
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

Készült a Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére 
Készítette: Szekeres Kinga alpolgármesteri és sportreferens 

Tárgy: Javaslat a Batthyány Ilona Alapítvány 
kérelmének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 
költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. számú 
mellékletében biztosított támogatási keretek felhasználását, a rendelet 7.§ (2) bekezdés a) 
pontja értelmében a Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe 
utalta. 

A Rendelet 5. sz. melléklet 41. sorában 25.586.000,-Ft-ot különített el a Kerületi sport 
támogatására, melyből 5.879.730,-Ft szabadon felhasználható összeg maradt. 

A Batthyány Ilona Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) egyedi kérelmet nyújtott be a 
Bizottság felé, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. Az Alapítvány 2017-ben méltó módon 
kívánja megünnepelni a Batthyány Ilona Akkreditált Kiváló Tehetségpont 10. évfordulóját, 
valamint ehhez kapcsolódóan megrendezné a 10. Nemzetközi Sporttehetség napot. A 
támogatási összeget az évfordulóhoz, valamint a 10. Nemzetközi Sporttehetség naphoz 
kapcsolódó költségekre fordítaná. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki véleményét az előterjesztéssel 
kapcsolatosan. 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete a Batthyány Ilona Alapítvány kérelmét 

Ft-tal, azaz forinttal 
támogatja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
37/2015. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet 5. melléklet 41. 
sorában biztosított Kerületi sport támogatása keret terhére. 

A támogatás felhasználható: 2017-ben a Batthyány Ilona 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 10. évfordulójához, valamint a 
10. Nemzetközi Sporttehetség nap szervezéséhez kapcsolódó 
költségekre (étkezés, üdítő, gyümölcs, csoki, meghívó, 
emlékplakettek, serlegek, érmek, érembetét, szalag, 
személyszállítás, bérleti díj, labda, háló, festékpatron, papíráru, 
boríték, színes papír, írószer, borító, ragasztó, fénymásolás, karton, 
mappa, oklevél, kreatív játékhoz kapcsolódó eszközök, CD, 
kiállításhoz kellékek). 

A támogatási összeg elszámolásának határideje: 2017. június 30. 



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére. 

Határidő: az értesítésre - 2016. december 30. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. november 28. 

Láttam: 

Tárgyalásra illetékes bizottság: Kulturális és Sport Bizottság 

Melléklet: 
1. sz.: Batthyány Ilona Alapítvány kérelme 

2 





1. A pályázó adatai: 
1. A pályázó adütai: 

1.1. A szervezet neve 
Batthyány Ilona Alapítvány 

1.2. A szervezet székhelye 

1164 Budapest Georgina u. 23. 

1.3. Az aláírásra jogosult képviselő neve, címe: 

Kózol Ákosné 2143 Kistarcsa, Aradi u.56. 

Polyákné Svirzsovics Ilona 2144 Kerepes, Szabadság út 70. 

Loch Ferenc 1164 Bp., Lassú u. 1. T: 06 70 94 85 705 

1.4. A szervezet adószáma 
19662714-1-42 

1.5. A szervezet és az aláírásra jogosult képviselő elérhetősége( telefonszám, 

e-mail cím): 

Kózol Ákosné T:06 30 69 16 099, okinga@citromail.hu 

Polyákné Svirzsovics Ilona T: 06 30 49 75350, sviril975@gmail.com 

Loch Ferenc T: 06 70 94 85 705, lochferenc@freemail.hu 

1.6. A szervezet pénzintézeti számlaszámai: 

OTP 11716008-20077820 

1.7. Előző támogatási elszámolás benyújtásának dátuma: 

2015. május 30. 

2. A pályázat célja: 
A Batthyány Ilona Alapítvány keretén belül működő Batthyány Ilona Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

10 éves fennállását ünnepli 2017-ben, és vele párhuzamosan 10 éves lett az a nemzetközi kapcsolat 

mely a blanskói és komarnói iskolával együtt évenkénti rotációban sport és képzőművészeti versenyt 

szervez a három iskola tehetséges tanulói részére. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezen a 

kerek évfordulón mi fogadhatjuk, láthatjuk vendégül a két testvériskola diákjait. Szeretnénk méltó 

módon megünnepelni és emlékezetessé tenni ezt a kettős évfordulót, melyet a tehetséggondozás és 

a sportversenyekkel a nemzetközi kapcsolatok építése jellemzett. Tevékenységünket folyamatosan 

támogatta a XVI. Kerületi Önkormányzat Ifjúsági - és Sportbizottsága, melynek támogatását ezúton is 

köszönjük a gyermekek nevében, és azzal a kéréssel fordulunk ismételten Önökhöz, hogy céljaink 

megvalósítását most is támogatni szíveskedjenek. 

mailto:okinga@citromail.hu
mailto:sviril975@gmail.com
mailto:lochferenc@freemail.hu
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3. A megvalósítandó cél érdekében folytatott tevékenység leírása: 

Program tervezete 

2016. november: Képzőművészeti pályázati kiírás 

Téma: Plakett terv készítése a 10. évfordulóra 

2017.04.28. péntek 

15 óra : Külföldi vendégek fogadása, elszállásolása az iskolában 

15:30-18 óra: Kosárlabda, asztalitenisz versenyek 

18 óra :vacsora / intézményünk ebédlőjében / 

19 óra :Zsinórlabda verseny 

19:30 óra : Ismerkedési est kreatív játékokkal 

2017.04.29. szombat 

7.30-8. óra :Reggeli (iskola étterme) 

I. 8-9 óra Ünnepélyes megnyitó 

A tehetséges tanulók díjkiosztója 

Képzőművészeti kiállítás megnyitása 

1.) Plakett-tervek a 10. évfordulóra - Pályázati anyag kiállítása 

2.) A „Határtalanul!" Magyar mágnások és nagy íróink nyomában a Felvidéken című 

projekt anyagának kiállítása 

3.) kiállítás a 10 éves Nemzetközi gyermekrajz-verseny anyagából 

9 órától a sportolók az IKARUSZ sporttelepen folytatják a versenyzést, az iskola többi tanulója 

pedig a szülőkkel együtt a TEHETSÉGNAP rendezvényén vesznek részt. 

II. Sportprogram az IKARUSZ pályán 

9-12.30 óra 

60,100, 800 és 1000 méteres futás, váltófutás különböző korcsoportokban fiúk és lányok 

részére 

távolugrás 

súlylökés 

12.30- óra ebéd (iskola étterme) 
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13.30 óra 

- futball fiúknak 

- zsinórlabda lányoknak 

18 óra vacsora (iskola éttermében ) 

18. 30 óra Koncert a FEZ zenekar közreműködésével 

III.TEHETSÉGNAP 

9-10 óra Tehetséges diákjaink bemutatkozása 

10-13 óráig Forgószínpad 

képzőművészeti kiállítás megnyitása 

kreativitást fejlesztő társasjátékok 

kísérletezés 

ügyességi verseny 

emlékezés az elmúlt 10 év sporteseményeire, a nemzetközi rajzverseny díjkiosztóira (VIDEÓ 

vetítése) 

makettkészítés 

- tanulói projektek bemutatása 

13 óra ünnepélyes zárás, eredményhirdetés, díjak átadása 

2017.04.30. vasárnap 

8 óra reggeli (iskolánk éttermében ), úti csomag felvétele, pakolás 

9 óra Budapest nevezetességeinek megtekintése, búcsúzás a vendégektől 

4. A programban résztvevők létszáma és életkoruk: 

100 fő vendég (Komárno és Blanszko) tanulók 10-14 éves korosztály 

8 fő kísérő ( felnőtt )25-60 évesek 

520 fő intézményünk tanulói, 6-14 éves korosztály 

előzetes tervezésünk, felmérésünk alapján: 80 fő felnőtt (szülő, meghívott vendég, 







Az A D A T L A P H O Z a következő mellékleteket kell csatolni: 

l.sz. melléklet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
szóló NYILATKOZAT 
2.sz. melléklet Átláthatósági nyilatkozat 

3.sz. melléklet Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesüléséről, valamint a 
kérelmező/pályázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló NYILATKOZAT 
(Központosított illetmény-számfejtési rendszer alá tartozó költségvetési szerv esetében nem kell 
csatolni.) 

A z Adatlaphoz csatolni kell továbbá**: 
• A kérelmező/pályázó nevében aláírásra jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírás 

mintája. 

• A létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény 
benyújtásától számított 30 napnál régebbi. 
(Önkormányzati költségvetési intézmény esetén nem kell benyújtani.) 

Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a 
felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester 
a kérelmet/pályázatot elutasítja. 

Alulírott nyilatkozom, hogy rendezetlen köztartozásom (NAV, önkormányzat, stb.) nincs. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nem a megjelölt célra fordítom, illetve 
nem a megjelölt módon, vagy határidőben számolok el a kapott támogatással, úgy a 
támogatás összege az államháztartásról szóló 2011. évi C X C V . törvény szerint a mindenkor 
érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak a évben és csak a pályázatban/kérelemben 
megfogalmazott tevékenységre használható fel, továbbá az elnyert támogatással és a vállalt 
önrésszel a határidőn belül köteles vagyok elszámolni, a tevékenység megvalósulásáról tömör 
írásos beszámolót készíteni. A z elszámolási határidő be nem tartása a következő évi 
önkormányzati támogatás megvonását vonja maga után. 

Vállalom, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményeken, valamint annak 
eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon a Budapest Főváros 
XV I . kerületi Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozom az 
önkormányzati támogatás tényét. 

Vállalom, hogy a bizottsági támogatással megrendezésre kerülő program pontos időpontjáról 
és helyszínéről a Budapest Főváros XV I . kerületi Önkormányzatot a program konkrét 
megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatom. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a 20... év hó napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 20... év hó napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott aláírási címpéldány okiratban foglalt adatok nem 
változtak. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 20... év hó napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 20... év hó napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott létesítő okiratban foglalt adatok nem változtak. 
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