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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemdnyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
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Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
Hatarozati javaslat:

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes
megtargyalasat.

Tisztelt Kepviseld-testiilet!

I.
Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Menhely Alapitvany (szekhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.; adoszam: 19013213-1-42;
kepviseli: Gyori Peter elnok) 1989-ben jott letre Budapesten, a fedel nelkiili, hajlektalan, otthontalan
emberek helyzetenek megvaltoztatasa erdekeben. Az orszagban elsokent, 1994 januarjaban nyitotta meg
Budapest VIII. keriileteben; a Prater u. 29/b. szam alatt onalloan mukodo nappali melegedojet, ahol
mukodesi engedelye szerint 120 fd reszere biztosithatja a szolgaltatast.
A Kepviseld-testiilet 298/2020. (VII. 16.) sz. hatarozataban foglaltak szerint ellatasi szerzodest kotott a
Menhely Alapitvannyal 2020. augusztus 1. napjatdl hatarozatlan idotartamra a szemelyes gondoskodast
nyujtd, szocialis alapszolgaltatas, azon belul utcai szocialis munka es hajlektalan szemelyek nappali
ellatasa targyaban. A Menhely Alapitvany a ket szolgaltatasra vonatkozoan a VIII. kerulet teriiletere
hatarozatlan idore szolo, jogeros mukodesi engedellyel rendelkezik
A Menhely Alapitvany a szerzodes szerinti feladat ellatast teritesmentesen biztositja a Budapest
Jozsefvarosi Onkormanyzat reszere.
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Jozsefvarosban az onkormanyzat kotelezo feladat ellatasan tuhnenoen kiemelt figyelmet sziikseges
forditani a kozteriileti hajlektalansag kezelesere, a keriiletben talalhato hajlektalanellato intezmenyek
tulsulya miatt. Ezert indokolt, hogy a teli krizis idoszakban (2021. november 1. es 2022. marcius 31.
kozott) a Jozsefvaros kozteriiletein megerositett utcai szocialis munka iigyeletet lasson el a Menhely
Alapitvany.
Onkormanyzatunk kiemelten fontos feladatanak tekinti a szocialisan raszorult szemelyek megsegiteset,
egyuttal a keriilet kdzteriileteinek rendjet is.
Az utcai szocialis munka megerdsitese, amely alapjan Jozsefvaros kozteriiletei kiemelt figyelmet
kapnak, tobblet feladattal jar a Menhely Alapitvany szamara, ezert javasolt a tobblet feladat ellatas
penziigyi fedezetet 3.000.000 Ft osszegben tamogatas kereteben biztositani.
A tamogatasi kerelem jelen eloterjesztes 1. szamu mellekletet kepezi.
IL A beterjesztes indoka
Az alapitvanyi tamogatasokrol sz616 dontes Kepviseld-testiilet kizardlagos hataskorebe tartozo, at nem
ruhazhato dontes, ezert sziikseges, hogy a Kepviselo-testulet a 2021. december 16-i iilesen meghozza

donteset.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a Menhely Alapitvany tamogatasa 3.000.000 Ft osszegben a Budapest VIII. keriilet
teriileten torteno tobblet feladattal jaro, megerositett utcai szocialis munka megszervezese erdekeben.
A tamogatas egyszeri jellegii, onkent vallalt feladat.
A tamogatas fedezete az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati
rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztosithato.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet hataskore a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX.
torveny (a tovabbiakban: Motv.) 10. § (2) bekezdeseben, 23. § (5) bekezdes 12. pontjaban es a 41. § (3)
bekezdesben foglaltakon alapul.
Az Motv. 42. § 4. pontja alapjan az alapitvanyi forras atvetele es atadasa a Kepviseld-testiilet nem
atruhazhato hataskore.

A Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.)
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 3.4.8. pontja alapjan a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi
Bizottsag figyelemmel kiseri targyi iigyet.
A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest nyilvanos iilesen
kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az Motv. 50. § es az SZMSZ 6. melleklet 6. pontja alapjan
mindsitett tobbseg sziikseges.
A fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Mellekletek:

1.
2.

szamu melleklet: Menhely Alapitvany tamogatasi kerelme
szamu melleklet: Menhely Alapitvannyal kotendo tamogatasi szerzodes tervezete
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Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
.. ./2021. (................... ) szamu hatarozata
a Menhely Alapitvannyal kotott tamogatasi szerzodes megkotesei 61

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy:
1. az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal tamogatasi szerzodest kot a Menhely
Alapitvannyal (szekhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.; adoszam: 19013213-1-42; kepviseli:
Gyori Peter elnok) 3.000.000 Ft osszegben Budapest VIII. keriilet teriileten torteno, tobblet feladattal
jaro, megerositett utcai szocialis munka megszervezese es lebonyolitasa celjabol;

2. a hatarozat 1. pontjaban foglalt mukodesi celu tamogatas fedezetet mindosszesen 3.000.000 Ft
osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet
9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a
tamogatas penzugyi fedezetenek biztositasahoz sziikseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a
polgarmestert, hogy az atcsoportositast a koltsegvetesi rendelet soron kovetkezo modositasaban
vezesse at.
3. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 2. szamu mellekletet kepezo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2021. december 16.; 2. pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi

koltsegvetesrol sz616 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasa; 3. pont
eseteben: 2021. december 21.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati
Iroda, az eloiranyzat atcsoportositasa tekinteteben a Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly.

Budapest, 2021. december 7.
Szili-Darok Ildiko
alpolgarmester
Torvenyessegi ellenorzes:

dr.
jeg

jtos Csilla
6
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HAJLEKTALAN GONDOZASI KOZPONT
Mindenkinek legyen otthona!

menhely alapitvany
Cim: Szili-Daroki Ildiko alpolgarmester reszere

Jozsefvarosi Onkormanyzat
1082 Budapest Baross u. 63-67

Targy: Tamogatas iranti kerelem

Tisztelt Alpolgarmester Asszony!

Aknai Zoltan a Menhely Alapitvany igazgatoja azzal kerelemmel fordulok Onhoz, hogy a
Jozsefvarosi Onkormanyzat tamogatasaval segitse az Alapitvany hajlektalan emberek ellatasa erdekeben

vegzett munkajat.

A Menhely Alapitvany 1994-6ta mukodteti nappali melegedojet a 1082 Budapest, Prater utca 29./b.

szam alatt. Az Onkormanyzattal folyamatosan kerestuk az egyuttmukodes lehetosegeit. 2010-ben ellatasi

szerzodest kotottunk, a kotelezo ellatasi feladatra, valamint reszt vettunk a Magdolna Programban is. 2000dta szervezetiink vegzi az utcai szocialis munka szolgaltatast is a keruletben.

2020-ban a Jozsefvarosi Onkormanyzat ellatasi szerzodest kotott a Menhely Alapitvannyal mind
nappali melegedo, mind utcai szolgalat mukodtetese vonatkozasaban, valamint tamogatasi szerzodest

kotott megerositett utcai szolgalat mukodtetese re.
A Menhely Alapitvany mind az ellatasi szerzodesben, mind a tamogatasi szerzodesben foglalt vallalt

kotelezettsegeit teljesitette, a tamogatasi osszeggel elszamolt, a tevekenysegerol a beszamolot
elkeszitette.
Annak erdekeben, hogy a 2021. november, valamint 2022. marcius 31. kozotti krizisidoszakban a

hajlektalan emberek ellatasa, ezen belul a kozteruleten eld hajlektalan emberek ellatasa a tavalyi evhez
hasonloan, megerositett formaban megvalbsulhasson kerjuk a Jozsefvarosi Onkormanyzat tamogatasat. A

Prater utcai nappali melegeddben is fejlesztenenk szolgaltatasaink szinvonalat, valamint a krizis
idoszakban meghosszabbitanank az utcai szolgalat mukddesi idejet, a kdtelezden biztositando esti

mukddest egy draval meghosszabbitanank, hogy az esetleges kesobb erkezb bejelentesekre a helyszinre
tudjunk erkezni,.

Mindezek miatt kerjuk a Menhely Alapitvany hajlektalan emberek szamara, a keruletben nyujtott
szolgalttasait, tevekenysegeit 3 000 000 Ft-tal tamogatni sziveskedjenek.

Budapest, 2021. november 3.

Tisztelettel!

Tel/Fax: ±36 ? 266 1901 * Levelezes: 1082 Budapest, Baross utca 41. * aknai.zoltan@menhely.hu * www.menhely.hu
Szekhely: 1082 Budapest, Vajdanunyad utca 3.* Nyilvant.szam: 64585. u.sz. 966. sorsz. (Fovarosi Torvenyszek)
Bankszdmlaszam: ING 13700016-01950018 *Ad6szdm: 19013213-1-42 * www.facebook.com/menhely.hu

HAJLEKTALAN GONDOZAS! KOZPONT
MENHELY ALAPfTVANY

Mindenkinek legyen otthona!

Menhely Alapitvany kiegeszito tamogatas koltsegvetese 2021.11. 01. - 2022. 03. 31.

1. MUNKABEREK ES JARULE KAI
Mennyiseg

Mennyisegi egyseg
(draszam, alkalmak szama,

stb.)

(draszam,

Egysegre esd

Brutto ber

Osszes

Igenyelt

alkalmak

brutto ber Ft

osszesen Ft

kditseg, Ft

tamogatas, Ft

szama, stb.)

Alkalom

220

I

1

6 100

1 342 000

1 342 000

1 342 000

6100

1342 000

1 342 000 K

1 342 000

2. MUNKABEREK J A R U L E K A 1
Egysegnyi

(draszam,

berre esd

alkalmak

munkaadoi

szama, stb.)

jaruiek, Ft

Mennyisegi egyseg

(draszam, alkalmak szama,
stb.)

•

—.—,—

Mennyiseg

Alkalom

jaruiek
osszesen, Ft

946

220
•.__ _..... ..... .

Munkaadoi

Ji _________ __

21.

Osszes

Igenyelt

kditseg, Ft

tamogatas. Ft

208 010

208 010

208 010

208 010

208 010

208 010

1550 000

1 550 000;

Munkaberek es jarulekaik minddsszesen:

3. DOLOGI KOLTS EGEK
Mennyisegi
egyseg
Kditseg megnevezese

megnevezese

(ora, alkalom,
db stb.)

Mennyiseg
(draszam,

Egysegar

alkalmak

Osszes

Igenyelt

kditseg, Ft

tamogatas, Ft

szama, stb.)

Uzemanyag kditseg

liter

Gepkocsi fertotlenites

alkalom

5

15 000

75 000

75 000

Bekdltdzesi csomag *

darab

25

25 000

625 000

625 000

Hatizsak

darab

25

10 000

250 000

250 000

Cipo

darab

25

15 000

375 000

375 000

250

500

125 000

125 000

I
.

6-

|

1,-3. Minddsszesen:

3 000 OOP

* alsonemu, jegeralso, zokni, sapka, kesztyu, nadragszij, takaro, tisztalkodd szerek,
borotva, borotva hab, szappan, fogkefe, fogkrem, toalettpapir, papir zsebkendo'

Budapest, 2021. november03.
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2. szamu melleklet

Szerzodesazonosito szam: ...72021.
TAMOGATASI SZERZODES

amelyet letrejott
egyreszrol

Nev: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseld: Piko Andras polgarmester
Azonosito szam PIR: 735715
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
szamlavezetd neve: OTP Bank Nyrt.
szamla szama: 11784009-15508009
mint Tamogato,

masreszrol:

n®v: Menhely Alapitvany
szekhelye: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.
kepviseld: Gyori Peter elnok
adoszam: 19013213-1-42
birosagi nyilvantartasi szam: 01-01-0000966
szamlavezetd neve: ING Bank
folyoszamlaszama: 13700016-01950018-00000000
mint Tamogatott, tovabbiakban egyiittesen: Felek

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel:
A tamogatas nyujtasanak elozmenyei, kdriilmenyei

1.

A Tamogato a Tamogatottnak 3.000.000,- Ft (azaz: harommillio forint) osszegu mukodesi
celu vissza nem teritendo tamogatast nyujt Budapest VIII. keriilet teruleten torteno, tobblet
feladattal jard, megerositett utcai szocialis munka megszervezese es lebonyolitasa celjabol.
2.

A tamogatas targya

A Tamogatott az 1. pontban meghatarozott tamogatast kizardlag az 1. pont szerinti utcai
szocialis
munka
megszervezesevel
es
lebonyolitasaval kapcsolatos
koltsegek
finanszirozasara hasznalhatja fel.
(a tovabbiakban egytitt: szakmai feladat).
3.

A tamogatas formaja, osszege, forrasa

3.1.

A tamogatas formaja: mukodesi celu vissza nem teritendo tamogatas.

3.2.

A tamogatas osszege az 1. pontban meghatarozott 3.000.000,- Ft, azaz: harommillio
forint.

3.3.

tamogatas penzugyi fedezete: a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.)
A

onkormanyzati rendeleteben rendelkezesre all a Kepviseld-testiilet .../2021. (..................)
szamu hatarozata alapjan.
3.4. Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerzodes 2.
pontja szerinti szakmai feladatok tekinteteben afa/adolevonasi jog nem illeti meg, es az
ado/afa terhet masra nem haritja at.

4. A tamogatas folydsitasa
4.1. A Tamogato a tamogatast penzintezeti atutalassal teljesiti a Tamogatott jelen szerzodes
bevezetd rendelkezesei koreben megadott bankszamlajara egy osszegben a jelen
szerzodes mindket fel altal torteno alairasatol szamitott 15 napon belul.
4.2. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a reszere az altala megadott bankszamlara atutalt
osszegert a Tamogato iranyaban - a jelen szerzodessel osszefiiggesben - feltetel nelkiil
es teljes mertekben, objektiv felelosseggel tartozik, fuggetleniil attdl, hogy ki a

szamlatulajdonos.
5.

A tamogatas felhasznalasanak szabalyai

5.1. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatast kizarolag a jelen szerzodesben
meghatarozott celra hasznalhatja fel, abbol tovabbi tamogatast nem nyujthat. A
Tamogatott kizarolag a tamogatas felhasznalasanak idotartama alatt felmeriilt es a
szakmai feladatok megvaldsitasahoz szorosan es kozvetleniil kapcsolodo koltsegeket
szamolhatja el.
5.2. A tamogatas felhasznalasanak

kezdd idopontja:
veghatarideje:

2021. november 1.
2022. marcius 31.

5.3. Felek a jelen szerzodes teljesitese erdekeben kapcsolattarto szemelyeket neveznek meg:

a Tamogato reszerol:

Rdkusfalvy-Bodor Gergely
459-2130
bodorg@jozsefvaros.hu

a Tamogatott reszerol: Aknai Zoltan
266-1901
aknai.zoltan@menhely.hu
6.

A tamogatas felhasznalasanak ellendrzese, beszamolasi kotelezettseg

6.1. A tamogatasi igeny jogosultsagat es a tamogatas felhasznalasat a Tamogato, a tamogatas
felhasznalasanak ellenorzesere jogszabaly altal meghatarozott szervek, a felhasznalas
kezdd idopontjatol a beszamolo benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett hataridot
koveto 5 ev eltelteig, barmikor, barhol ellenorizheti.

6.2. Tamogatott a tamogatott tevekenyseg megvalositasa soran a koltsegvetesbol nyujtott
tamogatasbol a kettoszazezer forint ertekhatart meghalado erteku aru beszerzesere vagy
2

szolgaltatas megrendelesere iranyulo szerzodest kizardlag irasban kothet. Irasban kotott
szerzodesnek mindsul az elkuldott es visszaigazolt megrendeles is. Az irasbeli alak
megsertese a szerzodes ervenyesseget nem erinti, azonban a kifizetes a tamogatott
tevekenyseg koltsegei kozott nem vehetd figyelembe.
6.3. A Tamogatott koteles a tamogatasi bsszeget elkulonitetten kezelni es a tamogatasi
osszeg felhasznalasara nezve elkulonitett szamviteli nyi 1 vantart ast vezetni, illetoleg a
felhasznalast dokumentalo szamlakat, bizonylatokat, szerzodeseket, egyeb okiratokat a
Tamogato vagy egyeb ellenorzesre jogosult szervek altal ellendrizhetd modon kezelni es
nyilvantartani, valamint a beszamold benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett
hataridotol kezdodoen a vonatkozo jogszabalyi eloirasok szerint megorizni. A
Tamogatott ezen tul is koteles minden, az ellenorzeshez sziikseges felvilagositast es
egyeb segitseget megadni.

6.4. A Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol legkesdbb 2022. aprilis 30-ig koteles
irasban szakmai zaro beszamolot es penziigyi zard elszamolast kesziteni es atadni a
Tamogato szakmailag illetekes iigyosztalya (Humanszolgaltatasi Ugyosztaly) reszere. A
Tamogato reszerol a szakmai beszamold es penziigyi elszamolas elfogadasara es a
teljesites igazolasara a polgarmester jogosult jelen szerzodes 6.6. pontjaban feltiintetett
hataridon beliil.
6.5. A beszamolonak es az elszamolasnak a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszamolo: szakmai ertekeles a tamogatas celjanak megvalosulasardl
(melynek mellekletet kepezi a tamogatott tevekenysegrbl keszult fenykep stb);
b)

penziigyi elszamolas: a felmeriilt koltsegeknek a felhasznalas jogcime szerinti - a
tamogatas celjanak megvalosulasahoz kotheto - teteles felsorolasa, a felhasznalasi
idoszakhoz igazodo, a Tamogatott nevere szolo szamlak, berjegyzekek, egyeb
szamviteli es adohatdsagi felhasznalasra alkalmas helyettesito okiratok, egyeb
dokumentumok (megrendelb, tamogatasi szerzodes stb.) hitelesitett masolatanak,
kifizetest igazolo dokumentumok - bankkivonat, penztarbizonylat -hitelesitett
masolatanak benyujtasaval, valamint a szamlak es bizonylatok adataival megegyezoen
kitoltott, a jelen szerzodes I. szamu mellekletet kepezo Elszamold Lap benyujtasaval.
A Tamogatott a felhasznalast dokumentalo eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb
okiratokra koteles rairni: ,,Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkormanyzat fele ...... Ft (azaz ................................................ forint) osszegben
elszamolva”. Nem magyarorszagi fizetoeszkozben torteno penziigyi elszamolas eseten
a szamlaosszesitdn a szamla targyat magyar nyelven is, tovabba a szamla osszeget a
szamla teljesitese napjan ervenyes MNB kozeparfolyaman forintra atszamitva is fel
kell tiintetni.

6.6. A Tamogatott a beszamolot es az elszamolast ugy koteles elkesziteni, hogy az alkalmas
legyen a tamogatas felhasznalasanak reszletes ellenorzesere. A Tamogato a beszamolot
es az elszamolast a beerkezest kovetoen megvizsgalja, es a beerkezest koveto 60 napon
beliil dont annak elfogadasarol vagy elutasitasarol. A Tamogato donteserol irasban
ertesiti a Tamogatottat. Ha a Tamogatott a beszamolasra, elszamolasra vonatkozo
kotelezettseget hataridore nem teljesiti vagy a hataridoben benyujtott beszamolo,
elszamolas tartalma nem megfelelo, illetve visszafizetesi kotelezettsege keletkezik, ugy
a Tamogato kapcsolattartoja 30 napos hataridd megjeldlesevel irasban felszolitja a

Tamogatottat a hiany potlasara, visszafizetesi kotelezettsegenek teljesitesere, melynek
beerkezeset kovetoen 30 napon beliil dont a Tamogato annak elfogadasarol. Felek
rogzitik, hogy a hianypotlas elmulasztasa lehetetlenne teszi annak megallapitasat, hogy a
tamogatast a Tamogatott rendeltetesszeruen hasznalta-e fel. A Tamogatott tudomasul
veszi, hogy mindaddig, amig a jelen szerzodesben foglaltak szerint, teljes koruen el nem
szamolt a tamogatas osszegevel, azonos celra ujabb vagy tovabbi tamogatasban nem
reszesithetd.
6.7. Jelen szerzodes modositasa a Felek kozos akaratabol kizarolag irasban tortenhet. A
Tamogatottnak a szerzodes modositasara iranyuld kerelmet irasban, reszletes
indokolassal ellatva kell a Tamogato reszere eldterjesztenie. Tamogatott kizarolag olyan
indokkal kezdemenyezhet szerzodesmodositast, amely a tamogatas megitelesenek
kdriilmenyeit utolag nem valtoztatja meg. Szerzodesmodositasra sor keriilhet kiildnosen
a Tamogatott adolevonasi jogosultsagaban bekovetkezett valtozas, valamint a
tamogatasi cel megvaldsulasat nem veszelyezteto, a tamogatas felhasznalasi es
elszamolasi hataridejet erinto hataridd modositas miatt.

A szerzodes modositasara iranyuld irasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos
szerzodes 5.2. pontjaban meghatarozott felhasznalasi hataridd veghatarideje, csak a
tamogatas felhasznalasardl torteno beszamolas hataridejenek modositasa eseteben az
irasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos szerzodes 6.4. pontja szerinti
beszamolas veghatarideje.
A szerzodes modositasara a Tamogato irasbeli engedelye alapjan keriilhet sor. A
Tamogato jogosult a Tamogatott nem kelloen megalapozott szerzodesmddositasi
kerelmet elutasitani. Amennyiben a modositas sziiksegessege a Tamogatottnak felrohato
okbol ered, ugy az eset bsszes kdriilmenyeit merlegelve a Tamogato jogosult valasztani
a szerzodesmodositas es szerzodesszeges eseten alkalmazhato jogkovetkezmenyek
kozott.
6.8. A Tamogatott koteles a koltsegvetesi tamogatasok lebonyolitasaban reszt vevo es a
koltsegvetesi tamogatast ellenorzo szervezetekkel egyuttmiikodni, az ellenorzest vegzo
szerv kepviseloit cllenorzesi munkajukban a megfelelo dokumentumok, szamlak, a

megvaldsitast igazolo okmanyok, bizonylatok rendelkezesre bocsatasaval, valamint a
fizikai teljesites vizsgalataban a helyszinen is segiteni.
7. A Tamogato elallasi, felmondasi joga, a tamogatas visszafizetese
7.1. A Tamogato a jelen szerzodestol valo elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyii

felmondasara jogosult, ha:

a)
b)
c)

d)

a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasold valdtlan,
hamis vagy megteveszto adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
olyan koriilmeny meriil fel, vagy jut a Tamogato tudomasara, amely alapjan az
allamhaztartasi tbrveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Avr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem kotheto tamogatasi
szerzodes, vagy
a tamogatott feladat megvaldsitasa meghiusul, tartos akadalyba iitkozik vagy a jelen
szerzodesben foglalt iitemezeshez kepest jelentbs kesedelmet szenved, vagy
4

e)

f)

g)

a Tamogatott neki felrohato okbdl megszegi a jelen szerzodesbol, illetve az azzal
kapcsolatos jogszabalyokbol eredd kotelezettsegeit, l'gy kulondsen nem tesz eleget
ellenorzesturesi kotelezettsegenek (az ellenorzes soran felrohato magatartasaval az
ellenorzo szerv munkajat ellehetetleniti), es ennek kovetkezteben a tamogatott
tevekenyseg szabalyszeru megvaldsitasat nem lehet ellendrizni, vagy
a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek
feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozat barmelyiket visszavonja, vagy
a
Tamogatott
a
jelen
szerzodesben
meghatarozott
(resz)beszamolo,
(resz)elszamolas
benyujtasanak
(pdt)hataridejet
elmulasztotta
vagy
a
(resz)beszamolot, elszamolast annak nem megfeleld teljesitese miatt a Tamogato
nem fogadta el.

7.2. Ha a Tamogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tamogato olyan korulmenyrol szerez
tudomast, amely a jelen szerzodes felmondasat, illetve az attol vald elallast
megalapozza, a Tamogato errol a Tamogatottat tajekoztatja. A Tamogatott a tajekoztatas
kezhezvetelet koveto 15 napon beltil a tamogatast egy osszegben koteles visszafizetni a
Tamogato reszere a Tamogato altal meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a
szerzodesszam megjeldlesevel.

7.3. Amennyiben a tamogatasbol fel nem hasznalt dsszeg maradt vissza, vagy el nem
fogadott elszamolas miatt visszafizetesi kotelezettseg keletkezett, ugy azt a Tamogatott
az elszamolasi hataridot koveto 15 napon beltil. egy osszegben koteles visszafizetni a
Tamogato reszere, a Tamogato altal meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a
szerzodesszam megjeldlesevel.

Tamogatott tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzodesben adott
nyilatkozata ellenere a tamogatas felhasznalasa soran a fizetendo adojabdl ra atharitott
vagy az altala megallapitott adot levonta, vagy a keletkezd adoterhet masra atharitotta, a
levonasba helyezett vagy atharitott es a Tamogato altal is tamogatott altalanos forgalmi
ado osszegenek megfeleld tamogatast koteles a Tamogato reszere a Tamogato altal
meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a szerzodesszam megjeldlesevel 15
napon beliil visszafizetni.

7.4. A

7.5. Amennyiben

a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott visszafizetesi
kotelezettsege teljesitesevel kesedelembe esik, koteles a kesedelem idejere a Polgari
Torvenykonyvrol szdld 2013. evi V. torveny (tovabbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban
meghatarozott kesedelmi kamatot fizetni.

8. Egyeb rendelkezesek

8.1. Felek rogzitik, hogy a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaig a Tamogato reszere atadta
az alabbi dokumentumokat, es a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerzodes megkotesenek
feltetelekent jogszabaly vagy a Tamogato altal meghatarozott, a Tamogatott altal
benyujtott egyeb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerzodes
alairasanak idopontjaban valtozatlanul fennallnak:

a Tamogatott letesito okiratanak egyszeru masolata (alapito okirat, alapszabaly,
stb);
a Tamogatott kepviselojenek kozjegyzo altal hitelesitett alairasi cimpeldanyanak
hitelesitett masolata.

Jk

8.2. A Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval

a) nyilatkozik arrol, hogy a tamogatasi igenyben foglalt adatok, informaciok es
dokumentumok teljes koruek, valodiak es hitelesek;
b)nyilatkozik arrol, hogy nem all jogerds vegzessel elrendelt vegelszamolas, felszamolas
alatt, ellene jogerds vegzessel elrendelt csodeljaras vagy egyeb, a megsziintetesere
iranyuld, jogszabalyban meghatarozott eljaras nines folyamatban;
c)kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi onkormanyzatok adossagrendezesi
eljarasarol szolo 1996. evi XXV. torveny hatalya ala tartozik, nem all
adossagrendezesi eljaras alatt, tovabba tudomasul veszi, hogy az Avr. 142. §-a
alapjan adossagrendezesi eljaras alatt allo szervezetekkel - fuggetleniil a tamogatas
egyeb felteteleinek megletetol - tamogatasi szerzodes nem kotheto;
djkijelenti, hogy - amennyiben jogszabaly eloirja - a tamogatott tevekenyseghez
sztikseges jogerds hatosagi engedelyek birtokaban van;
e) tudomasul veszi, hogy nem kotheto tamogatasi szerzodes azzal, akivel szemben az
Avr. 81. §-ban meghatarozott feltetelek valamelyike fennall;
f) tudomasul veszi, hogy adoazonosito szamat a Magyar Allamkincstar es a Tamogato
felhasznaljak a koztartozas bekovetkezese tenyenek es osszegenek megismeresehez,
illetve a lejart koztartozasok teljesitese erdekeben;
g) tudomasul veszi, hogy nem nyujthato tamogatas annak a szervezetnek, amely az elozo
evekben a Tamogato altal azonos celra biztositott kdltsegvetesbdl nyujtott tamogatas
felhasznalasaval a jogszabalyban vagy a tamogatoi okiratban vagy tamogatasi
szerzodesben foglalt kbtelezettseget megszegve meg nem szamolt el;
h) tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igeny szabalyszeriiseget es a tamogatas
rendeltetesszeru felhasznalasat a Tamogato es a jogszabalyban meghatarozott egyeb
szervek ellenorizhetik;
i) tudomasul veszi, hogy a tamogatassal dsszefiiggesben a Tamogatott nevere, a
tamogatas celjara, osszegere, tovabba a tamogatasi program megvaldsitasi helyere
vonatkozd adatok nyilvanossagra hozhatdk;
j) nyilatkozik arrol, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1)
bekezdese szerinti atlathato szervezetnek mindsul;
k) tudomasul veszi, hogy amennyiben kettoszazezer forint ertekhatart meghaladd erteku
aru beszerzesere vagy szolgaltatas megrendelesere iranyuld szerzodes megkotesere
nem az Avr. 76. § (2) bekezdese szerint kerul sor, a szerzodes teljesitese erdekeben
tortend kifizetes a tamogatott tevekenyseg koltsegei kozott nem veheto figyelembe;
1) tudomasul veszi, hogy a tudomasszerzestol szamitott ket even beltil nem reszesiilhet
tamogatasban es a mar folyositott tamogatas visszafizetesere kotelezheto az a
tamogatott, aki lenyeges kdrulmenyrdl, tenyrol valotlan vagy hamis adatot
szolgaltatott, vagy a tamogatast a tamogatasi szerzodesben megjelolt celtdl reszben
vagy egeszben elteroen hasznalta fel, vagy a tamogatasi szerzodesben vallalt
kotelezettseget nem vagy nem hataridoben teljesitette.
8.3. Amennyiben

a) olyan korulmeny merul fel, amely alapjan az Avr. 81. § alapjan nem kotheto
tamogatasi szerzodes;
b) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek
feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozatok barmelyiket visszavonja;
c)
a tamogatott tevekenyseg megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba iitkozik, a jelen

szerzodesben foglalt iitemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved;
d)
a Tamogatott adolevonasi jogaban valtozas kovetkezik be;
e) a Tamogatott adataiban, a jelen szerzodes megkotesenek feltetelekent jogszabaly
vagy a Tamogato altal eloirt, a Tamogatott altal benyujtott nyilatkozatban,
dokumentumban, a tamogatas felteteleiben vagy a jelen szerzodes teljesitesevel
osszefuggo koriilmenyben valtozas kovetkezik be,
f) az elszamolas alapjaul szolgalo dokumentumok jelen szerzodesben meghatarozott
fellelhetosege megvaltozik,
azt a Tamogatott a tudomasara jutast kovetoen 15 napon beltil koteles irasban
bejelenteni a Tamogatonak.
8.4. A Tamogato a 8.3. pontban meghatarozott bejelentes alapjan 30 napon beliil megteszi a
sziikseges intezkedeseket.

8.5. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodessel osszefuggo adatok nem minosulnek uzleti
titoknak, nem tarthatoak vissza uzleti titokra hivatkozassal, amennyiben azok
megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat torveny kozerdekbol elrendeli. A fentiektdl
elterden azonban a Tamogato nem hozhatja nyilvanossagra azokat az adatokat,
amelyeknek megismerese a Tamogatott uzleti tevekenysegenek vegzese szempontjabol
aranytalan serelmet okozna - igy kiilonosen technologiai eljarasra, muszaki megoldasra,
know-how-ra vonatkozo adatokat
amennyiben azok nyilvanossagra hozatalat a
Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol torteno beszamolassal egyidejuleg kifejezetten
es elkulonitetten irasban megtiltotta.
8.6. A Tamogatott a tamogatott feladat kivitelezese soran - a media megjeleneseknel,
rendezvenyeken, kiadvanyokon, konyveken, az ezekkel kapcsolatos reklam es PR
anyagokon - jogosult a Tamogato teljes nevenek, valamint a tamogatas tenyenek
kifogastalan nyomdatechnikai kivitelezesben tortend megjelentetesere. A Tamogatott a
Tamogato nevenek feltiintetesere, illetve hasznalatara kizardlag a jelen szerzodes hatalya
alatt jogosult.
8.7. Felek a jelen szerzodesbol eredd esetleges jogvitaikat elsosorban targyalasos uton

kotelesek rendezni.
8.8. A jelen szerzodesben nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek
tekinteteben a magyar jog szabalyai - elsosorban a Ptk., az Aht. es az Avr. - az

iranyadok.
Jelen szerzodes mindket fel altali alairas napjatol a jelen tamogatasi szerzodesben foglalt
kotelezettsegek mindket fel reszerol torteno maradektalan teljesulesenek napjaig hatalyos.
Jelen szerzodest a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselotestiilete ..../2021. (X. 28.) szamu hatarozataban hagytajova.

Felek a jelen 8 oldalbol allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag frtak ala. A szerzodes 5 db eredeti, egymassal teljes
egeszeben megegyezo peldanyban kesziilt, amelybol 4 db a Tamogatonal, 1 db a
Tamogatottnal marad.
Mellekletek:
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I.

Elszamolo Lap

Budapest, 2021. december
Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jozsefvarosi Onkormanyzat

kepviseleteben

Piko Andras
polgarm ester
Tamogato

Fedezet:............................. ci'men Budapest, 2021.

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csilla
jegyzd
neveben es megbizasabol

dr. Bojsza Krisztina
jogi irodavezetd

Menhely
Alapitvany
kepviseleteben

Gyori Peter

elnok
Tamogatott

1

•— —

I

O’
o
o

-J os Ch -4- co to

S sz.

O
O

<o oo

©:

CT®

re

S
fb

a

SO

1®

re
••

&

M'
5
o
j®
a:

S’'

<Z1
s

n
<z>
<-*■
o

a
©5
a
re<z>
<z:
N
re

B*

SO'
B
©

SO'
<z>
(Z)
N
re

©

9

S'
re
?
so
<z>
N
3
SO'
so(Z>

so

3
re
C
re
<z>
N
«'

=r
re
re

sr
so
SO'

a
©s
••
••
•
•
•
re-

5"
O'
s
so
tj
•

s
£3'
5
©.
a

re>'
<

Z arad ek
osszege:

R’
re
<Z)
SO
c*
o
SO
S
a
O'

<=►
S3'
!Z>
re
re'

80'
B
©
CT®
©

S zam la
brutto
osszege:*

N
Os
a
re'
<Z>
5
a»'
«>
©
ST
S’

»'
5
o
CT®

N
re

S za llito neve:

n

©

as'

It szam la
T erm ek ,
T elj esites
szolgaltatas
ideje:
m egn evezese:

=

9'
5

CT®

S zam laszam :

c
fnr*O'

10.

*
S3

sr

<z>

rere
Ch

re

T3

0®'

K ifizetes
C sa to lt b izo n y la t sorszam a
(b a n k sza m la k iv o n a t,
penztari b izo n y la t), es a
m ellek letek d arab szam a:

SO-

K ifizetes m od ja
(k eszp en z,
utalas):

re
ad
oo
N
re

O'
9

44

CD
N
<
CD-

O=
O
O

3

oCDCZJ

p
era

5

CDP
s
CD

CD
CD
£3
CDcz>

<72
p

P'
<Z>
co

N

<75
CDera
CD
<75

•z s s

1/b. szam u m ellek let

CD
era

_________________________T a m o g a ta sh o z k ap csolod d ren d ezven y eseteb en *
R en d ezven y
R esztvevok
K ap csolod d sza m la sorszam a
h elyszin e:
b ecsiilt szam a

CD

R en d ezven y
datum a:

CD>
era

QCDuo

»—*

N)
CD

-PCh

o>

