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ELŐTERJESZTÉS 
 

Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a 2020. évi Memória Café működéséről 
és a támogatás felhasználásáról  

 
  

 
A Boldog Gizella Alapítvány vezetője Dr. Egervári Ágnes azzal a kéréssel kereste 
meg 2018. évben az Önkormányzatot, hogy segítse egy segítő közösség 
létrehozásának megvalósításában. 
 
A Memória Café működtetésével a demenciával érintett családok mindennapjait 
segítik, mivel a betegség hosszú évekre meghatározza az érintett családok életét.  
 
Az Alapítvány célja, hogy az érintett és gondozó családok csoportfoglalkozások 
keretén belül a tájékoztatáson, érzelmi támogatáson túl új ötleteket kapjanak 
egymástól, megosszák tapasztalataikat a gondozás során felmerült nehézségek 
leküzdésében és ezáltal kapcsolatokat építhessenek egymással.   
 
A Memória Café 2018. évi programjainak megvalósításához az Önkormányzattól 
435.000.- forint támogatást kapott, majd 2019. évben is folytatta az elkezdett munkát, 
színes programokkal készül ismét közelebb hozni a demenciával érintett családokat, 
aminek megvalósítását az Önkormányzat a 113/2019.(V.30.) számú határozatával 
600.000.- forinttal támogatta. A 2019. évben megvalósult összes költség: 1.210.000.- 
2020. évben is folytatta megkezdett munkáját az Alapítvány és a programok 
megvalósításához az Önkormányzattól 600.000.- forint támogatást kért a Boldog 
Gizella Alapítvány.  
 
A pandémia miatti korlátozások sajnos a programok online vagy csak korlátozott 
keretek között kerültek megrendezésre és így a kapott támogatási összegből 
összesen 92.539.- forint került felhasználásra 2020. évben. A 2020. 07. 09. napján 
aláírt Támogatási szerződés 4/ pontja alapján a határidőig fel nem használt összeg 
visszafizetésére köteles a Támogatott, de a beszámolóban az Alapítvány vezetője a 
fel nem használt összeg átcsoportosítását kéri a 2021. évre vonatkozóan.   
 
Az Alapítvány intézményvezetőjének beszámolója és a 2021. évi programokról szóló 
tájékoztatás az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 
Biatorbágy, 2021. április 07. 

             
                                Tarjáni István sk. 
                                   polgármester  
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Biatorbágy Város Polgármesterének 
……/2021.(….) határozata 

Boldog Gizella Alapítvány beszámolója a 2020. évi Memória Café működéséről 
és a támogatás felhasználásáról  

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 

testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy  
 

1. elfogadom a 2020. évi támogatás felhasználásáról szóló alapítványi beszámolót; 
 
2. A Boldog Gizella Alapítvány Memória Café, mint segítő közösség 2021. évi 

programjainak megszervezésére és megvalósítására a 2020. évi támogatás 
maradványösszegét, összesen 507.461.- forint átcsoportosítását engedélyezem, 
 

Gondoskodom a támogatási szerződés aláírásáról. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 
 
 
 
 
 
         Tarjáni István 
         polgármester 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) 
képviselő: Tarjáni István polgármester, dr. Hajdu Boglárka jegyző ellenjegyzésével, 

másrészről: Boldog Gizella Alapítvány (székhely: 2051 Biatorbágy, Boldog Gizella utca 1.,  
a továbbiakban: Támogatott), képviseletében: dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes között az 
alábbi feltételek szerint: 

Előzmények: 

Támogatott a Biatorbágy Város Képviselő-testületének a 47/2020.(II.27.) szám határozata 
lapján 2020. évben 600.000.- forint, azaz hatszázezer forint támogatást kapott. Támogatott 
a támogatási összegből 2020. évben összesen 92.539.- forint összeget használt fel és a 
fennmaradó 507.461.- forint összegre vonatkozóan kérte annak 2021. évre való 
átcsoportosítását.  

1/ Támogató, Támogatott részére a ..../2021.(.....) számú polgármesteri határozatával a 
2020. évről átcsoportosítással  507.461.- Ft, azaz ötszázhétezer-négyszázhatvanegy 
forint támogatást nyújt, az Egészséges Biatorbágyért Program terhére. 

 

A támogatásra vonatkozó időszak a szerződés aláírásától 2021. december 31. napjáig tart. 

 

2/ A Támogatott a 2021. évi költségvetés alapján kizárólag az alábbi konkrét célokra 
használhatja fel: 

 

- a Memória Café programterve megvalósításának és a projekt fenntartása költségeinek 
fedezése a fenti határozat mellékletét képező kérelemben részletezettek alapján (a 
határozat és a kérelem jelen szerződés mellékletét képezi).  

4/  A Támogatott a támogatást 2021. december 31. napjáig használhatja fel. A 
támogatásnak a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének 
lejártát követő 15 napon belül köteles a Támogató UNICREDIT Bank 10918001-00000005-
65370086 számú Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetési számlájára visszautalni. 

 

5/ Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást egyéb 
bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok 
elvégzéséről és az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról a tárgyévben 
részére megállapított és kiutalt támogatás felhasználásáról 2021. január 31. napjáig 
elszámol. 

6/ A Támogatott a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles 
írásban elszámolni: 

7/ Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató: 

callto:10918001-00000005


 2 

 

7.1 szöveges szakmai beszámolót 
 

7.2 támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a 
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak a Támogatott által utalványozott, 
szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél érdekében 
kötött szerződések másolatát. 

 

7.3 Átutalással teljesített számlák esetében csatolni kell a bankkivonatot. 
 

7.4 A Támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot, mely szerint 
a Támogatott a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag jelen támogatási 
szerződés 2./ pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás 
elszámolására használta fel. 

8/ A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell. (Hiteles szó jelentése: a számla 
eredeti példányára rá kell vezetni a Támogatási Szerződés számát, azt követően a számlát 
le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a 
következő szövegrészletet: „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”.) 

9/ A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi és tájékoztatja 
Támogatottat arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Amennyiben Támogató a 
Támogatott elszámolását nem fogadja el, felhívja Támogatottat a hiányosságok 10 
munkanapon belüli pótlására. Amennyiben Támogatott hiánypótlási kötelezettségének 
megadott határideig nem tesz eleget, úgy Támogató a Támogatási Szerződést felbontja és 
elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 

10/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, 
vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem fizeti 
vissza, úgy a Támogató a szükséges jogi lépések megtételével intézkedik az összeg 
Támogató részére történő visszafizetése iránt. 

11/ Amennyiben a Támogatott által kitűzött cél a Támogatott hibáján kívüli okból részben, 
vagy egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak 
bejelenteni és az 5./ pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A 
támogatás fel nem használt részét köteles a 4./ pontban meghatározott módon visszautalni. 

12/ Amennyiben a Támogatott neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, 
vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, a 
Támogató által írásban meghatározott időig. 

13/ A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az 
ellenőrzés során betekinthet a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy 
megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben 
meghatározottak szerint használta e fel a Támogatott. 

14/ A Támogató ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát és 
a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 
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15/ Amennyiben a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a 
támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul,  vagy nem jelen szerződésben 
foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a Támogatási Szerződés felbontására, mely 
a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. 

16/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, 
vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Támogató a Támogatott pénzintézeténél 

beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy 
egészben történő visszafizetését. 

17/ Amennyiben  a Támogatott  visszafizetési kötelezettségét  nem  teljesíti,  köteles a 
támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni. 

 

Kelt: Biatorbágy, 2021. év...........hónap........nap 

 

 

 

 

……..……………………………….. ………….………………………………  

Tarjáni István    dr. Hajdu Boglárka  dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

Polgármester         Jegyző   

Támogató képviseletében  Támogatott képviseletében  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 

 

............................................ 

Czuczor Orsolya 

Pénzügyi Osztályvezető 
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