Józsefváros Képviselő Testületének 148/2016.(VI.02.) és 97/2017 (IV.13.) számú határozataival elfogadott
Pályázati Kiírás 2. számú melléklete

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
adóazonosító száma: 15735715-2-42
KSH statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
törzskönyvi azonosító száma:735715
képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgármester
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
a továbbiakban: Önkormányzat,
valamint másrészről:
Támogatott neve, címe: ……………… (hrsz: …………..),
adószáma: ………………………….
Támogatott számlaszáma: …………………………
Közös képviselő cég/személy neve: ……………………... cég esetén képviseli: …………………
postacíme: ………………..
a továbbiakban: Támogatott
(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. A megállapodás tárgya
a)

A Felek megállapítják, hogy a Budapest, VIII. kerület ………... utca ………... szám alatti
Támogatott az Önkormányzat által kiírt 2017. évi tűzfalfestési pályázaton, a műszaki állapot és
hőszigetelő képesség javítására maximum 50%-os, a falfestés tekintetében maximum 85%-os,
összesen maximum ………………,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatáshoz jutott az
Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2016. (VI.02.) és 97/2017. (IV.13.) számú határozatai
alapján.
Az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt –…………………………..................
munkára használható fel, a benyújtott pályázati dokumentum részét képező tételes kivitelezői
árajánlat szerint.

b)

Az a) pontban megjelölt tűzfal festési munkát a Támogatott a szerződés megkötését követő 1 éven
belül köteles elvégeztetni. A tűzfal festés elvégzését, valamint a műszaki átadást követően a
Támogatott köteles benyújtani a közös képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a
munka elvégzését igazoló dokumentumokat 2 példányban, legkésőbb a munka befejezésétől
számított 60 napon belül. A határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősülnek.
II.

A támogatás folyósítása

a) A támogatás folyósítására – a pályázati kiírásnak megfelelően – a számlamásolatok ellenében (az
eredeti számla bemutatása mellett), a Támogatott által jelen megállapodásban megjelölt számlájára
történő átutalással kerül sor.
b) Elszámolásként az alábbi dokumentumokat 2-2 példányban kell csatolni az alábbi sorrendben:
- a mindenkor jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött számla/számlák másolata (a közös
képviselő igazolásával, hogy az eredetivel megegyező másolat) mellékleteivel (számlarészletező) másolat
- vállalkozási szerződés a Támogatott és a vállalkozó között (másolat),
- szükséges jogerős hatósági vagy településképi igazolás,
- elfogadott árajánlat másolata (költségvetés, árakkal, mennyiségekkel),
- átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata (minden közreműködő által aláírva
A másolatokat „Eredetivel megegyező hiteles másolat” szövegezéssel és a közös képviselő
aláírásával kell ellátni.
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c) Ha a benyújtott számla összege kevesebb, mint a támogatás 2-szerese, ennek megfelelően a támogatás
összege is arányosan csökken.
III. Egyéb kikötések
a) Az Önkormányzatot a támogatás időtartama alatt ellenőrzési jog illeti meg, egyeztetett időpontokban
a munkálatok megtekintésére, a költségvetés összegének felhasználásával kapcsolatos nyilvántartás és
bizonylatok áttekintésére.
b) Az elkészült tűzfal festési munkák átadás-átvételre az Önkormányzat jelen szerződésben kijelölt
megbízottját meg kell hívni.
c) A Támogatott hozzájárul, hogy a szerződés adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt tartalommal az Önkormányzat
közzétegye.
IV. A megállapodás megszegése
a) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Támogatott az I. pontban
foglaltakon túl súlyosan megszegi a megállapodásban foglaltakat. Azonnali felmondás esetén a
Támogatott a felmondás kézhezvételét követő 15 napon belül egy összegben köteles visszafizetni a
már felvett (Önkormányzat által átutalt) támogatás összegét. Fizetési késedelem esetén a Támogatott a
Ptk-ban meghatározottak szerint és mértékben késedelmi kamatot köteles fizetni.
A megállapodás végrehajtásáért felelősek:
Önkormányzat részéről: ……………………….. telefon: ……………………;
Támogatott részéről: ………………………. telefon: ………………….
Budapest, 2017. ............................
......................................................................
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

......................................................................
Támogatott képviseletében
(közös képviselő neve)

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

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

dr. Mészár Erika
aljegyző
Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzem:
......................................................................

Páris Gyuláné
gazdasági vezető
A megállapodás 1 példányát átvettem:
Budapest , 2017………………………….

………………………………………
a Támogatott képviseletében
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