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a Kepviselo-testiilet reszere 

~) ·1 . szamu eloterjesztes 

a Kobanyai Roma Onkormanyzat 2014. evi tamogatasarol szolo szerzodes modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 13/2014. (III. 
20.) KOKT hatarozattal dontOtt a Kobanyai Roma Onkormanyzat 2014. evi tamogatasar61. A 
szerzodes 3. pontja szerint a tamogatas 50%-a hasznalhat6 fel a Kobanyai Roma Ifjusagi 
Zenekar zeneoktatasara, valamint 50%-a a Roma Onkormanyzat 2014. evi miikodesi 
koltsegeire. A hatarozatot az eloterjesztes 3. melleklete tartalmazza. 

A Kobanyai Roma Onkormanyzat jelezte, hogy a zeneoktatas a gyakorlatban hangszeres 
zenekiserettel tOrtenik, erre tekintettel indokolt a szerzodes kiegeszitese. A Kobanyai Roma 
Onkormanyzat kerelmet az eloterjesztes 2. melleklete tartalmazza. 

A fentiek alapjan javasolom a Kobanyai Roma Onkormanyzattal kotOtt tamogatasi szerzodes 
m6dositasat. 

II. llatasvizsgalat 

A tamogatasi szerzodes m6dositasaval megfelelo m6don val6sulhat meg az eredeti tamogat6i 
szandek, hiszen a hangszeres zenekiseretnek is a gyermekek zeneoktatasa a celja. 

III. V egrehajtas feltetelei 

A tamogatasi szerzodes m6dositasanak koltsegvonzata nines. Figyelemmel arra, hogy a 
13/2014. (III. 20.) KOKT hatarozattal a Kepviselo-testiilet j6vahagyta a tamogatasi 
szerzodest, a szerzodes m6dositasara is a Kepviselo-testiilet rendelkezik hataskorrel. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. melleklete szerinti hatarozatot. 

Budapest, 2014. majus J-1." 

Radvanyi Gabor 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 



1. melleklet az elffterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. (V. 22.) hatarozata 

a Kobanyai Roma Onkormanyzat 2014. evi tamogatasarol szolo szerzodes modositasarol 

1. Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek a K6banyai 
Roma Onkormanyzat 2013. evi tamogatasa elszamolasar61, valamint a 2014. evi tamogatas 
iranti kerelmer61 sz616 13/2014. (III. 20.) KOKT hatarozata 1. melleklet 3. pontja helyebe a 
kovetkez6 rendelkezes lep: 

,3. A tamogatas 50%-a hasznalhat6 fel a K6banyai Roma Ifjusagi Zenekar zeneoktatasara, 
illetve hangszerrel t0rten6 zenekiseretere, valamint 50%-a aRoma Onkormanyzat 2014. evi 
mi.ikodesi koltsegeire. ". 

2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert a szerz6des m6dositasanak az alairasara. 

Hatarid6: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a kerliletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteruletert felel6s 

alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 



2. mel!eklet az eloterjeszteshez 

KOBANYAI ROMA ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETE 

1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 
Tel: 431-8748, Fax:431-8748 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
Kovacs Robert polgarmester Ur ' 
reszere 

Helyben 

Tisztelt Polgarmester Ur! 

Ikt. sz.: Kill 0/20 14 

Targy: kerelem 

A Kobanyai Roma Onkormanyzat Kepviselo-testiilete neveben' koszonjuk a Tisztelt 
Kepviselo-testfiletnek a Kobanyai Roma lfjusagi Zenekar reszere hangszeroktatasahoz, 
hangszervasarlasahoz, valamint a Kobanyai Roma Onkormanyzat 2014. evi miikodesi 
koltsegeihez biztositott brutto 1 000 000 Ft tamogatast. 

Kerem Tisztelt Polgarmester Drat, hogy a Kobanyai Roma Onkormanyzattal 2014. 
aprilis 12-en megkotOtt szerzodesben megjelolt celt oly m6don sziveskedjek 
m6dositani, hogy a gyermekek zeneoktatasa a Nemzetisegek es Civil Szervezetek 
Hazaban (1105 Budapest, Ihasz utca 26.) hangszeres zenekiserettel tOrtenjen. 
Tajekoztatom Polgarmester urat, hogy Muzsikus Ciganyok Orszagos Erdekvedelmi 
Szovetsege (1073 Budapest, Barcsay utca 16, fszt. 4.) a gyermekek zenei fejleszteset 
ugy mint a tavalyi evben hasonl6an iden is vegzi es ily m6don tud reszt venni a 
feladatban. 

Budapest, 2014. majus 19. 

Segitsegliket elore is koszonjlik, 

tisztelettel: 



3. mel!eklet az eloterjeszteshez 

BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI POLGARMESTERI HIV ATAL 
JEGYZOI IRODA 

SZERVEZESICSOPORT 

KIVONAT 
BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULETE 

2014. marcius 20-ai iilesenek jegyzokonyvebol 

13112014. (III. 20.) KOKT hatarozat 
a Kobanyai Roma Onkormanyzat 2013. evi tamogatasa elszamolasarol, valamint a 2014. 
evi tamogatas iranti kerelmerol 
(16 igen, egyhangu szavazattal) 
1. Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testulete a Kobanyai 
Roma Onkormanyzatnak (1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.) a 2013. evi tamogatasa 
elszamolasat elfogadja. 

2. A Kepviselo-testUlet a Kobanyai Roma Onkormanyzat (11 02 Budapest, Szent Laszlo ter 
29.) 2014. evi tamogatasarol szolo szerzodest az 1. melleklet szerinti tartalommaljovahagyja. 

3. A Kepviselo-testUlet felkeri a polgarmestert a tamogatasi szerzodes alairasara. 
Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: a kerliletfejlesztesi es kUlkapcsolati szakterUletert felelos 

alpolgarmester 
a Human Iroda vezetoje 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezetoje 

A tamogatasi szerzodes szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben szereplovel. 

Jelen kivonat 1 eredeti peldanyban kerult kiallitasra. 

Budapest, 2014. marcius 25. 
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IKTATASRA ATVEVE: 

TAMOGATASI SZERZODES Z014 APR 09. 

amely letrejott egyreszrol a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
(szekhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., PIR szama: 735737, bankszamlaszama: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, kepviseleteben Kovacs Robert polgarmester megbfzasabol 
Kalmanne Szabo Judit csoportvezet6) mint tamogato (a tovabbiakban: Kobanyai 
Onkormanyzat vagy Tamogato), 

masreszrol a Kobanyai Roma Onkormanyzat (1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., PIR 
szama: 679527, adoszama: 16927540-1-42, szamlaszama: OTP Bank Nyrt. 11784009-
16927540, kepviseli Feher Istvan elnok) mint tamogatott (a tovabbiakban: Roma 
Onkormanyzat vagy Tamogatott, egyii.ttesen: Szerz6d6 Felek) kozott az alulfrott napon, 
helyen es feltetelekkel: 

1. A Kobanyai Onkormanyzat a 2014. evben 1 000 000 Ft, azaz egymillio forint 
tamogatast nyU.jt aRoma Onkormanyzatnak, amelynek fedezete a Budapest F6varos 
X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 szolo 2/2014. (II. 20.) 
onkormanyzati rendelet 8. melleklet 6. sor 4. oszlopaban biztositott. 

2. A tamogatas ket reszletben keriil atutalasra a Roma Onkormanyzat megadott 
bankszamlajara: 

a) 750000Ftmarcius31-eig, 
b) 250 000 Ft szeptember 30-aig. 

3. A tamogatas 50%-a hasznalhato fel a Kobanyai Roma Ifjusagi Zenekar 
zeneoktatasara, valamint 50%-a a Roma Onkormanyzat 2014. evi miikodesi 
koltsegeire. 

4. A tamogatasi osszeg felenek (500 000 Ft) legfeljebb 20%-a hasznalhato fel etkezesi 
koltsegre, amely a munkaadokat terhel6 jarulekokat es adokat (51,17%) is tartalmazza. 

5. A tamogatas nem hasznalhato fel mobiltelefon-koltsegre es tiszteletdijra. 

6. A tamogatas formaja vissza nem teritend6 tamogatas. A tamogatott tevekenyseg 
funkcio kodja: 

a) 500 000 Ft tamogatasi osszeg vonatkozasaban 082092 kozmiivelodes - hagyomanyos 
kozossegi kulturalis ertekek gondozasa, a nemzetisegi kultUra ertekeinek megismertetese, az 
fumepek kulrurajanak gondozasa, 
b) 500 000 Ft tamogatasi osszeg vonatkozasaban 084020 nemzetisegi kozfeladatok ellatasa es 
tamogatasa - a nemzetisegek jogairol szolo tOrvenyben meghatarozott nemzetisegi 
kozfeladatokkal osszefiigg6 feladatok ellatasa, kifizetesek teljesitese. 

7. A Tamogatott koteles a tamogatasi osszeg felhasznalasarol 2014. december 31-eig 
tetelesen elszamolni es beszamolot kesziteni az Onkormanyzat reszere. 

8. A penziigyi elszamolashoz a Kobanyai Onkormanyzat altai meghatarozott es 
elektronikusan rendelkezesre bocsatott szamlaosszesitot kell hasznalni, valamint 
csatolni kell a szamviteli, penziigyi teljesitest igazolo dokumentumok hitelesitett 
masolatait (szamla, szerzodes, egyeb szamviteli, illetve penziigyi teljesitest igazolo 
bizonylatok) az 1. mellekletben meghatarozott modon. A Roma Onkormanyzat elnoke 
az elszamolas f6osszesit6jen alairasaval igazolja, hogy, 'f; ~~-o~a~~st a szerz6d~spen__ .... -~ 
meghatarozott celra forditotta, az elszamolas iratai; vhr~~al< .:.~s1,;(!~l~~ ~Kqm(Y~i.tj~~.~~~-'i~·" 
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9. A tamogatas felhasznalasarol szolo beszamoloban ismertetni kell a tamogatas 
rendeltetesszerii felhasznalasat, a tamogatasbol megvalositott feladatokat, valamint 
tajekoztatast kell adni aRoma Onkormanyzat tevekenyseger61. 

10. A K6banyai Onkormanyzat a kifizetett osszeg felhasznalasat jogosult ellen6rizni, az 
ellen6rzest a Roma Onkormanyzat koteles el6segiteni az adatoknak, iratoknak az 
ellen6r rendelkezesere bocsatasaval. 

11. Kapcsolattartasra jogosult a k6banyai Onkormanyzat reszer61 a K6banyai 
Polgarmesteri Hivatal Human Iroda Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoport civil es 
nemzetisegi referense. Ellen6rzesre jogosult az Onkormanyzat reszer61 a K6banyai 
Polgarmesteri Hivatal Human Iroda Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoport vezet6je es a 
Bels6 Ellen6rzesi Csoport munkatarsai. 

Kapcsolattartasra jogosult aRoma Onkormanyzat reszer61 Feher Istvan elnok. 

12. A Tamogatott koteles egy osszegben visszafizetni a tamogatasnak 
a) a fel nem hasznalt, 
b) a nem tamogatasi celra felhasznalt, valamint 
c) a nem szabalyszeriien elszamolt 

13. reszet annak a jegybanki alapkamat ketszeresevel megegyez6 mertekii iigyleti 
kamataval egyiitt az elszamolasra rendelkezesre allo hatarid6 elteltet kovet6 15 napon 
beliil. A hatarid6 elmulasztasa eseten a kesedelemmel erintett naptari felev els6 napjan 
ervenyes jegybanki alapkamattal megegyez6 mertekii kesedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

14. A 12. pont c) alpontja alapjan kell eljami, ha a Roma Onkormanyzat a 7. pontban 
meghatarozott elszamolast, illetve beszamolot reszben vagy egeszben nem fogadja el. 
Errol az Onkormanyzat 15 napon beliil ertesiti a Roma Onkormanyzatot, a 
visszafizetesi hatarid6 tovabbi 15 nap. 

15. A szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvr61 szolo 
tOrveny vonatkozo rendelkezesei az iranyadoak. 

16. A jelen szerz6des harom oldalon ot peldanyban keszUlt, amelynek elvalaszthatatlan 
reszet kepezi az 1. melleklet. 

A Szerz6d6 Felek jelen szerz6dest elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben 
megegyez6t, jovahagyolag alairjak. 

Budapest, 2014. aprilis ~:~~::,~~;~-·i;~;:~~::,<;'· 
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Kovacs Robert polga.rrh~~(er megbf:i~~]:)pl 
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Penziihi ellenjegyz~f:;, Af.;R 0 9. 

Rappi Gabriella 
csoportvezet6 

Szakmai es jq_gi szignalo: 
~o' 

J oga.rli ~z~os Hemietta 
civil es nemzetisegi referens 

dr. ~~kri Eva 
jogtanacsos 
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I. melleklet a tamogatasi szerzodeshez 

Az elszamohisi kotelezettseg teljesitesenek modja 

1. A tamogatott az eredeti szamlara kezinissal nivezeti, vagy az erre a celra elkeszitett 
belyegzo lenyomataval felti.inteti -meg megkUldes elott- az alabbi tartalmu szoveget: 

,A kifizetest a megallapodas targyara elkiilOnitett tamogatasi osszegbol fedeztem, amely a 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616 
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet alapjan keriilt foly6sitasra." 

Ezt kovetoen alairasaval, belyegzolenyomataval ellatja. 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a szamlara torteno ravezetese utan az eredeti szamlakr61 a 
tamogatott fenymasolatot keszit. A masolt szamlara a kovetkezo szoveget vezeti ra: 

,A szamla az eredetivel mindenben megegyezo hiteles masolat." 

Ezt kovetoen alairasaval, belyegzolenyomataval ellatja. 


