
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-218/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

2020. október 7.-i ülésére 
 

 
Tárgy:  Javaslat az Oltalom Karitatív Egyesület támogatására 
 
Előterjesztő:    Torzsa Sándor, elnök 
 
Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
 

 

 
 



Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság! 

 

A szeptemberi tanévkezdéssel kapcsolatban több alapítványi iskola is jelezte, hogy a kormány 

drasztikusan csökkentheti a köznevelési megállapodás szerint járó állami támogatását, illetve komoly 

anyagi nehézségekkel küzd. Ezekben az intézményekben az a közös, hogy a fő profiljuk hátrányos 

helyzetű gyerekek taníttatása, a mélyszegénységben élők integrálása. Olyan oktatási intézményektől 

vonta meg a kormány a több tízmillió forintos állami támogatást, amelyek a mélyszegénységből jövő 

tanulókat próbálják felzárkóztatni a többségi társadalomhoz. 

 

Talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Magyarországon nincs még egy olyan összetett tevékenységi 

körrel rendelkező egyesület, mint az Oltalom Karitatív Egyesület. Az egyesület olyan személyek 

közösségeként jött létre 1989-ben, akik lelkiismereti ügyüknek tekintik a lelkileg és szociálisan 

elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben levő különféle társadalmi rétegek, 

csoportok, és egyének (hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, 

szegények, betegek és magányosok) együttérző, segítőkész támogatását. 

 

Az Egyesület célja: a rászoruló, társadalom perifériájára jutott embereknek anyagi, természetbeni és 

lelki támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltése. 

 

Az Egyesület és a vele szimbiózisban működő Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 

munkájukat azzal a hittel végezik, hogy bármelyik gondozottuk visszasegíthető egy emberhez méltó 

életbe. Türelmesek és szolgálatkészek maradnak akkor is, ha valaki csak egy adott pillanatban igényel 

minimális támogatást ahhoz, hogy átmenetileg jobban érezze magát, és útját továbbra is egyedül 

folytathassa. 

 

Az egyesület főbb tevékenységi körei: 

 

- Intézményi és utcai szociális munka 

- Családgondozás 

- Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet 

- Élelmezés 

- Természetbeni és anyagi segélyezés 

- Egészségügyi ellátás 

- Lelki gondozás 

- Jogi segítségnyújtás 

- Munka-terápia 

- Álláskeresés segítése 

 

Az elmúlt években az Egyesület által végzett tevékenységek példaértékűnek és hiánypótlónak 

bizonyultak, ezért javaslom, hogy az Egyesület munkáját Bizottságunk 2020. évben 1.500.000,- forint 

összeggel támogassa. A támogatási összeget az Egyesület a koronavírus elleni védekezés céljára (pl.: 

védőfelszerelésekre, tisztító- és fertőtlenítőszerek, egészségügyi szolgáltatások vásárlására) 

fordíthatná. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését! 

 

Budapest, 2020. október 1. 

 Torzsa Sándor 

 elnök 



A 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1. a …/2020. számú előterjesztés szerint az Oltalom Karitatív Egyesületet 1.500.000,- Ft 

összegű támogatásban részesíti a 2020. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és 

köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 

 

Felelős: Torzsa Sándor elnök 

Határidő: 2020. október 7. 

 

2. elfogadja a …/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletében található támogatási 

szerződés tervezetet és felkéri Polgármester Asszonyt a támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

 

B 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy nem támogatja az Oltalom Karitatív Egyesület 

tevékenységét. 

 

Felelős: Torzsa Sándor elnök 

Határidő: 2020. október 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet  

                                                                           

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

- tervezet - 

 
amely létrejött egyrészről   

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 735726, 

székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 10401196-

00028977-00000005, képviseletében eljár Baranyi Krisztina polgármester), mint támogató (a 

továbbiakban: Támogató) 

 

másrészről az Oltalom Karitatív Egyesület (képviseletében eljár Dr. Iványi Gábor; székhely: 1086 

Budapest, Dankó u. 9.; adószám: 19010409-1-42, nyilvántartási szám: 01-02-0000040, 

bankszámlaszám: K & H Bank Zrt. HU26 10400140-00026699-00000006) mint támogatott 

(továbbiakban: Támogatott) együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) között a 

Támogató által Támogatott számára nyújtott pénzügyi támogatás átutalására, a támogatás 

felhasználásának és elszámolásának feltételeire és módjára vonatkozóan az alulírott helyen és időben: 

 
I. A támogatás tárgya és célja 

 

1.)  Támogató összesen 1.500.000,- Forint - azaz Egymillió-ötszázezer forint – összegű egyszeri 

támogatást nyújt Támogatott részére a koronavírus elleni védekezés céljából a 3143. számú 

„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 

 

II. A támogatás átutalása és a felhasználás módja 

 

1.) Támogató köteles: 

 

a.) a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően 1.500.000,- Forint – azaz Egymillió-

ötszázezer forint – támogatást átutalni Támogatott számára a szerződés aláírását követő 30 

napon belül. A támogatást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Irodája utalja át Támogatott fentebb jelölt számlájára.  

b.) ellenőrizni, hogy Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően 

teljesíti-e. 

 
2.) Támogatott köteles:  

 

a.) a támogatást kizárólag a jelen szerződés I. 1.) pontjában meghatározott cél 

megvalósításával kapcsolatos kiadásokra felhasználni.  

b.)  a támogatást 2020. október 10. - 2021. április 30. között felhasználni,  

c.) a támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni, és Támogatót a támogatás 

jelen szerződésben meghatározott időpontban történő felhasználását akadályozó bármely 

okról azonnal értesíteni,  

d.) a támogatás mértékéig biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél 

megvalósítását és Támogatott egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, akár a 

megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár személyesen, akár 

megbízottai révén, ellenőrizhesse, 

e.) a támogatási összeg mértékéig betekintést biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá 

a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben teljes körű adatszolgáltatásra, 

f.) gondoskodni a támogatásból beszerzett eszközök hozzáférhetőségéről, helyszíni 

megtekintésének lehetőségéről, 

g.) ezen túl is minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az 

ellenőrzésre jogosult részére megadni, 

h.) 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,  



i.) a támogatásból megvalósuló rendezvényen Támogató logóját 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; 

g.) a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. május 31. 

napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, amelyet a Támogatóhoz kell 

benyújtania. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:  

- szakmai beszámolót: szakmai értékelés a támogatás céljainak megvalósulásáról, 

- pénzügyi beszámolót: jelen szerződés III. pontjában meghatározott elszámolási 

szabályoknak megfelelően elkészített pénzügyi elszámolást, a felmerült költségek tételes 

felsorolását (szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján összesítve), a pénzügyi 

bizonylatokat. 

- a támogatások terhére felmerült 100.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó kiadások és 

teljesülésük alátámasztásáról szerződést vagy visszaigazolt megrendelőt - 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 

megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, 

elfogadásra és ellenőrzésre.    

 

III. A támogatás elszámolása 

 

1.) Támogatott a Támogatás felhasználásáról a 2020. október 10. és 2021. április 30. közötti 

teljesítésű, a nevére kiállított számlákkal (bérjellegű kiadások esetén megbízási szerződéssel, 

számfejtési bizonylattal) számol el, melyből csak a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás 

céljának megfelelő költségek vehetők figyelembe.  

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: 

     „1.500.000,- Ft összegű Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önkormányzata támogatás elszámolására 

felhasználva.”  

      Fenti szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról Támogatott másolatot készít, ezt követően a 

másolaton feltünteti, hogy az eredetivel mindenben megegyezik. Az ily módon hitelesített 

másolatot a szervezet képviselője dátummal és cégszerű aláírással,  vagy annak polgári jogi 

meghatalmazottja dátummal és aláírással látja el. 

      A hitelesített bizonylatmásolatokat összesítő lap kíséretében a pénzügyi beszámoló részeként a 

szakmai beszámolóval együtt kell a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 

Hivatalhoz benyújtani. 

5.) Támogató az elszámolás ellenőrzése során tett megállapításai alapján jogosult Támogatottat 

hiánypótlásra felhívni a határidő megadásával, melynek, ha nem tesz eleget, a támogatás teljes 

vagy részbeni visszafizetésének kötelezettsége áll elő számára.  

6.) A támogatás elszámolásának elfogadásáról Támogató írásban értesíti Támogatottat. 

 

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 

jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi jelen szerződésből, 

illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:  

a) a kapott támogatást nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen 

szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;  

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

c) a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének határidőre 

nem tesz eleget; 



d) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az igénylés, illetve az előterjesztés szakmai, pénzügyi 

tartalmát érdemben befolyásoló valótlan adatot szolgáltatott az igénylés, illetve az 

előterjesztés benyújtásakor; 

e) a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény 

neki felróható okból következett be;  

f) késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben 

bekövetkezett változás bejelentésével;  

g) póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási kötelezettségének; 

h) neki felróható okból nem biztosítja jelen szerződés II./2. b.) pontjában előírt követelmények 

teljesülését.  

3.) Ha Támogató a jelen szerződés IV/2. a-h) pontokban foglaltak alapján a szerződéstől eláll, vagy a 

szerződést felmondja, a támogatás teljes összegét, illetőleg annak a Támogatott által nem teljesített 

kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 

Támogatott köteles visszafizetni Támogató számlaszámára.  

4.) Visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezményt Támogató nem ad. 

 

V. Záró rendelkezések 

 

1.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés a szenzitív, illetve üzleti titkoknak minősülő 

adatok kitakarásával online formában nyilvános lesz, tartalma közérdekű adatnak minősül. 

2.) Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásának napján lép hatályba.   

3.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

4.) A felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, esetleges vitáikat közvetlen tárgyalás 

útján rendezik. A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd – mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt – 3 (azaz három) oldal terjedelemben, 4 (azaz négy) mindenben 

megegyező eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből Támogatót 3 (azaz három), 

Támogatottat pedig 1 (azaz egy) példány illeti meg. 

 

  

Budapest, 2020. ………………..                                              Budapest, 2020. ……………….. 

 

 

……………………………… 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

Támogató 

….…………………………….. 

Dr. Iványi Gábor  

Oltalom Karitatív Egyesület  

Támogatott 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

Budapest, 2020…………… 

 

……………………………… 

Romhányi Ildikó 

irodavezető 

Pénzügyi Iroda 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Teljességi nyilatkozat 

 

 

 

 

 

 

Alulírott, a ……………………………………………………………… törvényes képviselője 

kijelentem, hogy  a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott 1.500.000,- 

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, 202….          

 

………………………………. 

         Cégszerű aláírás, pecsét 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
     

  



Elszámolási lap 

 

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által nyújtott 1.500.000,- Ft 

összegű támogatáshoz: 

 

 

Sorszám: Számlaszám: Számla 

kelte: 

Szolgáltatás, áru 

megnevezése: 

Számla bruttó 

értéke: 

Megjegyzés: Kifizetést igazoló 

bizonylat sorszáma: 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Budapest, 202….  

           

      ……………………………………..  

      Cégszerű aláírás, pecsét  

 

 

A formanyomtatvány igény szerint másolható. 

 


