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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete azzal a kéréssel fordult Csepel 
Önkormányzatához, hogy a nagy múltra visszatekintő, immáron 31. alkalommal 
2023. február 4-én megrendezésre kerülő német nemzetiségi műsoros estet és 
sváb bált támogassa. A rendezvény közösségformáló erejével kiváló alkalom a 
magyarországi német kultúra ápolására, identitásuk és hagyományaik 
megőrzésére és ápolására. 
 
Előterjesztés keretében teszek javaslatot támogatás nyújtására az alábbiak 
szerint: 
 

Támogatott 
megnevezése Támogatás célja Támogatás 

összege 
Csepeli Svábok 

Szabad Kulturális 
Egyesülete  

Sváb bál megszervezése 300.000 Ft 

 
Tekintettel arra, hogy az eseményt a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata tulajdonában Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola sportcsarnokában tartja meg az egyesület, ezért javaslom, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. 
§ (13) bekezdésének megfelelően az Ingatlant ingyenesen, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 23. § (5) bekezdés 
19. pontja szerinti közfeladat ellátása céljából, a közüzemi költségek megfizetési 
kötelezettsége nélkül adja használatba a rendezvény megtartásának idejére.   
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 9. §-a 
értelmében nem vehet részt döntéshozóként az, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, 
és a nevelőszülő, valamint a testvér) a támogatni kívánt szervezetekkel 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni 
szíveskedjék. 
 
Budapest, 2023. január  
 

           Borbély Lénárd 
           polgármester 

 
 
Mellékletek:        
1.sz. melléklet: A Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete megkeresése  
2.sz. melléklet: Egyeztető lap 
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Határozati javaslat 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III.02.) számú önkormányzati 
rendelet 2/a számú mellékletében foglalt céltartalékok között 1905. sorszámon 
szereplő „Általános célú támogatás” előirányzat terhére bruttó 300.000 Ft, azaz 
háromszázezer forint összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete (székhelye: 1215 Budapest, Árpád 
utca 1., képviseli: Kaltenecker Antal Mihályné) részére, valamint a rendezvény 
megrendezése céljából az Önkormányzat tulajdonában lévő  Nagy Imre 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola sportcsarnokát és a hozzátartozó 
kiszolgáló helyiségeket a közüzemi és a működtetési költségek megfizetési 
kötelezettsége nélkül ingyenes használatba adja 2023. február 4. napján a 
Sváb bál rendezvény idejére.   
 
A támogatási összeg kizárólag a támogatott által 2023. február 4-én 31. 
alkalommal megszervezni kívánt Sváb bál kiadási költségeire fordítható. 
A támogatás átadása kizárólag írásbeli támogatási szerződéssel történhet. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások 
nyújtására vonatkozó jogszabályi feltételeknek, valamint a fent meghatározott 
feltételeknek megfelelően a támogatottal a fentieknek és jogszabályoknak 
megfelelő támogatási szerződést megkösse, egyúttal felkéri a 
helyiséghasználattal kapcsolatos szerződéssel kapcsolatosan a feladat 
ellátásáért felelős gazdasági társaságot, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:            2023. február 28. 
 
Felelős:           Borbély Lénárd polgármester 
 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Muraközi Dóra kabinetfőnök 

       Szeder Istvánné 
                                                            városgazdálkodási ágazatvezető 
 a helyiséghasználattal kapcsolatosan  
 felelős gazdasági társaság vezető  
 tisztségviselője 
 

 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű 
támogató szavazata szükséges. 
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2. számú melléklet 
 

EGYEZTETŐ LAP 
támogatás nyújtására, valamint a Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola sportcsarnok ingyenes használatba adására civil szervezet részére 
 
 

 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné 
      városgazdálkodási ágazatvezető 
 

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
 
Budapest, 2023. január„…..” 

Szeder Istvánné 
városgazdálkodási ágazatvezető 

 
 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Villányi Dóra 
      aljegyző 
 

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
 
Budapest, 2023. január „…..” 

dr. Villányi Dóra  
aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


