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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat a CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány szakmai és pénzügyi 

beszámolójának elfogadására és a kivitelezés során keletkezett többletköltségek utólagos 

finanszírozására 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit referens 

Előterjesztés egyeztetve: dr. Győry Tímea lakásügyi osztályvezető 

Testületi ülés időpontja: 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Lehoczky Balázs  aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. 

április 4. napjával pénzeszköz-átadási megállapodást kötött a CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató 

Alapítvánnyal (székhely: 1126 Budapest, Bartha u. 2., adószáma: 18248027-2-43, a 

továbbiakban: Alapítvány). A megállapodás tárgya, hogy Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 

Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás 

szabályairól szóló 5/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 5/a melléklet egyéb működési 

célú kiadások alapján úgy döntött, hogy 2019. évben 2.000.000 Ft-ot, azaz kétmillió forintot 

biztosít a Csíkszentmártonban található gyermekotthon felújítására. 

2019. november 25. napján Kammerer Ágnes, az Alapítvány kuratóriumi elnöke benyújtotta az 

Önkormányzat felé a megítélt támogatás felhasználását igazoló szakmai és pénzügyi beszámolót. 

A kísérőlevélben tájékoztatást adatott arról, hogy 2019. október 30. napján az átadáskor rejtett 

hibák váltak ismertté, amely a kivitelezővel kötött szerződés értelmében további költségek 

felmerülését jelenti. 2020. január 16. napján Kammerer Ágnes a többletköltséget igazoló számlát 

is mellékelte az Önkormányzat részére és kérte annak megtérítését. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és 

intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 7/2020. 

(II.28.) számú rendelet 5/a számú melléklet I.B - egyéb működési célú kiadásokról szóló - fejezet 

25. sora alapján úgy döntött, hogy 2020. évben a felmerült 75.213 Ft (azaz a hetvenötezer-

kétszáztizenhárom forint) többletköltséget utólagos támogatásként biztosítja az Alapítvány 

számára. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kammerer Ágnes kuratóriumi elnök asszony által 

benyújtott, a Z1090161 számú pénzeszköz-átadási szerződés 7. pontjában rögzített feltételeknek 

megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolót fogadja el, valamint engedélyezze a pénzeszköz-

átadási megállapodás megkötését a 75.213 Ft, azaz hetvenötezer-kétszáztizenhárom forint 

többletköltség utólagos finanszírozása tárgyában. 
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Határozati javaslat: 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testület 

döntési hatáskörében eljárva a …../2020. (…. ….) határozatával úgy dönt, hogy 

 

a) a CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke által benyújtott, 

Z1090161 számú pénzeszköz-átadási megállapodás 7. pontjában rögzített feltételeknek 

megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja, valamint 

 

b) hozzájárul a pénzeszköz-átadási szerződés megkötéséhez a 75.213 Ft, azaz 

hetvenötezerkétszáztizenhárom forint többletköltség utólagos finanszírozása tárgyában a 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont 

költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 7/2020. (II.28.) számú önkormányzati 

rendelet 5/a melléklet I.B - egyéb működési célú kiadásokról szóló - fejezet 25. sora 

terhére. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

Budapest, 2020. 04. 22. 

  

Kanász-Nagy Máté 


