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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az 'A Magyar Kézművességért Alapítvány" (AMKA) nevében Gergely Imre úr, az 
alapítvány képviselője a csatolt kérelemmel fordult polgármester úrhoz, a képviselő
testülethez. 
Ebben az évben is megrendezik szokásos kiállításukat a Vajda Huny ad Várában, és 
kiadványt is készítenek erről. Az elmúlt évhez képest változást jelent a 2009. 
decemberi, Betlehemi jászol című kiállításuk. 
Az elmúlt évben 100.000.-Ft összeggel támogatta az Önkormányzat az Alapítványt, 
mely összegről a támogatott időben, pontosan elszámolt, valamint a kiadványon 
támogatottként megjelentette önkormányzatunkat. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön az Alapítvány ez évi támogatásáról. 
Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság megtárgyalta, döntését a testületi ülésen ismerteti 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
100.000.-Ft összeggel támogatja az AMKÁ-t, a képviselő-testület általános célú 
tartalék-keretéből. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. március 04. 

<R-tífiyecz Ró íftyecz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István jegyző 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy alapítványunk 2009-ben is a városligeti 
Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban rendezi meg Magyar 
kézművesség című nyári országos és karácsony környékén Betlehemi jászol című 
kiállítását. 

Saját forrásaink idén sem elegendőek a rendezvény önálló megvalósításához, ezért 
Polgármester Úr, illetve az Önkormányzat támogató közreműködését kérjük a kiállítás 
költségeinek részbeni finanszírozásához, az anyagát bemutató, háromnyelvű kiadvány 
megjelentetéséhez, valamint legjobb résztvevőinek díjazásához. 

Nyári kiállításunkon július végétől közel egy hónapon keresztül napjaink kézműves 
remekei szerepelnek; a Betlehemi jászol című anyagában pedig december 10-étől ugyancsak 
egy hónapon keresztül Jézus születéséhez és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 
alkotásokat, tárgyakat láthat majd a nagyközönség. 

Kiállításainkra az ország és a főváros minden részéből - így az Ön kerületéből is - várjuk az 
alkotók jelentkezését, akiknek zsűri által elfogadott munkái is helyet kapnak a kiadványban; 
ezért mindkét kiállításunk esetében bízunk Polgármester Úr segítségében. 
Támogatóink nevét ezúttal is feltüntetjük a kiállítás reklámhordozóin, 100.000 Ft-ot elérő 
pénzügyi hozzájárulás esetén pedig az albumok tiszteletpéldányaival is megköszönjük a 
támogatást! 

Kiállításaink legjobb résztvevői az ünnepélyes megnyitók keretében tartandó 
eredményhirdetésen vehetik majd át a felajánlott díjakat, elismeréseket. 

A zsűri által díjazásra javasolt alkotókról a zsűri munkáját követően tudunk majd részletes 
tájékoztatást adni, a kiállítások és kiadványaik támogatásával kapcsolatban azonban 

^_PoigármesteiUJr-ínielől^i:szÍYes válaszát kérjük. 

Tisztelettel: %a/-^_ 

Gergely Imre 
az Alapítvány képviselője 

l ' n l j i . i n t i l l i < i l . i i i 

Iktatószám 

2009 FtBR 1 3. 
\ ^ ^ > ^ ny "-Sért 

fi '■'is*«T,v« 

Bos/ari melléklet 
Líoauü 

UeJLt 

-emrB>:rV: KER. KÁLMÁN IMRE LI. 20. POSTACÍM: IPOSZ, AMKA 1392 BP., 62. PF: 289. 
TEL: 354-3146; 30/394-6010 FAX: 269-2957 E-MAIL: AMKA@_CHELLO.HLI 

OTP BANK RT. 11705008-20436209 ADÓSZÁM: 18061976-1-41 
H O N L A P : WYYYY_AMXAJEOLDAL.HU 

mailto:amka@_chello.hli
http://wyyyy_amxajeoldal.hu


MEGÁLLAPODÁS - TERVEZET 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29, PIR azonosító: 510008-0-00, adószáma: 15510000-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank NyRt. 11784009-15510000) képviseletében 
Verbai Lajos polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató) 

másrészről: 

az „A Magyar Kézművességért Alapítvány" röviden: AMKA (1054 
Budapest, V. ker. Kálmán Imre u. 20., postacím: IPOSZ AMKA, 1392 Budapest 
62. Pf. 289, adószáma: 18061976-1-41, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyit. 
11705008-20436209) képviseletében: Gergely Imre kuratóriumi titkár, 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 Támogatott kiadási költségeinek biztosítása céljelleggel -
nem szociális ellátásként juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati 
pénzeszköz átadással. 

1.1 A támogatás célja: az AMKA 2009. évi nyári, országos kiállításáról 
készült kiállítási album kiadási költségeihez hozzájárulás. 

1.2. Támogatott a támogatásért a kiadott albumból 10 db. 
tiszteletpéldányt biztosít Támogató részére. 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a Támogató 100.000.-Ft, azaz 
egyszázezer forint összegű támogatást nyújt a megállapodás aláírását követő 
30 napon belül banki átutalással - a Budapest Kőbányai Önkormányzat 
költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 20.) sz. önkormányzati rendeletben 
meghatározottak alapján -, az 1.) pontban leírt kiadási költségekhez, a 
... ./2009. ( ) számú önkormányzati határozat alapján a képviselő-testület 
általános tartalék-kerete terhére. 

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

http://100.000.-Ft
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Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4. A Támogatott legkésőbb 2009. október 15-ig köteles a támogatási összeg 
felhasználásával tételesen elszámolni az I. sz. mellékletben meghatározott 
módon. Támogató a másolatokat - az eredetivel történt összevetés után -
szignálja és bélyegzőlenyomattal látja el, majd az eredeti számlát visszaküldi 
a Támogatottnak. 
Hiteles az alapbizonylat akkor, ha a támogatott képviselője aláírásával annak 
eredetivel való egyezőségét igazolja. 

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

4.2) A Támogatott képviselőjének büntetőjogi felelősségének tudatában, az 
elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a 
szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és 
azokat 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: Ronyecz Róbert a Polgármesteri Kabinet vezetője 

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 elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának 
napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 4/2009. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet, az 
..../2009. ( ) számú önkormányzati határozat, valamint az 12/2008. sz. 
polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a szerződés 
aláírására. 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő 
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jogviták rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

9. A Támogatás összegéről a Képviselő-testület a /2009. ( ) sz. Bp. 
Főv. X. ker. Kőbányai Ök. határozatában döntött. 

10. A szerződés 3 oldalon öt példányban készült. 

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

Budapest, 2009 Budapest, 2009 

Támogató Támogatott 
Verbai Lajos polgármester Gergely Imre kuratóriumi titkár 

Ellenjegyezte: 
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I. sz. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

1. Támogatott az eredeti AFA-s számlára 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 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 4/2009. (II. 220) számú rendelete, valamint a ..../2009. 
( ) sz. önk. határozat 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. 


