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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Pannónia Díszmadár és Díszállat Közhasznú Egyesület (1162 Budapest, Szénás u. 22.) 
figyelmünkbe ajánlotta új rendezvényét, a I. Népligeti Környezetvédelmi és Egészségfesztivált, melyet 
2010. július 3-4. között rendeznek meg. Célja kedvező viselkedési, valamint prevenciós elemek 
beépítése az emberek életvitelébe, melyek pozitív hatással lehetnek az egészségi állapot általános 
javulására és az élhetőbb környezetünk kialakítására egyaránt. A felhívás részletes szövegét a 
melléklet tartalmazza. 

Az egyesület ajánlatában színpad állításához kér anyagi támogatást, 1.800.00 Ft + ÁFA (2.250.000 Ft) 
összegben, a kulturális programok lebonyolításában pedig kőbányai művészek részvételére számítana. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság a 2010. júniusi ülésén tárgyalja, a bizottságok álláspontját a bizottsági elnökök a képviselő
testületi ülésen ismertetik. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
tegye meg a szükséges lépéseket, hogy Kőbánya csatlakozzon a 2010. július 3-4. között 
megrendezésre kerülő I. Népligeti Környezetvédelmi és Egészségfesztivál című rendezvényhez, 
melyhez a kerület 1.800.000 Ft + ÁFA (2.250.000 Ft) forrást biztosít a képviselő-testület működési 
célú -általános tartalék keretéből. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

értelemszerűen 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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Kedves Kriszti! 

Mellékelten küldjük a testületi anyagot az Egészségfesztiválhoz kapcsolódóan. 
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Együttműködési ajánlat a X.Kerületi önkormányzat részére 

Tisztelt Önkormányzat! 

Előzetes egyeztetéseink alapján, mellékelten leírt rendezvényünk 2010. július 3-4-én a X. 
kerületi Népligetben kerül megrendezésre. A hagyományt teremtő szándékkal létrehozott 
fesztivál hasznos és tartalmas programokat kínál majd az odalátogatóknak. Fontosnak 
tartottuk, hogy a rendezvény ne csak területileg, hanem tartalmilag is szervesen 
kapcsolódjon a X. kerületi emberek közösségéhez. Ezért felkérjük a tisztelt testületet, 
szíveskedjen az I. Népligeti Környezetvédelmi és Egészségfesztivált társrendezőként 
támogatni. 

A támogatás módja, az együttműködés elemei: 

Rendezvényünk az egészségvédelemhez és természetvédelemhez kapcsolható 
programjaiban magas színvonalú, tartalmas és gazdag. 

Együttműködési területként a X. kerület a kulturális programok kialakításában tudna 
fontos szerepet vállalni, ebben kérnénk segítséget! 

Sajnos a színpadi produkciókra illetve hang-fény-színpad - technikára kalkulált 
támogatói bevételeink nem folytak be, így azt csak az Önök támogatásával tudnánk 
megvalósítani. Ehhez részben anyagi, részben egyéb támogatást kérnénk. 

Az anyagi támogatás igényelt mértéke a 2 napra a színpadhoz kapcsolódó 
hang+fény+fedett színpad+technika költségei: építés, szállítás, őrzés, stb..lenne. 
1.800.000 Ft.+ áfa összegben. Amennyiben ezt a támogatást megkapjuk, mi saját 
költségünkön vállaljuk az esti sztárvendégek biztosítását. R-GO élő koncert, Caramell és 
további megasztárok. Valamint lehetőséget biztosítunk a nap folyamán a X. Kerülethez 
kapcsolódó színpadi programok felvonultatására pl. Póka Egon által vezetett zeneiskola 
produkciói, kerületi kulturális és tánc csapatok, stb. 

Fenti támogatásért cserébe ingyenesen lehetőséget és standokat biztosítunk az 
önkormányzatok és további X.kerületi irodalmi köröknek, képzőművészeti és 
iparművészeti csapatoknak vagy művészeknek a helyszíni bemutatkozásra, termékeik 
kiállítására.Természetesen ez esetben a nyomtatott felületeinken /szórólap, plakát, újság/ 
a X.kerületi önkormányzat lógóját és nevét mint társszervező vagy főtámogató 
megjelenítjük. 

A fentiekben körvonalazott együttműködés ajánlásához és támogatásához ezúton kérjük a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság valamint a 
Kerületfejlesztési és Környezet Bizottság ajánlását illetve a Tisztelt Képviselőtestület 
támogatását. 

Bízva az eredményes együttműködésben, 

Tisztelettel: 

Hamza Zoltán 
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I. NÉPLIGETI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGFESZTIVÁL 
2010. július 3-4. 

Az I. Népligeti környezetvédelmi és egészségfesztivál mottója: 
„Felelősséggel önmagunkért és környezetünkért" 

Az elmúlt évtizedekben kialakult helytelen életmódszokásainknak 
köszönhetően, a magyar lakosság egészségi állapota drámai mértékben 
romlott. Az egészségmegőrzés és egészségvédelem napjaink egyik 
legfontosabb feladatává vált! 
Másik nagy elmaradásunk önmagunkkal és környezetünkkel szemben, a 
környezettudatos gondolkodás területén jelentkezik, amely magával hozta a 
környezeti ártalmak halmozott megjelenését. Kialakult rossz 
életmódszokásainkkal nem csak saját egészségünket, de környezetünket is 
pusztítjuk! A globális felmelegedés, az ózonkoncentráció csökkenése, az 
üvegházhatás fokozódása, a különböző környezeti katasztrófák földtörténeti 
léptékű kiterjedése, légkörünk levegőminőségének kritikus romlása, közvetlen 
kihatással van növény és állatvilágunk életterére csakúgy, mint a teljes 
emberiség létminőségére is. 

Célunk, hogy sikerüljön bizonyos kedvező viselkedési elemeket beépíteni az 
emberek nagyobb részének életvitelébe, mely pozitív hatással lehet az 
egészségi állapot általános javulására és az élhetőbb környezetünk 
kialakításában egyaránt. 

E gondolatok mára a hétköznapjaink egyik legtöbbet emlegetett témái közé 
tartoznak. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a látványos, tudatformáló 
összefogás, a környezettudatos és egészséges életmód mellett ezidáig 
elmaradt. 

A lakosság egészségi állapotának romlása, egyes betegségek gyakori 
megjelenése miatt egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra. A 
természetben történő rendszeres mozgás és a kialakulóban lévő betegségek 
időben történő felismerése nagyon fontos lenne! Ehhez a prevencióhoz, 
megelőzéshez és a már kialakult betegségek felismeréséhez, korszerű és 
magas színvonalú kezeléséhez is szeretnénk segítséget nyújtani 
rendezvényünkkel. 
Az alapvetően szórakoztató jellegű családi hétvégén kiemelt szerepet kap a 
természet és a mozgás! Színpadi produkcióink egy része is erről szól majd, de 
természetesen népszerű sztárvendégekkel is színesítjük programunkat. 
A Népligeti családi egészséghétvégét egészségügyi szakmai szervezetek és 
civil szervezetek közreműködésével rendezzük meg. A rendezvény egyik 
kiemelt eleme az „egészség egy életen át..." szűrőprogram, amely célja a 
lakosság egészségi állapotnak felmérése, a betegségek kiszűrése. 
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Együttműködő partnereink 

Az „egészség egy életen át..." Alapítvány lakossági szűrőkamionja különféle 
szív- és érrendszeri, tüdőgyógyászati, belgyógyászati vizsgálatokkal és testre 

szabott életmód tanácsadással várja az érdeklődőket. A mobil 
szűrőállomáson szakemberek (orvosok, szakasszisztensek) végzik a 

vizsgálatokat. 

Országos Vérellátó Szolgálat - VÉRADÁS 

A nyári hónapokban az iskolai szünidő és a szabadságolások miatt kevesebb 
véradó látogat el az Országos Vérellátó Szolgálat régió központjaiba, illetve 
területi vérellátóiba, így ebben az időszakban rendkívül nehéz az ország 
kiegyensúlyozott vérellátását biztosítani. Ezért rendezvényünk felajánlotta 
együttműködését és csatlakozik az intézeti véradás kiegészítéseként az ÓVSZ 
programjához, akik a helyszínen erre a célra kialakított, speciálisan 
berendezett vérvételi sátorban, vagy véradó buszban várják az önkéntes, 
önzetlen véradókat. 
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Allergia szűrés 

<3£ 

^ 2007 ben a 60 éves szakmai múlttal rendelkező nemzetközi hírű Svábhegyi 
Állami Gyermekgyógyintézet bezárása után megalakult Svábhegyi Országos 

Allergologiai Pulmonológiai Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft és az 
Allergológiai Oktatási és Módszertani Redrefencia Központ Alapítványának 

mukacsoportja 10 éve rendszeres allergologiai és tüdőgyógyászati 
szűrővizsgálatot végez az ország minden pontján, melyről a hazai és 

nemzetközi szakmai konferenciákon rendszeresen beszámoltunk. 
Rendezvényünk helyszínén ingyenes helyszíni szűrősátorral lesznek jelen. 

Fesztivál a fesztiválban 
Gyümölcs fesztivál 

A DATÉSZ ztr által forgalmazott „Alföld kincsei" jelöléssel ellátott Magyar 
zöldség- gyümölcs termékeket ajánljuk a látogatók figyelmébe. 
Rendezvényünkkel célul tűztük ki, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges 
életmód alapját képező magyar zöldségek és gyümölcsök egyedi, máshoz 
nem hasonlítható zamatára, vitamin és antioxidáns tartalmára, 
vegyszermentességére stb.. 
Az I. Népligeti Egészség Fesztivál kiváló alkalmat kínál ezen termékek 
megismertetésére, promótálására, különböző szórakoztató és ismeretterjesztő 
programokon keresztül. Például termékkostóltatás ( pl. összehasonlító 
játékban meg kell határozni, melyek az Alföld kincsei) , divatbemutatók 
gyümölcsökből, zöldségekből készült ruhákban, tudományos ismeretterjesztő 
kiadványok és publikálások a rendezvény helyszínén szórt anyagokban stb.. 

Az egészségprogram nem titkolt célja a szemléletváltás előidézése és ezáltal 
a lakosság egészségi állapotának javítása. 

Az igazi családi programot garantáló hétvége turisztikai szempontból is 
kiemelt jelentőségű, több tízezer látogatót megmozgató esemény leheti 

Az eseményt kiemelt reklámkampány kíséri. Médiapartnerünk az RTL Klub 
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Az eseményt nagyszabású reklámkampány kíséri, amelyekben 
igény szerint az alábbi megjelenésekben teszünk ajánlatot. 

Televíziós reklámokban logo megjelenése ( Fókusz, Reflektor, Reggeli) 
Rádiós reklám spotokban ( Class FM ) 
Média részvételeknél, játékokban részvétei 
Óriásplakátokon ( 150db Budapesten ) - embléma elhelyezés, 

- vagy főtámogatóként „ ...Bemutatja szlogennel" 
Bl plakátokon - embléma megjelenés 

- vagy főtámogatóként „ ...Bemutatja szlogennel" 
Programfüzetben 1/1 oldal direkt felhasználás ( 150.000 példány ) 
Helyszíni megjelenések 
Színpadi részvétel, pl: termékbemutató, divatbemutató 
Saját stand biztosítása teljes struktúrával 
Termékárusítás 

Színpadhoz kapcsolódó megjelenési lehetőségek: 

Molinó kihelyezés 
Reklámspot, vagy kisfilm bejátszás 
Színpadi nyereményjátékok 
Önálló műsor lehetősége 

Ezen kívül lehetőség van kiemelt, vagy névadó főszponzori megjelenésre a „... 
bemutatja" megjelöléssel, melynek részletes ajánlatát igény szerint megküldjük. 

Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, kérem, tegye lehetővé 
további személyes egyeztetés lehetőségét, melyen személyre szabott ajánlatot 

dolgozunk ki az Önök elképzelései, lehetőségei alapján. 

mailto:hamzgzoltan@gn-iaii.com
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Média megjelenések 
RTL megjelenések 
Reggeli nyereményjáték 

Megjelenés helye Idősáv Típus db/adás db/hét megjelenések 
száma 

Periódus 
(hét) 

Ossz 
db 

RTL "Reggeli" magazin 06:00-09:00 nyereményjáték 2 5 10 1 10 

Programajánló 

Megjelenés helye Idősáv Típus db/adás db/hét megjelenések 
száma 

Periódus 
(hét) 

Ossz 
db 

RTL "Reggeli" magazin 06:00-09:00 programajánló 1 2 5 db/hét 1 10 

STÚDIÓ PR 

Megjelenés helye Idősáv Típus db/adás dbtoét megjelenések 
száma 

Periódus 
(hét) 

Ossz 
db 

RTL "Reggeli" magazin 06:00-09:00 PR beszélgetés - 1 2 1 1 2 

Reflektor Idősáv Típus szpothossz db/ 
megjelenés db /hét Periódus 

(hét) 
Ossz 
db 

Reggeli műsor 
Esti műsor 
flash news 
flash news 
fíash news 

Összesen: 

8:00-8:59 
23:00-24:59 
7:00-07:59 

17:00-18:59 
20:00-20:59 

nyeremény spot 
nyeremény spot 
nyeremény spot 
nyeremény spot 
nyeremény spot 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 
25 

Reflektor Idősáv Típus PR hossz 
db/meg
jelenés 

őssz 
db 

Reggeli műsorban előre forgatott 
anyag 8:00-8:59 spot 1,5 perc 1 1 

Esti műsorban előre forgatott anyag 24:00-24:59 spot 1,5 perc 1 1 

flash news-ban előre forgatott anyag 20:00-20:59 spot 30 másodperc 1 1 

Fókusz Idősáv Típus PR hossz 
db/meg
jelenés 

Őssz 
db 

Esti főműsorban előre forgatott anyag 20:00-20:30 spot 1,5 perc 1 1 

Esti műsorban előre forgatott anyag 24:00-24:59 spot 1,5 perc 1 1 

flash news-ban előre forgatott anyag 20:00-20:59 spot 30 másodperc 1 1 

Összesen: 3db 
ossz db 

53 
Óriásplakát kampány Budapest Főtámogatói kiemelt megjelenés 150 db 

Műsorfüzet Címlapon Főtámogatói kiemelt megjelenés 
150.000 

db 

Külső hátsó 1/1 old Tetszőleges reklám felület 

Színpadi megjelenés Molinóval 2X6 méter 

Színpadi játékok támogatója 
i 

Stand állításának lehetősége a helyszínen 

Rádió kampány a Class fm-ben Országos "Az esemény főtámogatója" szlogen a spot végén 50 db 

mailto:hamz3zolian@grnail.com
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A Fővárosi Bíróság a PANNÓNIA Díszmadár és Díszállat Egyesület elnevezésű társadalmi 
szervezetet az 1989. évi. II. törvény 15. § (1) bekezdése alapján 11.019 sorszám alatt a 
társadalmi szervezetek nyilvántartásába veszi. 

A szervezet székhelye 162 Budapest, Szénás u. 22. 

A szervezet célja: 

A díszmadár és díszállat tartás és tenyésztés oktatásában való közreműködés. 
Közreműködés a természet és állatvédelemben, a védett állatok megismertetése. 

A képviselők neve, lakcíme: 

Gyerkó Tibor 
Hamza Zoltán 

1182 Budapest, Dráva u. 83. 
2750 Nagykőrös, Ifjúság út 2/a. 

A képviselők képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. 

Az alapszabály kelte: 2004. május 14. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye. 

Budapest, 2004. június 18. napján 

Dr. Homolya Szilvia s.k. 
titkár 

A kiadmány hiteléül: 
Farkas Lászlóné 

A MÁSÖLAF KIADVA 

Budapest, 200S..7.Í2-/£f*~^> 
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Fővárosi Bíróság 
Pk.60432/2004 

KIVONAT 

társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól 

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 11019 

A társadalmi szervezet neve: PANNÓNIA Díszmadár és Díszállat Közhasznú 
Egyesület 

A társadalmi szervezet székhelye: 1162 Budapest, Szénás u. 22. 

A társadalmi szervezet célja: A díszmadár és díszállat tartás és tenyésztés oktatásában 
való közreműködés. Közreműködés a természet és állatvédelemben, a védett állatok 
megismertetése. 

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: 

A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: 
Gyerkó Tibor alelnök ,1182 Budapest, Dráva u. 83. 
Hamza Zoltán elnök ,1162 Budapest, Szénás utca 22. 

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági 
határozat száma, kelte: Pk.60432/2004/4, 2004.06.18. 

A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet 2010 év március hó 05. 
napján hatályos adatairól készült. 

Kelt: Budapest, 2010. év március hó 05. napján. 

I -.í 
Nagy Péter Lászlóné 
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F ő v á r o s i B í r ó s á g 
1055 Budapest 
Markó u. 27. 
14.Pk.60.432/2004/8. 

V E G Z E S 

A Fővárosi Bíróság a 11.019. sorszám alatt nyilvántartott Pannónia Díszmadár és Díszállat 
Egyesület elnevezésű társadalmi szervezetet közhasznú fokozatban közhasznú szervezetnek 
minősíti, és elrendeli a társadalmi szervezetre vonatkozó alábbi változás bejegyzését. 

A társadalmi szervezet neve megváltozott. 
A szervezet új neve: Pannónia Díszmadár és Díszállat Közhasznú Egyesület 

A társadalmi szervezet egyik képviselőjének lakcíme megváltozott. 

A képviselő neve és új lakcíme: 

Hamza Zoltán elnök (1162 Budapest, Szénás u. 22.) 

Gyerkó Tibor képviseleti joga változatlan azzal, hogy ő lett a szervezet alelnöke. 

Az alapszabály módosításának kelte: 2010 január 6. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. 

I N D O K O L Á S 

A társadalmi szervezet - képviselője útján - előterjesztett beadványában közhasznú szervezetté 
minősítésre, illetve a társadalmi szervezet megváltozott adatainak nyilvántartásba vételére 
irányuló kérelmet terjesztett elő. 

A bíróság a becsatolt alapszabály és egyéb iratok alapján megállapította, hogy a társadalmi 
szervezet az 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv.) 26. §. c.) 3., 4., 5., 8. és 9. pontjába foglalt 
közhasznú tevékenységet folytat, működésének szabályai megfelelnek a Ksztv. előírásainak. 

Mindezek alapján a bíróság a szervezetet a Ksztv. 22. § (3) bekezdése értelmében közhasznú 
szervezetté minősítette. 

A Ksztv. 3. §-a alapján a szervezet a közhasznú nyilvántartásba vétellel szerzi meg közhasznú 
jogállását. 

A nyilvántartás adataiban bekövetkezett változások bejegyzése az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. tv. 15. § (2) bekezdésén, valamint a 6/1989. (VI.8.) IM rendelet 1.§(1) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2010. évi január hó 25. napján 

A kiadmány hiteléül: 
Pálocska Magdolna 

dr. Bodnár Éva s.k. 
bírósági titkár 



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott Hamza Zoltán Lajos (született: Nagykőrös, 1970, április 16., anyja neve: Volt Hona 
Margit) 2750 Nagykőrös, Ifjúság útja 2/a. szám alatti lakos, mint a(z) PANNÓNIA 
Díszmadár és Díszállat Közhasznú Egyesület (székhely: 1162 Budapest, XVI. kerület, 
Szénás u. 22..) elnöke az egyesületet akként jegyzem, hogy az egyesület kézzel vagy géppel 
előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve fölé nevemet önállóan írom alá az alábbiak 
szerint: 

Hamza Zoltán Lajos 

Dr. Kamarás Györgyné közjegyzői iroda 
1146 Budapest, Thököly út 162. 
1146 Budapest, Thököly út 162. 
Telefon:273-0203 

Ügyszám: 11043/H/1281/2010 

TANÚSÍTVÁNY 

Tanúsítom, hogy Hamza Zoltán Lajos (született: Nagykőrös, 1970, április 16., anyja neve: 
Volt Ilona Margit) 2750 Nagykőrös, Ifjúság útja 2/a. szám alatti lakos, aki 
személyazonosságát az előttem felmutatott, 752577IA számú személyi igazolványával, 
lakcímét 181487 PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, ezt az aláírási 
címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. 
Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
Törvény 122.§. 121 - /10/ bekezdéseiben foglaltakról, a személyazonosság online ellenőrzésére 
vonatkozó rendelkezésekről. 
Budapest, 2010. (kettőezer-tizedik év március hó 24. (huszonnegyedik) napján. 

dr. Kamarás Györgyné 
közjegyző 



„MEGÁLLAPODÁS TERVEZET" 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29., törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében 
Verbai Lajos polgármester megbízásából, Szász Csaba alpolgármester,mint 
támogató (továbbiakban: Támogató) 

másrészről: 

Pannónia Díszmadár és Díszállat Közhasznú Egyesület (cím: 1162 Budapest, 
Szénás u. 22., adószáma: , bankszámlaszáma: ), képviseletében Hamza Zoltán 
Lajos elnök mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) együttesen, mint 
Szerződő Felek között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
13/A. § (2) bekezdése alapján, az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

A támogatási cél meghatározása 

1. A támogatás célja: a 2010. július 3-4. között megrendezésre kerülő I. 
Népligeti Környezetvédelmi és Egészségvédelmi Fesztivál költségeihez 
támogatás nyújtása - nem szociális ellátásként juttatott - vissza nem térítendő 
önkormányzati pénzeszköz átadással. 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató Ft azaz 
forint összegű támogatást nyújt a megállapodás aláírását követő 

15 napon belül banki átutalással, az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
működési célú - kulturális rendezvények támogatására elkülönített -
tartalékkerete terhére. 

3. A Támogatott a 2. pontbeli összeget csak és kizárólag az 1. pontban 
meghatározott támogatási célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos 
elszámolási kötelezettséggel. 

4. A Támogatott a támogatásért cserébe a rendezvényeken és a promóciós 
anyagokban köteles feltüntetni a Támogató nevét és címerét. 
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Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4. A Támogatott legkésőbb 2010. december 15-éig köteles a támogatási összeg 
felhasználásával tételesen elszámolni az I. sz. mellékletben meghatározott 
módon. Támogató a számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt 
összevetés után - szignálja és bélyegzőlenyomattal látja el, majd az eredeti 
számlát visszaküldi a Támogatottnak. 

4.1.Támogatott köteles - a tételes elszámolással egyidejűleg - az 1. pontban 
meghatározott cél megvalósításáról szóló, egyoldalas szakmai beszámolót a 
Támogató részére megküldeni. 

4.2.A Támogatott képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az 
elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a 
szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és 
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli 
szabályok szerint. 

5. A Támogatott a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás 
elfogadásáig bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles 
elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásával. 

5.1.Ellenőrzésre jogosult: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető. 

Visszatérítési kötelezettség 

6. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem 
használt, illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a 
támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló 
határidő - 2010. december 15. - elteltét követő 15 napon belül, a támogatási 
összeg átadásának napjától a visszafizetés napjáig járó, a jegybanki 
alapkamat kétszeres összegével együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 3/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelet, 
valamint a 2/2010. sz. polgármesteri és jegyzői utasítás alapján jogosult a 
szerződés aláírására. 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a felmerült vitás kérdéseket 
megkísérlik békés úton rendezni. 

2 
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9. A Támogatás összege a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat ..../2010. (....) számú határozata alapján biztosított. 

10. A szerződés három oldalon öt példányban készült, melynek elválaszthatatlan 
részét képezi az 1. számú melléklet. 

11. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2010. 

Támogató Támogatott 
Verbai Lajos polgármester Hamza Zoltán Lajos 

megbízásából kötelezettségvállaló elnök 
Szász Csaba alpolgármester 

Ellenjegyezte Dr. Neszteli István jegyző megbízásából: 

Demkóné Szalay Szilvia 
Pénzügyi ügyintéző 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett dr. Korpái Anita 
főosztályvezető jogtanácsos 
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1. sz. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

1. Támogatott az eredeti ÁFA-s számlára (vagy elszámolási bizonylatra) 
kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával 
feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből 
fedeztem, amely a 91/2010. (III. 11.) számú Kulturális és Oktatási Bizottság 
határozata alapján került folyósításra". 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti 
számlákról Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő 
szöveget vezeti rá: 

„A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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