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Tisztelt Kdltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

I. Tenyailas es a dontes tartalmaoak reszletes ismertetese
A Mandak-haz (Karacsony Sandor utca 31-33.) fenntartoja a Budapest-Jdzsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseg 
kerelemmel fordult Budapest Jdzsefvarosi Onkorm^nyzathoz annak erdekeben. hogy a Mandak-haz kapujat 6s annak 
megvilagitasat fejleszteni tudjak.

A Mandak-haz gyiilekezeti haz, jelenleg a tetoterben diakok laknak, a foldszinten talalhatd lakasokban pedig diakok es 
idds lakdk. A Haz udvara parkositott, kellemes kikapcsolodast nyiijt. A Mandak Haznak 50 lakoja van, 40 egyetemista 
es 10 idos ember. A templomban vasamap reggelente istentiszteletre gyulnek ossze.

Javasolom a Budapest-Jozsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasAt 500.000 Ft osszegben a Mandak-haz 
kapujanak es megvilagitasanak fejlesztese erdekeben. -

II. A beterjesztes indoka
A tamogatas cel szerinti felhasznalasa erdekeben sziikseges, hogy a donteshozd a donteset meghozza.

111. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes celja felhalmozasi celu tamogatas nytijUsa Budapest-Jdzsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseg reszere a 
Mandak-haz (1086 Budapest, Karacsony Sandor utca 31-33.) kapujanak es annak megvilagitasanak fejlesztese 
erdekeben.

Az 500.000 Ft osszegd tamogatas fedezete az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szdlo 5/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztosithatd.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek modositasardl szdlo 2011. evi CXXVIII. torveny 
egyes rendelkezeseinek eltero alkalmazasardl szold 307/2021. (VI. 5.) Konn. rendelet 1-2. §-ai ertelmeben a 
katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek mddosftasardl szqIo 2011, evi CXXVIII. torveny 46. § 
(4) bekezdesetol elterden a telepulesi onkormanyzat kepviseld-testiilete, a fovarosi, megyei kdzgyules, illetve ezek 
bizoltsaga feladat-es hataskdret 2021. junius 15. napjatdl maga gyakorolja.

A Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati 
rendelet 7. szamu melleklete 1.1.1. pontja alapjan a Kdltsegvetesi 6s Pdnzugyi Bizottsag feladat- 6s hat^skore 
kulbnosen barmely dnkormanyzati szerzodes megkdtese.

A Magyarorszag helyi onkormdnyzatairdl szdlo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 60. §-a, az 
SZMSZ 30. § (1) bekezdese es a 35.§ (2) bekezdese ertelmeben a dontes egyszeru tobbseget igenyel. A Motv. 46. § 
(1) bekezdese es a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest a Bizottsag nyilvanos 
ulesen targyalja.

A lelkiismereti es vallasszabadsag jogardl, valamint az egyhazak, vallasfelekezetek es vanasl.ko&^6g^Jo  ̂
szold 2011. evi CCVI. tdryeny 19/B.§ a (igy a
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bevett egyhaz) jogszabalyban meghatarozottak szerint az allamhaztartas alrendszereibdi, europai unids forrasokbol 
vagy nemzetkozi megallapodas alapjan fmanszirozott programokbdl, palyazati uton vagy palyazati rendszeren kivul, 
egyedi dontes alapjan tamogatasban reszesiilhet.

A fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Koltsegvetesi es Penzugyi 
bizottsaga ...../202L (X.18.) szamu hatarozata

a Budapest-Jdzsefvarosi Evangdikus Egyhazkbzseg tamogatasarbl

A Koltsegvetesi es Pdnziigyi Bizotts^g ugy dont, hogy

I. jdvahagyja a Budapest-Jdzsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseggel (szekhely: 1088 Budapest, Szentkiralyi u. 
51adoszAm: 19849889-1-42; kepviseli: Romanne Bolba Marta lelkesz es Molnar Ilona felugyelo egyuttesen) 
a Mandak-haz (1086 Budapest, Karacsony Sandor utca 31-33.) kapujanak es annak megvilagkasanak 
fejlesztese erdekeben kotendd 500.000 Ft dsszegu vissza nem teritendb felhalmozasi celu tamogatas 
biztositasarol szbld szerzodest.

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat I. pontja szerinti tamogatasi szerzodes penzugyi fedezetet 500.000 Ft 
bsszegben az Onkormanyzat 2021. evi kdltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet 9. 
melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztositsa.

3. felhatalmazza a Polgarmestert a hatarozat I. pontjaban meghatarozott, es az elbterjesztes mellekletet kepezo 
tamogatasi szerzodes aiaiMsara.

FeJclos: Polgarmester
Hatarido: 2. pont eseteben: 2021. oktober 25.

3. pont eseteben: 2021. oktober 29.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaitatasi Ugyosztaly, Humankapcsolati Iroda, az 
eloiranyzat ^tcsoportositas tekinteieben a Koltsegvetesi es PenzUgyi Ugyosztaly

A lakossag szeles koret erinto ddntesek eseten az eloterjesztd elokeszitojenek javaslata a kozzetetel mddjara
nem indokolt hirdetotablan

Budapest. 2021. oktober

honlapon

Camara-Bereczki Ferenc Miklbs
kepviseld

Keszitette: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

I .eirta: Rokusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda '

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:

Jogi kontroll: zx
/ \ El.LENORIZ' E: / /.

DR. VOF^S SOLVIA 

ALJEGYZO \/

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

dr. SAj|os Csilla 
AfYZO
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1. szamu melleklet

Szerzodesazonosito szam: ..../202L

TAMOGATAS1 SZERZODES . '

amelyet letrejott Nev: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
egyreszrol szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

kepviselb: Piko Andras polgarmester
Azonosito szam PIR: 735715
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01 . ....
szamlavezetd neve: OTP Bank Nyrt.
szamla sz&ma: 11784009-15508009
mint Tamogato,

' masreszrol: nev; Budapest-Jozsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseg
szekhelye: 1088 Budapest, Szentkir&lyi u. 51.
kepviseld: Romanne Bolba M&rta lelkesz £s

Molnar Ilona feliigyelo egyiittesen
adoszam: 19849889-1-42
miniszteriumi nyilvantartasi szam; 00003/2012
szamlavezetd neve: OTP Bank
folyoszamlaszama: 11708001-20127303
mint Tamogatott, tovabbiakban egyiittesen: Felek

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel:

1. A tamogatas nyujtasanak elbzmenyei, kbriilmenyei

A Tamogato a Tamogatottnak vissza nem teritendd 500.000 Ft (azaz: otszazezer forint) 
dsszegu felhalmozasi celu tamogatast nyujt a Tamogatott a Mandak-haz (1086 Budapest, 
Karacsony Sandor utca 31-33.) kapujanak es annak megvilagitasanak fejlesztese 

■ erdekeben.

2. A tamogatas t^rgya

A Tamogatott az 1. pontban meghatarozott tamogatast kizardlag az 1. pont szerinti 
fejlesztessel (vilagitastechnika, asztalos munkak) kapcsolatos koltsegek finanszirozasara 
hasznalhatja tel.
(a tovabbiakban egyiitt: szakmai feladat).

3. A tamogatas formaja, osszege, forr^sa

3.1. A tamogatas formaja: felhalmozasi celu vissza nem teritendd tdmogatas.

3.2. A tamogatas osszege az 1. pontban meghatarozott 500.000 Ft, azaz: otszazezer forint.



3.3. A tamogatas penziigyi fedezete a Budapest Fovaros VIII. kertilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testuletdnek a 2021. evi koltsegvetesrol szdlo 5/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendeleteben rendelkezesre dll.

3.4. Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik arrol, hogy a jelen szerzodes 2. 
pontja szerinti szakmai feladatok tekinteteben afa/adolevonasi jog nem illeti meg, es az 
ado/dfa terhet masra nem hdritja at.

4. A tamogatas folyositasa

4.1. A Tamogato a tamogatast penzintezeti atutalassal teljesiti a Tamogatott jelen szerzodes 
bevezetd rendelkezesei koreben megadott bankszamlajara egy dsszegben a jelen 
szerzodes mindket fel altal torteno alairasatdl szamitott 15 napon belul.

4.2. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a reszere az altala megadott bankszamlara atutalt 
osszegert a Tamogato iranyaban - a jelen szerzbddssel osszefuggesben - feltetel ndlkiil 
es teljes mertekben, objektfv feleldsseggel tartozik, fliggetlenUl attol, hogy ki a 
szamlatulajdoaos.

5. A tdmogatds felhasznalasanak szabalyai

5.1. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatast kizardlag a jelen szerzodesben 
meghatarozott celra hasznalhatja fel, abbdl tovabbi tamogatast nem nyujthat. A 
Tamogatott kizardlag a tamogatas felhasznalasanak idotartama alatt felmerult es a 
szakmai feladatok megvaldsitasahoz szorosan es kozvetlenul kapcsolodd koltsegeket 
szamolhatja el.

5.2. A tamogatas felhasznalasanak

kezdd idopontja: 2021. november 01.
veghatarideje: 2022. ma jus 31.

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

a Tamogato reszerol: Rokusfalvy-Bodor Gergely 
459-2130
bodorg@jozsefvaros.bu

a Tamogatott reszerol: Romann^ Bolba Mirta

6. A tamogatas felhasznalasanak elknorzese, beszamolasi kotelezettseg

6.1. A tamogatasi igeny jogosultsagat es a tamogatas felhasznalasat a Tamogato, a tamogatas 
felhasznalasanak ellenorzesdre jogszabaly altal meghatarozott szervek, a felhasznalas 
kezdd idopontjatdl a beszamold benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett hataridot 
koveto 5 eveltelteig, barmikor, barhol ellendrizheti.

mailto:bodorg@jozsefvaros.bu


6.2. Tamogatott a tamogatott tevekenyseg megvaldsitasa soran a kbltsegvetesbol nyujtott 
tamogatasbol a kettoszazezer forint ertekhatart meghalado erteku aru beszerzesere vagy 
szolgaltatas megrendelesere irdnyulo szerzddest kizardlag irasban kSthet. irasban kotott 
szerzodesnek mindsUl az elkulddtt es visszaigazolt megrendeles is. Az irasbeli alak 
megsertese a szerzddes drvdnyesseget nem erinti, azonban a kifizetes a tamogatott 
tevekenyseg koltsegei kozott nem veheto figyelembe.

6.3. A Tamogatott kdteles a tamogatasi osszeget elkuldnitetten kezelni es a tamogatasi 
dsszeg felhasznalasara nezve elkulonitett szamviteli nyilvantartast vezetni, illetbleg a 
felhasznalast dokumentalo szamlakat, bizonylatokat, szerzodeseket, egyeb okiratokat a 
Tamogato vagy egydb ellenbrzesre jogosult szervek altai ellendrizhetb modon kezelni es 
nyilvantartank valamint a beszamolo benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett 
hataridbtol kezdodoen a vonatkozo jogszabalyi eloirasok szerint megdrizni. A 
Tamogatott ezen tul is kdteles minden, az ellenbrzeshez sziikseges felvilagosiUst es 
egyeb segitseget megadni.

6.4. A Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol legkesobb 2022. juntas 15-ig koteles irasban 
szakmai zaro beszamolot es penziigyi zaro elszamolast kesziteni es atadni a Tamogato 
szakmailag illetekes iigyosztalya (Humanszolgaltatasi Ugyosztaly) reszere. A Tamogato 
reszerol a szakmai beszamolo es penziigyi elszamolas elfogadasara es a teljesites 
igazolasara a polgarmester jogosult jelen szerzddes 6.6. pontj^ban feltiintetett hatariddn

. '*■ belul.

6.5. A beszamoldnak es az elszamolasnak a kdvetkezoket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszamolo: szakmai ertekeles a tamogatas celjanak megvaldsulasardl 
(melynek mellekletet kepezi a tamogatott tevekenysegrol kesziilt fenykep stb);

b) penziigyi elszamolas: a felmeriilt koltsegeknek a felhasznalas jogcime szerinti - a 
tamogatas celjanak megvalosulasahoz kotheto - teteles felsorolasa, a felhasznalasi 
idoszakhoz igazodd, a Tamogatott nevere szolo szamlak, berjegyzekek, egyeb 
szamviteli es adohatosagi felhasznalasra alkalmas helyettesito okiratok, egyeb 
dokumentumok (megrendeld, tamogatasi szerzddes stb.) hitelesitett masolatanak, 
kifizetest igazold dokumentumok - bankkivonat, penztarbizonylat -hitelesitett 
masolatanak benyujtdsaval. valamint a szamldk es bizonylatok adataival megegyezoen 
kitoltott, a jelen szerzddes I. szamu mellekletet kepezo Elszamold Lap benyujtasaval. 
A Tamogatott a felhasznalast dokumentalo eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb 
okiratokra kdteles raimi: -^Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat fele .......... Ft (azaz ......   forint) osszegben
elszamolva”. Nem magyarorszagi fizetoeszkozben tdrtend penziigyi elszamolas esefon 
a szamladsszesftbn a szAmla targyat magyar nyelven is, lovabba a szamla osszeget a 
szamla teljesitese napjan ervenyes MNB kdzeparfolyaman forintra atszamitva is fel 
kell tiintetni.

6.6. A Tamogatott a beszdmoldt es az elszamolast ugy kdteles elkesziteni, hogy az alkalmas 
legyen a tamogatas felhasznalasanak reszletes ellenorzesere. A Tamogatd a beszamolot 
es az elszamolast a beerkezest kovetben megvizsgalja, es a beerkezest kovetb 60 napon 
belul dont annak elfogadasarol vagy elutasitasardl. A Tamogato donteserol irasban 
ertesiti a Tamogatottat. Ha a Tamogatott a beszamolasra, elszamolasra vonatkozo 
kbtelezettseget hatariddre nem teljesiti vagy a hataridbben benyujtott beszamolo, 



elszamolas tartalma nem megfeleld, illetve visszafizetesi kotelezettsege keletkezik, ugy 
a Tamogato kapcsolattartoja 30 napos hatarido megjeldlesevel irasban felszdlitja a 
Tamogatottat a hiany pdtlasara, visszafizetesi kotelezettsegenek teljesitesere, melynek 
beerkezeset kovetoen 30 napon belul 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. /X 
Tamogatottnak a szerzodes modositasara iranyulo kerelmet irasban, reszletes 
indokolassal ellatva kell a Tamogat6 reszere eldterjesztenie. Tamogatott kizarolag olyan 
indokkal kezdemenyezhet szerzodesmodositast, amely a tamogatas megitelesenek 
korulmenyeit utolag nem valtoztatja meg. Szerzodesmodositasra sor keriilhet kuldnosen 
a Tamogatott addlevonasi jogosultsagaban bekovetkezett valtozas, valamint a 
tamogatasi cdl megvalosulasat nem veszelyezteto, a tamogatas felhasznalasi es 
elszamolasi hataridejet erinto hatarido modositas miatt.

A szerzodes modositasara iranyulo irasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos 
szerzodes 5.2. pontjaban meghatarozott felhasznalasi hatarido veghatarideje, csak a 
tamogatas felhasznalasarol tortend 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 kellden megalapozott szerzodesmodositasi 
kerelmet elutasitani. Amennyiben a modositas sziiksegessege a Tamogatottnak felrohato 
okbdl ered, ugy az eset osszes korulmenyeit merlegelve a Tamogato jogosult valasztani 
a szerzodesmodositas es szerzodesszeges eseten alkalmazhato jogkovetkezmenyek 
kozott.

6.8. A Tamogatott koteles a koltsegvetesi tamogatasok lebonyolitdsaban reszt vevo es a 
kdltsegvetesi tamogatast ellenorzo szervezetekkel egyuttmukddni, az ellenorzest vegzd 
szerv kepviselbit ellenorzesi munkajukban a megfelelo dokumentumok, szamlak, a 
megvalositast igazolo okmanyok, bizonylatok rendelkezesre bocsatasaval, valamint a 
fizikai teljesites vizsgalataban a helyszinen is segiteni.

7. A Tamogato elal&si, felmondasi joga, a tamogatas visszafizetese

7.1. A Tamogato a jelen szerzodestol vald elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyu 
felmondasara jogosult, ha:

a) a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
b) a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasold va!6tlan, 

hamis vagy megtevesztd adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
c) olyan kdriilmeny meriil fel, vagy jut a Tamogato tudomasara, amely alapjan az 

allamhaztartasi torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a tovabbiakban: Avr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem kotheto tamogatasi 
szerzodes, vagy



d) a tdmogatott feladat megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba iitkozik vagy a jelen 
szerzodesben foglalt utemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved, vagy

e) a Tamogatott neki felrdhato okbol megszegi a jelen szerzbdesbol, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabaly okbol eredd kotelezettsegeit, igy kiilonosen nem tesz eleget 
ellenorzesturesi kotelezettsegenek (az ellendrz^s soran felrdhato magatartasaval az 
ellendrzo szerv munkajat ellehetetleniti), es ennek kdvetkezteben a tamogatott 
tevekenyseg szabalyszeru megvaldsitasat nem lehet ellendrizni, vagy

f) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek 
feltetelekent jogszabdly altal eldirt nyilatkozat barmelyiket visszavonja, vagy

g) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott (resz)beszamold, 
(resz)elszamolas benyujtasanak (pdt)hataridejdt elmulasztotta vagy a 
(resz)beszamoldt, elszamolast annak nem megfelelo teljesitese miatt a Tamogato 
nem fogadta el.

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

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

7.4. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzodesben adott 
nyilatkozata ellenere a tamogatas felhasznalasa soran a fizetendo addjabdl rd atharitott 
vagy az altala megallapitott adot levonta, vagy a keletkezd adoterhet masra atharftotta, a 
levonasba helyezett vagy atharitott es a Tamogato altal is tamogatott altalanos forgahni 
add osszegenek megfelelo tamogatast koteles a Tamogato reszere a Tamogato altal 
meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a szerzodesszam megjelolesevel 15 
napon belul visszafizetni.

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

8. Egyeb rendelkezesek f

8.1. Felek rogzitik, hogy a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaig a Tamogato rdszere atadta 
az alabbi dokumentumokat, es a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik 
anol, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerzodes megkotesenek 
feltetelekent jogszabaly vagy a Tamogatd 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,



a Tamogatott kepviselojenek kdzjegyzd altal hitelesitett alairasi cimpeldanyanak 
hitelesitett masolata.

8.2. A Tamogatott a jelen szerzddes alafrAsaval

a) nyilatkozik arrol, hogy a tamogatasi igenyben foglalt adatok, informaciok es 
dokumentumok teljes koruek, valodiak es hiteiesek;

bj nyilatkozik arrol, hogy nem all jogerds vegzessel elrendelt vegelszamolas, felszamolas 
alatt, ellene jogerds vegzessel elrendelt csodeljaras vagy egyeb, a megsziintetesere 
iranyulo, jogszabalyban meghatarozott eljaras nines folyamatban;

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi onkormanyzatok adossagrendezesi 
eljarasardl szolo 1996. evi XXV. torveny hatalya ala tartozik, nem all 
ad6ssagrendezesi eljaras aiatt, tovabba tudomasul veszi, hogy az Avr. 142. §-a 
alapjan adossagrendezesi eljaras alatt allo szervezetekkel - fuggetleniil a tamogatas 
egyeb felteteleinek megletetol - tamogatasi szerzddes nem kdtheto;

d) kijelenti, hogy - amennyiben jogszabaly eldiija - a tamogatott tevekenyseghez 
sziikseges jogerds hatosagi engedelyek birto.kaban van;

e) tudomasul veszi, hogy nem kotheto tamogatasi szerzddes azzal, akivel szemben az 
Avr. 81. §-ban meghatarozott feltetelek valamelyike fennail;

f) tudomasul veszi, hogy addazonositd 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 nyujthatd tamogatas annak a szervezetnek, ameiy az elozo 
evekben a Tamogato altal azonos celra biztositott kdltsegvetesbol nyiijtott tamogatas 
felhasznalasaval a jogszabalyban vagy a tamogatdi okiratban vagy tamogatasi 
szerzodesben foglalt kdtelezettseget megszegve meg nem szamolt el;

h) tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igeny szabalyszeruseget es a tamogatas 
rendeltetesszeru felhasznalasat a Tamogatd es a jogszabalyban meghatarozott egyeb 
szervek ellendrizhetik;

i) tudomasul veszi, hogy a tamogatassal osszefuggesben a Tamogatott nevere, a 
tamogatas celjara, osszegere, tovabba a tamogatasi program megvaldsitasi helyere 
vonatkozo adatok nyilvanossagra hozhatok;

j) nyilatkozik arrol, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdese szerinti atlathato szervezetnek minosul;

k) tudomasul veszi, hogy amennyiben kettoszazezer forint ertekhatart meghalado e-rteku 
aru beszerzesere vagy szolgaltatas megrendelesere iranyulo szerzddes megkotesere 
nem az Avr. 76. § (2) bekezdese szerint keriil sor, a szerzddes teljesitese erdekeben 
tortend kifizetes a tamogatott tevekenyseg koltsegei kdzbtt nem vehetd figyelembe;

1) tudomasul veszi, hogy a tudomasszerzestol szamitott ket even beltil nem reszesulhet 
tamogatasban es a mar folydsitott tamogatas visszafizetesere kotelezhetd az a 
tdmogatott, aki lenyeges korulmenyrol, tenyrdl valdtlan vagy hamis adatot 
szolgaltatott, vagy a tamogatast a tamogatasi szerzodesben megjelblt celtdl reszben 
vagy egeszben elterden hasznalta fel, vagy a tamogatasi szerzodesben vallalt 
kotelezettseget nem vagy nem hataridbben teljesitette.

8.3. Amennyiben

a) olyan koriilmeny meriil fel, ameiy alapjdn az Avr. 81. § alapjan nem kotheto 
tamogatasi szerzddes;

b) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzddes megkotesenek
. .z-' '
- 



feltetelekent jogszabaly altal eldirt nyilatkozatok barmelyiket visszavonja;
c) a tamogatott tevekenyseg megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba utkozik, a jelen 

szerzodesben foglalt iitemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved;
d) a Tamogatott addlevonasi jogaban valtozas kovetkezik be;
e) a Tamogatott adataiban, a jelen szerzodes megkotesenek feltetelekent jogszabaly 

vagy a Tamogato altal eldirt, a Tamogatott altal benyujtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a tamogatas felteteleiben vagy a jelen szerzodes teljesitesevel 
osszcfuggd koriilmenyben valtozas kovetkezik be,

f) az elszamolas alapjaul szolgalo dokumentumok jelen szerzodesben meghatarozott 
fellelhetdsege megvaltozik,

azt a Tamogatott a tudomasara .jutast kovetoen .15 napon beliil 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 minostilnek uzleti 
titoknak, nem tarthatdak vissza uzleti titokra hivatkozassal, amennyiben azok 
megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat torveny kozerdekbol elrendeli. A fentiektol 
elterden azonban a Tamogato nem hozhatja nyilvanossagra azokat az adatokat, 
amelyeknek megismerese a Tamogatott uzleti tevekenysegenek vegzese szempontjabol 
aranytalan serelmet okozna - igy kuldnosen technologiai eljarasra, muszaki megoldasra. 
know-how-ra vonatkozd adatokat amennyiben azok nyilvanossagra hozatalat a 
Tamogatott a tamogatas feihasznalasardl torteno beszamoUssal egyidejuleg kifejezetten 
es elkuldmtetten 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 torteno megjelentetesere. A Tamogatott a 
Tamogato nevenek feltuntetesere, illetve hasznalatara kizardlag ajelen 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 kerdesck 
tekinteteben a magyar jog szabalyai - elsosorban a Ptk., az Aht. es az Avr. - az 
iranyadok. :

Jelen szerzodes mindket fel altali alairas napjatdl a jelen tamogatasi szerzodesben foglalt 
kotelezettsegek mindket fel reszerol torteno maradektalan teljesulesenek napjaig hatalyos. 
Jelen szerzodest a Budapest Fovaros VIII. Kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Koltsegvetesi 
es Penzugyi Bizottsaga ..../2021. (X, 18.) szamuhatarozatabanhagyta  jdva.

Felek a jelen 8 oldalbol allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd. mint akaratukkal 
mindenben megegyezot jdvahagyolag irtak ala. A szerzodes 5 db eredeti, egymassal teljes 
egeszeben megegyezd pdldanyban keszult, amelybol 4 db a Tamogatonal, 1 db a 
Tamogatottnal marad.
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•. Targy: Tamogatasi kerelem - Mandak-haz kapujanak felujftasa 
Budapest Jdzsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseg 

Romanne Bolba Marta lelkesz
1088. Szentkkdlyi utca 51.

. Budapest-Jdzsefvaros Onkormanyzata

Tisztelt Piko Andras Polgarmester Ur I

A Budapest-Jozsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseg lelkeszekent kerem tamogatasat 
a Mandak-haz kapujanak felujitasahoz.

A kapunk elhasznalodott, felujitando allapotu, jelenleg hasznalata hangos, nehezkes.

A kapu mozgaserzekelos kulso megvilagitasa novelne a lakok es a hazban mukodo 
szolgaltatasok hasznaloinak biztonsagerzetet. A fenytechnika a vizelettel 
szennyezodest is csokkentheti. A szemelyforgalim bejaras zajmentesitesehez, 
szukebb ajtonyflast letesitenenk. Jelenleg az egesz kapuszarny mozgatasa nagy 
zajterhelessel jar, a csukodd csattanas zavaija a lakokat es szembeszomszedainkat. 
Jelenleg nem nyithato mindket kapuszarny, a felujltas utan adomanyszallitas eseten 
be tudnank allni a kapualjba. A Mandak-haz helyi vedettseg alatt all, varoskepi 
jelentosege van, a kapu felujitasaval szepiil kicsit Jozsefvaros.

Tamogatasa iehetove tenne a kapu biztonsagosabba, tisztabba, esztetikusabba es 
praktikusabba tetelet.

Budapest-Jdzsefvaros, 2021. oktober 06. y

Tamogatasaban bizva,

tisztelettel

Romanne Bolba Marta 
lelkesz




