
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 
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~. számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartáson kívüli 

támogatás átvételének jóváhagyásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsőde) 2012. szeptember 12-én 
pályázatot nyújtott be az Aranyág Alapítványhoz, a Fecskefészek Bölcsőde részére fejlesztő 
eszközök beszerzésének támogatása céljából. A pályázat ömésze 34 OOO Ft, az igényelt 
támogatás összege 290 OOO Ft. 

A megvásárolt fejlesztő eszközök nem csak a korai fejlesztőben ellátott sajátos nevelési 
igényű gyermekek, hanem az ép gyermekek fejlesztésére is alkalmasak, így a bölcsőde 
csoportjaiban is használhatóak. 
Az eszközök a Táguló Világ című TÁMOP 3.1.6-11/3 -004 pályázat keretében beindított 
eszközkölcsönző szolgáltatás bővítésére is alkalmasak. 

II. A végrehajtás feltételei 

A Bölcsőde nyertes pályázatáról az információ a 2013. évi költségvetési rendelet 
összeállítását követően érkezett a Hivatalba. Az intézmény rendelkezik a szükséges önrésszel. 
A megnyert összeg kiutalásának feltétele a támogatási szerződés aláírása (előterjesztés 2. 
melléklete ). 
Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 
államháztartásorr kívüli forrás átvétele, átadása, kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön a 
támogatás átvételéről és a támogatási szerződés jóváhagyásáróL 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. február ll. fi,hr ó) 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 
~ 

dr. ián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

.. ./2013. ( ) határozata 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartáson kívüli 

támogatás átvételének jóváhagyásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék részére az Aranyág Alapítvány 290 OOO Ft államháztartáson kívüli 
támogatásának átvételét jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről az Aranyág Alapítvány (1038 Bp. Mező u. 12., cégjegyzékszám: 
5525, képviselő: Donáth László), a továbbiakban: Támogató, másrészről a(z) Kőbányai 
Fecskefészek Bölcsőde 

Cím: 1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 
Pályázatot beküldő neve: Zárai-Dinka Gabriella 
Intézmény képviselője: Göncziné Sárvári Gabriella 
Adószám: 16909984-2-42 
Bankszámla száma: ll 784009-16909984 

a továbbiakban: Támogatott között, mai napon az alábbi feltételekkel: 

l. Támogatott a jelen megállapodás mellékletét képező pályázatában támogatási 
igényt nyújtott be. A pályázatot az Aranyág Alapítvány kuratóriuma 2012. december ll-i 
döntésével elfogadta és a kért mozgás- és készségfejlesztő eszközök beszerzését támogatja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak megfelelően 290 OOO,- Ft, azaz kétszázkilencvenezer 
forintot ítélt meg Támogatottnak 

Támogató a megítélt összeget a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül átutalja 
Támogatott fentiekben megjelölt bankszámlájára. Támogatott az összeget annak 
felhasználásáig egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli és nyilvántartja. 

3. Támogatott a pályázaton elnyert összeget kizárólag a kérelmében meghatározott és 
a kuratórium által elfogadott célra használhatja fel. Az így tulajdonába kerülő berendezést az 
intézmény a szerződés aláírásától számított egy éven belül más szervezetnek nem adhatja át. 

4. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2013. május 31. E határidő 
megváltoztatására csak Támogatott írásban indokolt kérelme és Támogató jóváhagyása esetén 
vanmód. 

5. Amennyiben a pályázaton elnyert összeg (vagy annak egy része) az eredetileg 
megjelölt célra bármely okból nem használható fel, Támogatott az összeget (illetve a fel nem 
használt részt) haladéktalanul, de legkésőbb a 4. pontban megjelölt határidőig visszautalja 
Támogató részére. 

Támogatott a 4. pontban megjelölt határidőig kérheti Támogatótól az eredeti célra fel nem 
használható összeg (részösszeg) rendeltetésének módosítását. Az összeg (részösszeg) új célra 
történő felhasználására csak a Támogató által benyújtott - az eredeti pályázati kiírásban 
szereplő részletes adatokat tartalmazó - módosítási kérelem alapján, annak kuratóriumi 
jóváhagyása után kerülhet sor. A támogatási szerződés módosítása írásban történik. 

6. Támogatott az összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a 4. 
pontban megjelölt határidőt követő 30 nappal részletes, a cél megvalósítását is ismertető 
szakmai beszámolót, és a kifizetéseket igazoló bizonylatokkal alátámasztott, a gazdálkodásra 
és a számviteire vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elszámolást küld Támogató részére. 

Amennyiben a támogatott civil szervezet a határidő lejárta előtt megszűnik, úgy az 
elszámolást haladéktalanul meg kell tenni. 
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7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
megsértése, különösen az elszámolási kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén köteles a 
támogatásként átutalt összeg visszafizetésére, melyet, a felszólítást követő 8 napon belül, 
Támogató K&H 10200847-32414347-00000000 számú számlájára visszautal. 

8. Támogató jogosult arra, hogy a jelen szerződés teljesítését, illetve a támogatás 
felhasználását, bármikor folyamatosan ellenőrizze. E tevékenysége során bármely a támogatás 
felhasználását érintő tényről, adatról tájékoztatást kérhet, és a támogatás jellegétől függően 
részleges elszámolást is igényelhet. 

9. Támogatott igazolja, hogy az elnyert összeg és a rendelkezésére álló további 
források segítségével a pályázati cél a megjelölt határidőben megvalósítható. 

l O. Támogatott szerződésszegése esetén a szerződés visszamenőleges hatállyal 
megszűnik, azaz a támogatás összege visszafizetendő, az elállás bejelentésétől számított 8 
napon belül. 

Felek jelen szerződés elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2013. február ll. 

....................................... 
Aranyág Alapítvány 

Támogató 

. ............................... . 
Támogatott 
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