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva, amelyben Támogatott büntetőjogi 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot Támogató rendelkezésére 

bocsátott, az alapbizonylatok Támogatott elszámolási nyilvántartásában 

megtalálhatók, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, 

elfogadásra és ellenőrzésre. A beszámolónak tartalmaznia kell továbbá szerződést 

vagy visszaigazolt megrendelőt a támogatás terhére felmerült 100.000,- Ft feletti 

kiadások (vásárlás, bérlés, beszerzés, stb.) és teljesülésük alátámasztásáról. 

 

III. A támogatás elszámolása 

 

1) Támogatott a támogatás felhasználásáról 2015. december 21. napja és 2016. április 30. 

napja közötti teljesítésű, nevére kiállított számlákkal számol el, melyekből csak a ténylegesen 

felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők figyelembe. 
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2) Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben 

teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a 

pénzügyi teljesítés igazolása céljából. 

 

3) A támogatás elszámolása minden esetben, forintban történik. Külföldi bizonylatok hiteles 

fordításáról Támogatott gondoskodik, valamint csatolja a valutabeváltásról szóló bizonylatot 

is. 

 

4) Támogatottnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a következő 

szöveget: „Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság …/2015. (…) számú határozata 

alapján …,-Ft összegű, Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önkormányzati támogatás 

elszámolására felhasználva”. Az e szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról Támogatott 

másolatot készít, ezt követően a másolaton feltünteti, hogy az az eredetivel mindenben 

megegyezik. A hitelesített másolatot Támogatott képviselője dátumozza, aláírásával és 

pecsétjével látja el és azok az összesítő lap kíséretében a pénzügyi beszámoló részét kell 

képezzék. 

 

5) A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a 

beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem alkalmas 

a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató határidő tűzésével 

Támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 

 

6) Amennyiben Támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 

kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 

támogatást rendeltetés-, illetve szerződésszerűen használta-e fel, Támogató a jegybanki 

alapkamattal növelten kötelezheti Támogatottat a támogatás visszafizetésére. 

 

IV. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 

 

1) A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a szerződés 

teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését. 

 

2) Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha 

Támogatott a támogatásra irányuló kérelmében, vagy a szakmai, pénzügyi beszámoló 

tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy súlyosan megszegi 

jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségeit, így 

különösen, ha Támogatott:  

 

a) a támogatást a II. 3) a) pontban megadott határidőig nem használja fel vagy nem a 

jelen szerződésben meghatározott célra használja fel; 

b) akadályozza, vagy meghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos ellenőrzést; 

c) a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének 

határidőre nem tesz eleget; 

d) a támogatott program meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény 

Támogatottnak felróható okból következett be; 

e) késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges 

körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 

f) póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási kötelezettségének 

g) – neki felróható okból – nem tesz eleget a jelen szerződésben előírt kötelezettségének. 
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3) Amennyiben Támogató a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, Támogatott 

köteles a támogatás a jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét, illetőleg annak az általa 

nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni Támogató bankszámlájára. A 

visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési lehetőséget Támogató nem biztosít. 

 

V. Vegyes és Záró rendelkezések 

 

1) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

2) Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges vitáikat 

közvetlen tárgyalás útján rendezik. 

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, majd – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 

jóváhagyólag írták alá.  

 

Budapest, 201. ………………..                                        Budapest, 201. ……………….. 

 

 

 

……………………………… 

Irodavezető 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

Támogató 

……………………………… 

Képviselő 

Budapest-Kálvin téri Református 

Egyházközség 

Támogatott 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

201 

 

……………………………… 

Nyeste-Szabó Marianna 

irodavezető 
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Teljességi nyilatkozat 

 

 

 

 

 

 

Alulírott, a … törvényes képviselője kijelentem, hogy a Budapest  Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatától ……….,- Ft összegű támogatással kapcsolatos valamennyi adatot a Támogató 

rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok az elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és 

azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre. 

 

 

 

 

 

Budapest, 201…………………… 

 

………………………………. 

Cégszerű aláírás, pecsét  
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Elszámolási lap 

 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság …/2015. (XII. ...) számú határozat 

szerint kapott támogatáshoz: 

 
Sorszám: Számlaszám: Számla kelte: Szolgáltatás, áru 

megnevezése: 

Számla bruttó 

értéke: 

Megjegyzés: 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

Budapest, 201………  

……………………………………..  

Cégszerű aláírás, pecsét  

 

 

 

 

 

A formanyomtatvány igény szerint másolható! 

 


