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A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS:

Beterjesztésre alkalmas:

VT (R öy Szilvia 
aljegyző

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat: A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő
testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A) A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány (székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 21. 3/28.; adószám: 
19037246-1-42; képviseli: Varga Gábor László) (továbbiakban: Alapítvány) támogatási kérelemmel 
fordult Önkormányzatunkhoz.

Az Alapítvány 2018. évben került bejegyzésre, halmozottan sérült gyermekeknek alapítandó napközi 
létrehozása, működtetése, valamint jótékonysági célok megvalósítása, kulturális, szórakoztató 
rendezvények szervezése sérült és tartósan beteg gyermekek és családjuk részére céljából. Az alapító 
halmozottan sérült kilenc éves kisfiát egyedül nevelő, érintett édesapa.

Az Alapítvány 2018. december 3. napján a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1171/2018. 
(XII.03.) számú határozata alapján nyilvános pályázat keretében elnyerte az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Baross u. 75. szám alatti 140 m2 alapterületű ingatlan bérleti 
jogát határozatlan időre, ahol halmozottan sérült gyermekeknek hozhat létre egy speciális nappali ellátó 
helyet alapítványi fenntartással. Megközelítőleg 20 millió forintos felújítást végeztek el az ingatlanon. 
2019 novemberében elindult a napközi, ahol jelenleg nyolc súlyosan halmozottan sérült gyermeknek 
biztosít az Alapítvány jiapgali -^láfájSt és szakembereikkel komplex mozgás és gyógypedagógiai 
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fejlesztést. Magyarországon ma, a súlyosan halmozottan sérült gyermekek ötven százalékának nincs 
nappali ellátásban férőhelye, így tevékenységük hiánypótló és a gyermekek mellett segít a szülők 
szociális és pszichés gondjainak megoldásában, hiszen a tehertől mentesülnek és vissza tudnak jutni a 
munkaerő piacra. Amennyiben járványügyi helyzet nem áll fenn, az Alapítvány közösségi 
gyermekprogramokat, mozgássérült jógát, játszóházat, hangterápiát szervez egészséges gyermekeknek 
is, illetve külsős sérült gyermekeknek is.

A helyiséget 2018. december 17. napjától béreli Önkormányzatunktól határozatlan időre szóló bérleti 
szerződés alapján. Az Alapítvány a támogatást egyrészt a bérleti díjra - mely tartalmazza a közös 
költség és víz- csatornadíj összegét is -, valamint nyílászáró korszerűsítés bérbeszámítása érdekében 
kéri. Az Alapítvány bérleti szerződésben meghatározott bérleti díja 102.356,- Ft + ÁFA. A Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása szerint folyamatban lévő bérbeszámítás miatt, a jelenlegi 
bérleti díja (bérleti díj, víz-csatornadíj, közös költség) havi bruttó 87.435,-Ft/hónap, összesen 
1.049.220,- Ft. A bérleti szerződés alapján a bérlemény ajtóinak, ablakainak, pótlása, karbantartása, 
cseréje a bérlő feladata. Tekintettel arra, hogy a bérlő a helyiség bérleti jogához a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság 1171/2018. (XII.03.) számú határozata alapján versenyeztetési eljárás keretében 
jutott, a Nemzeti vagyonról szóló törvény 6. § (8) bekezdése alapján a bérleti szerződés nem 
módosítható, így a bérbeszámítási megállapodást még a felek közös megegyezésével sem lehet kötni.

Fentiek alapján javaslom a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány 1.619.440- Ft összegű utólagos, 
felhalmozási célú támogatását nyílászáró korszerűsítés céljára, valamint 1.180.560,- Ft összegű (A 
bérleti díj összege átalánydíj, ami év közben emelkedhet, ezért indokolt nagyobb összeg megítélése.) 
működési célú támogatását a bérleti díj támogatása céljából 2022. január 1.- 2022. december 31. 
időszakban, mindösszesen 2.800.000,- Ft.
B) A Bölcsődei Múzeum Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Nagy Templom u. 3.; adószám: 
18178199-1-42; képviseli: Scheer Ferencné) támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzatunkhoz.

A Nagy Templom u. 3. műemlék épület alagsorában kapott helyet a bölcsődei ellátás múltját, a 
gyermekgondozás fejlődését, a szakmai értékeket bemutató Bölcsődei Múzeum, amely az első hazai 
bölcsőde létrehozásának 150. évfordulóján, 2002-ben nyílt meg. A múzeumot a Bölcsődei Múzeum 
Alapítvány működteti, amit a Magyar Bölcsődék Egyesülete és a Józsefvárosi Önkormányzat hozott 
létre. A bölcsődei múzeum (gyűjtemény) elsődleges célja a hálózat múltját tükröző szakmai anyagok, 
könyvek, tankönyvek, a gondozás-nevelés gyakorlatában használt, a szakterületre jellemző tárgyak, 
játékok, ruhák, eszközök, fotók, emlékek összegyűjtése, rendezése, kiállítása és újakkal történő 
bővítése.

A támogatást a „Bölcsődei szakemberek életútja, önvallomása” című kötet megjelentetési költségeinek 
finanszírozása érdekében kérik.

Fentiek alapján javaslom a Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatását 250.000,- Ft összegben 
könyvmegjelentetés támogatása céljából.

C) Az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért (székhely: 1123 Budapest, 
Alkotás u. 55-61. C lépcsőház 7. emelet; adószám: 18260371-1-43; képviseli: Dobár Henrietta) 
támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz.

Az Autistic Art Alapítvány - korábban Mosoly Otthon Alapítvány néven - 2006 óta foglalkozik autista 
lakóotthonok támogatásával. Az autista emberek számára megfelelő környezet biztosítása, a megfelelő 
szakemberek alkalmazása igen költséges: egy lakó átlagosan havi 400 000 Ft kiadást jelent. Bár a 
legtöbb lakó önrészt is fizet, ez az összeg az állami normával együtt sem fedezi a költségeket. Az anyagi 
támogatáson túl művészeti programot is szervez az otthonokban élő autista fiataloknak. Ez egyrészt 
terápiás célt szolgál: a rajzolás fejleszti és leköti a résztvevőket. Másrészt, az Autistic Art program 
keretében készült rajzokat fel is használják - a befolyt összeg pedig még több támogatást tesz lehetővé.

A támogatást 11 autista barát lakóotthonában működtetett rajzfoglalkozások eszközellátottságának 
fejlesztésére kérik.

Fentiek alapján javaslom az Autistic Art Közhasznú Alapítvány támogatását 600.000,- Ft összegben 
raj zfoglalkozásokhoz szükséges anyagok beszerzése célj ából.



IL A beterjesztés indoka

Az alapítványok támogatásához a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében hozott döntése 
szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A) A döntés célja a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása 2.800.000,- Ft összegben 2021. 
november 15. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakban, nyílászáró korszerűsítésének 
utólagos támogatása és bérleti díj finanszírozása érdekében. Az 1.619.440,- Ft összegű felhalmozási és 
1.180.560,- Ft működési támogatás fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. 
(11.04.) önkormányzati rendelete 9. melléklete szerinti Általános tartalék terhére történő 
átcsoportosítással biztosítható A felhalmozási és működési támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt 
feladat.
B) A döntés célja a Bölcsődei Múzeum Alapítvány támogatása 250.000,- Ft összegben 
könyvmegjelentetés támogatása érdekében. A működési támogatás fedezete az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 6/2022. (11.04.) önkormányzati rendelete 9. melléklete szerinti Általános 
tartalékterhére történő átcsoportosítással biztosítható A működési támogatás egyszeri jellegű, önként 
vállalt feladat.

C) A döntés célja a Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért támogatása 
600.000,- Ft összegben rajzfoglalkozásokhoz szükséges anyagok beszerzése érdekében. A működési 
támogatás fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (11.04.) önkormányzati 
rendelete 9. melléklete szerinti Általános tartalékterhére történő átcsoportosítással biztosítható. A 
működési támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint 42. § 4. pontjában foglaltakon alapul, mely szerint az 
alapítványok támogatása a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014.(XI.06.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklet 6. pontja szerint a határozathozatalhoz minősített szavazattöbbség 
szükséges.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:
melléklet: 1. számú melléklet: Támogatási kérelem Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány

2. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezete Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány
3. számú melléklet: Támogatási kérelem Bölcsődei Múzeum Alapítvány
4. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezete Bölcsődei Múzeum Alapítvány
5. számú melléklet: Támogatási kérelem Autistic Art Közhasznú Alapítvány
6. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezete Autistic Art Közhasznú Alapítvány

Határozati javaslat

Budapest Józsefváros Képviselő-testületének ..../2022. (......... ) számú határozata
alapítványok egyedi támogatásáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. támogatási szerződést köt a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvánnyal (székhely: 1086 Budapest, 
Dobozi u. 21. 3/28.; adószám: 19037246-1-42; képviseli: Varga Gábor László) összesen 2.800.000,- Ft 
összegben az alábbiak szerint: működési célú támogatás 1.180.560,- Ft összegben a Budapest VIII. 
kerület, Baross u. 75. szám alatti ingatlan bérleti díjának (bérleti díj, víz-csatornadíj, közös költség) 
finanszírozására , valamint felhalmozási célú támogatás 1.619.440,- Ft összegben nyílászáró 
korszerűsítés támogatására.



2. támogatási szerződést köt a Bölcsődei Múzeum Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Nagy 
Templom u. 3.; adószám: 18178199-1-42; képviseli: Scheer Ferencné) 250.000,- Ft összegben 
(működési célú támogatás) könyvmegjelentetés céljából.

3. támogatási szerződést köt az Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokérttal 
(székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. C lépcsőház 7. emelet; adószám: 18260371-1-43; 
képviseli: Dobár Henrietta) 600.000,- Ft összegben (működési célú támogatás) a rajzfoglalkozásokhoz 
szükséges anyagok beszerzése céljából.

4. a határozati javaslat 1-3. pontjai szerinti támogatási összegek pénzügyi fedezetét mindösszesen 
3.650.000 Ft összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás 2022. évi 
költségvetés soron következő módosításában történő átvezetésére.

5. felkéri a polgármestert a határozat 1-3. pontja szerinti támogatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetében: 2022. május 26., 4. pont esetében: az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önk. rendelet soron következő módosítása 
5. pont esetében: 2022. június 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (a pénzügyi fedezet biztosítása tekintetében)

Budapest, 2022. május

Pikó András 
polgármester



Fellegvár Modhc + ;

Kérelem

Tisztelt Józsefvárosi Önkormányzat, Tisztelt Polgármester Úr!

Kérelemmel fordulunk a Józsefvárosi önkormányzathoz újabb bérleti díj támogatás ügyében, 

illetve a nyílászárók cseréjére költött összeg bérbeszámításának elindítására.

Alapítványi fenntartású szociális intézményünk súlyosan halmozottan sérült gyermekeket lát a 

Józsefvárosban, állami támogatásaink havi költségeink egyharmadát fedezik, a fennmaradó 

költségeket a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásokból, pályázatokból biztosítja. 

Tevékenységünk hiánypótló, hiszen a Józsefvárosban a legnehezebb kategóriában, a súlyosan, 

halmozottan sérült gyermekeknek nincsen jelenleg ellátása.

Harmadik éve béreljük a Baross utca 75 szám alatti utcafrontos ingatlant, melynek felújításában 

most már közel 20 millió forintot invesztáltunk.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, segítse tevékenységünket a bérleti díjunk újabb támogatásával 

és kéijük a nyílászáró csere költségeit vegyék figyelembe egy újabb bérbeszámítás 

megállapításával. Számlákat mellékeljük a kérelmünkhöz.

Intézmény neve: Fellegvár Napközi szociális intézmény

Azonosító S0540525

Székhelye: 1085 Budapest, Baross utca 75.

Telefonszám: +36 30 167 2969

Fenntartó és alapító neve és székhelye: Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány, 1082 Budapest, 

Baross utca 75.
Alaptevékenység: Fogyatékos személyek nappali ellátása



Képviselő: Varga Gábor László kuratóriumi elnök

A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány célja és tevékenysége a fogyatékos személyek nappali 

ellátását biztosító napközi fenntartása, kulturális-szórakoztató programok szervezése sérült 

gyermekeknek és családjaiknak, jótékonysági célok megvalósítása, illetve a társadalmi integráció 

elősegítése.

A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány által fenntartott Fellegvár Napközi célja a halmozottan, 

súlyosan sérült, a jelen oktatási rendszerbe nem integrálható gyermekek komplex fejlesztésének 

és teljes körű nappali ellátásának biztosítása, valamint az intézményünkbe járó gyermeket nevelő 

családok összefogása, sorstársi közösség kiépítése és támogatása, az inklúziót segítő programok 

megvalósítása.

A Fellegvár Napközi sz,akmai munkája

Ní intézmény által biztosított ellátási forma: 10 fő fogyatékossággal élő személy nappali ellátása 

és fejlesztő foglalkoztatása.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, azaz az ellátottak napközbeni tartózkodásának 

megszervezése, a társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, az 

igény szerinti napközbeni étkeztetések megszervezése, valamint az egyéni fejlesztő programokra 

épülő gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai foglalkozások szervezése a hét öt munkanapján, 

8:00-17:00-ig valósulnak meg.

Az 1/2000. SzCs.M. rendelet iránymutatása alapján a nyújtott szolgáltatási elemek a következőek: 

- tanácsadás

- készségfejlesztés

- háztartási segítségnyújtás

- étkeztetés

- esetkezelés

- felügyelet

- gondozás



- pedagógiai segítségnyújtás

- gyógypedagógiai segítségnyújtás

- közösségi fejlesztés

Intézményünk a fenti szolgáltatáselemek beépítésével biztosítja a következőket:

• Önkiszolgálási tevékenységekben nyújtott segítségadás, önellátási funkciók fejlesztése

• Kommunikáció és interakció fejlesztése (verbális, nonverbális, augmentatív)

• Megismerő tevékenységek (érzékelés, észlelés, figyelem, memória), értelmi nevelés:

• Mozgásfejlesztés, komplex konduktív és gyógypedagógiai fejlesztés:

Egyéb tevékenységeink:

• szabadjáték, meseolvasás, mesenézés

• zenehallgatás, zenélés

• ünnepek, csoporton belüli ünnepségek

• aktuális ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenységek, népszokások megismerése -kapcsolódó

kézműves tevékenység, daltanulás

• kirándulások, külső programok, séta a szomszédos téren, játszótér

Személyi és tárgyi feltételek, tárgyi környezet

A szakmai munka elvégzésére a megfelelő számú és iskolai végzettségű dolgozó áll rendelkezésre:

• 1 fő szakmai vezető/intézményvezető

• 1 fö intézményvezető-helyettes

• 2 fö gyógypedagógus asszisztens/gondozó

• 7 fő utazó konduktor/gyógypedagógus a Dió Általános Iskola. Előkészítő Szakiskola.

EGYMI, Kollégium és Gyermekotthonnal történő szakmai együttműködés által.

Az intézmény belső tere és eszközparkja fokozatosan bővül, fejlődik. Az ingatlan kapacitásait 

maximálisan kihasználjuk, a tágas közös helyiségek mellett az egyéni és csoportos fejlesztő 

foglalkozások a kis fejlesztő szobákban, illetve az emeleti tornateremben valósulnak meg minden 

nap.



A Józsefvárosi Önkormányzat által nyújtott 1,2 millió forintos támogatást az intézményünk 

épülete, a Baross utca 75. szám alatt álló ingatlan bérleti díjára fordítottuk. Az elnyert összegből 

több, mint egy éven át tudtuk finanszírozni a szerződés szerinti bérlemény díjait (bérleti díj, víz- 

csatornadíj, közös költség).

Kérelemmel fordulunk a Józsefvárosi önkormányzathoz újabb bérleti díj támogatás ügyében, 

illetve a nyílászárók cseréjére költött összeg bérbeszámításának elindítására.

Kelt.: 2022.04.12 Varga Gábor Kuratóriumi elnök



L . M!,

Szerződésazonosító szám: .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött 
egyrészről

Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó András polgármester
Azonosító szám PÍR: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről’ név: Fel leg aj tó Nyitogatók Alapítvány
székhelye: 1086 Budapest, Dobozi u. 21. 3/28.
képviselő: Varga Gábor László elnök 
adószám: 19037246-1-42
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0012634 
számlavezető neve: OTP Bank
folyószámlaszáma: 11708104-21454806
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Támogatottnak 2.800.000,- Ft (azaz: kettőmillió-nyolcszázezer forint) 
összegű támogatást nyújt a Támogatott által bérelt Budapest VIII. kerület, Baross u. 75. 
szám alatti ingatlan 2022. évi bérleti díjának (1.180.560,- Ft), valamint nyílászáró 
korszerűsítés utólagos támogatása (1.619.440,- Ft) céljából, azzal a feltétellel, hogy a 
Támogatott az előbbiekben megjelölt helyiségre vonatkozóan a támogatási időszak alatt 
érvényes bérleti szerződéssel rendelkezzen.

2. A támogatás tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag az 1. pont szerinti bérleti 
díj (bérleti díj, víz-csatornadíj, közös költség) és nyílászáró korszerűsítés utólagos 
finanszírozására használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A támogatás formája: 1.619.440,- Ft felhalmozási és 1.180.560,- Ft működési célú 
vissza nem térítendő támogatás.

3.2. A támogatás összege az 1. pontban meghatározott 2.800.000,- Ft, azaz: kettőmillió- 
nyolcszázezer forint.



3.3. A támogatás pénzügyi fedezete: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll a Képviselő-testület .../2022. (.)
számú határozata alapján.

3.4. Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2. 
pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az 
adó/áfa terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen 
szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt 
összegért a Támogató irányában - a jelen szerződéssel összefüggésben - feltétel nélkül 
és teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a 
számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A 
Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a 
szakmai feladatok megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket 
számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

véghatárideje: 2022. december 31.

5.3. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: Rókusfalvy-Bodor Gergely
459-2130
bodorg@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Varga Gábor László
taltosvarazslo@gmail.com

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt 
követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

mailto:bodorg@jozsefvaros.hu
mailto:taltosvarazslo@gmail.com


6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

6.3. A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási 
összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a 
felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a 
Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és 
nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített 
határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A 
Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és 
egyéb segítséget megadni.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. január 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A 
Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett 
határidőn belül.

6.5. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 
(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti - a 
támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb 
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb 
dokumentumok (megrendelő, támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, 
kifizetést igazoló dokumentumok - bankkivonat, pénztárbizonylat -hitelesített 
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően 
kitöltött, a jelen szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. 
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé ..... Ft (azaz ......................................... forint) összegben
elszámolva”. Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén 
a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a 
számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel 
kell tüntetni.

c) A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. és 3.1. pontjában meghatározott felhalmozási 
célú támogatás keretében 2021. november 1. napját követően kibocsátott számla is 
elszámolható.

6.6. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót 
és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó 



kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, 
elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy 
a Támogató kapcsolattartója 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a 
Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek 
beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató annak elfogadásáról. Felek 
rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott tudomásul 
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető.

6.7. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A 
Támogatottnak a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes 
indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan 
indokkal kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének 
körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződésmódosításra sor kerülhet különösen 
a Támogatott adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a 
támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető, a támogatás felhasználási és 
elszámolási határidejét érintő határidő módosítás miatt.

A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos 
szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a 
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az 
írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti 
beszámolás véghatárideje.

A szerződés módosítására a Támogató írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A 
Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható 
okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani 
a szerződésmódosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények 
között.

6.8. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a 
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult, ha:

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem köthető támogatási 
szerződés, vagy



d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstürési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, 
(rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató 
nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást 
megalapozza, a Támogató erről a Támogatottat tájékoztatja. A Támogatott a tájékoztatás 
kézhezvételét követő 15 napon belül a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a 
szerződésszám megjelölésével.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem 
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott 
az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére, a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a 
szerződésszám megjelölésével.

7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott 
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított 
vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a 
levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi 
adó összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által 
meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám megjelölésével 15 
napon belül visszafizetni.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta 
az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik 
arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által 
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés 
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:

a Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály, 
stb);



a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának 
hitelesített másolata.

8.2. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b)nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll 
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Avr. 142. §-a 
alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás 
egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;

d) kijelenti, hogy - amennyiben jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az 
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

g) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

h) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik;

i) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a 
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

k) tudomásul veszi, hogy amennyiben kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű 
áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére 
nem az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében 
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe;

1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet 
támogatásban és a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a 
támogatott, aki lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot 
szolgáltatott, vagy a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben 
vagy egészben eltérően használta fel, vagy a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

8.3. Amennyiben

a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 81. § alapján nem köthető 
támogatási szerződés;

b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének



feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
d) a Támogatott adólevonási jogában változás következik be;
e) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály 

vagy a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggő körülményben változás következik be,

f) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik,

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban 
bejelenteni a Támogatónak.

8.4. A Támogató a 8.3. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

8.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől 
eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, 
amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, 
know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a 
Támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten 
és elkülönítetten írásban megtiltotta.

8.6. A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR 
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének 
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a 
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya 
alatt jogosult.

8.7. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni.

8.8. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Ptk., az Áht. és az Ávr. - az 
irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő maradéktalan teljesülésének napjáig hatályos. 
Jelen szerződést a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete ..../2022. (........ ) számú határozatában hagyta jóvá.

Felek a jelen 8 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes 



egészében megegyező példányban készült, amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db a 
Támogatottnál marad.

Mellékletek:

I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022. június

Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

képviseletében

Pikó András 
polgármester 

Támogató

Fellegajtó Nyitogatók 
Alapítvány 

képviseletében

Varga Gábor László 
elnök 

Támogatott

Fedezet:...........................címen Budapest, 2022.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzat 
1082 Budapest, Baross utca 63 - 67.

PIKO ANDRÁS polgármester részére 

pik o a «Ö o zsefvaros .hu

Tisztelt Pikó András!
Szeretném a támogatását kérni, az alábbi témában, mint a Bölcsődei Múzeum egyik alapítója.

Ez év április 21-én a magyarországi Bölcsődei hálózat 170 éves és a Bölcsődei Múzeum 20 éves, 
ennek tiszteletére szeretnénk megjelentetni a hálózat kialakításáról egy történeti könyvet.

A Bölcsőde Múzeum Alapítvány keretében készítettünk egy bölcsődetörténeti kiadványt az újkori 
bölcsősei hálózat kialakításában jeles szakemberek életútjáról és a bölcsődei hálózatban kifejtett 
tevékenységeiről. 20 személy került bele az első kötetbe, mely 158 oldal terjedelmű lett.

Szerző: Vokony Éva
Címe: Bölcsődei szakemberek életútja, önvallomása

I.kötet - Akikre büszkék vagyunk!

Terveztük 300 példányban, könyv formájában, 160 x 230 mm méretben kiadatni. A tördelőszerkesztés 
és a nyomdai költség az 1 millió Ft-ot meghaladja.
Szeretnénk eljuttatni a kiadványunkat a bölcsődékbe, hogy a képzésen részt vevő bölcsődei 
kisgyermeknevelők használhassák, és a képző intézményekbe is nagy hasznát vennék.

Mivel 2022. április 20-án a központi ünnepségen jelezte, hogy támogatja kiadványunkat, amit 
köszönünk, és tisztelettel elfogadunk.
A támogatását fogadni tudjuk:
BÖLCSŐDEI MÚZEUM ALAPÍTVÁNY 1083 Budapest, Nagy Templom u.3.

Adószamunk: 18178199-1-42 Bankszámlaszámunk: 11708001-20540072

Várom visszajelzését.
Kérem, jelezze, hogy milyen néven szerepeltethetjük a támogatók között Önöket, pl.: Budapest 
Főváros Vili, kerület Józsefváros Önkormányzata, vagy Ön mint polgármester.

Köszönettel:

Budapest, 2022. 04.25.

Bölcsödéi Múzeum Alapítvány 
1083. Budapest, Nagy Templom u. 3. 

Adószám 18178193-1-42 
Bankszámla szám: 11708001-20540072

Scheer Ferencné Éva
Bölcsődei Múzeum Alapítvány kuratóriumának elnöke

zsefvaros_.hu




Szerzödésazonosító szám: .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött 
egyrészről

Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó András polgármester
Azonosító szám PÍR: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről: név: Bölcsődei Múzeum Alapítvány 
székhelye: 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3. 
képviselő: Scheer Ferencné elnök 
adószám: 18178199-1-42
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0008732 
számlavezető neve: OTP Bank
folyószámlaszáma: 11708001-20540072
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Támogatottnak 250.000,- Ft (azaz: kettöszáz-ötvenezer forint) összegű 
támogatást nyújt a „Bölcsődei szakemberek életútja, önvallomása” kötet Támogatott által 
megjelentetés céljából.

2. A támogatás tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag az 1. pont szerinti 
könyvmegjelentetés költségeinek finanszírozására használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A támogatás formája: működési célú vissza nem térítendő támogatás.

3.2. A támogatás összege az 1. pontban meghatározott 250.000,- Ft, azaz: kettőszáz
ötvenezer forint.

3.3. A támogatás pénzügyi fedezete: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll a Képviselő-testület .../2022. (.)
számú határozata alapján.



3.4. Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2. 
pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az 
adó/áfa terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen 
szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt 
összegért a Támogató irányában - a jelen szerződéssel összefüggésben - feltétel nélkül 
és teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a 
számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A 
Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a 
szakmai feladatok megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket 
számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

véghatárideje: 2022. augusztus 31.

5.3. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: Rókusfalvy-Bodor Gergely
459-2130
bodorg@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Scheer Ferencné
eva.scheer@t-online.hu

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt 
követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

mailto:bodorg@jozsefvaros.hu
mailto:eva.scheer@t-online.hu


6.3. A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási 
összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a 
felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a 
Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és 
nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített 
határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A 
Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és 
egyéb segítséget megadni.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2022. szeptember 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A 
Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett 
határidőn belül.

6.5. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 
(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti - a 
támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb 
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb 
dokumentumok (megrendelő, támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, 
kifizetést igazoló dokumentumok - bankkivonat, pénztárbizonylat -hitelesített 
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően 
kitöltött, a jelen szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. 
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé .....  Ft (azaz ......................................... forint) összegben
elszámolva”. Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén 
a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a 
számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel 
kell tüntetni.

c) A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott támogatás keretében 
2022. január 1. napját követően kibocsátott számla is elszámolható.

6.6. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót 
és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó 
kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, 
elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy 
a Támogató kapcsolattartója 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a 
Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek 
beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató annak elfogadásáról. Felek 
rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott tudomásul 



veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető.

6.7. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A 
Támogatottnak a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes 
indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan 
indokkal kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének 
körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződésmódosításra sor kerülhet különösen 
a Támogatott adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a 
támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető, a támogatás felhasználási és 
elszámolási határidejét érintő határidő módosítás miatt.

A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos 
szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a 
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az 
írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti 
beszámolás véghatárideje.

A szerződés módosítására a Támogató írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A 
Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható 
okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani 
a szerződésmódosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények 
között.

6.8. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a 
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult, ha:

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem köthető támogatási 
szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy



f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, 
(rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató 
nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást 
megalapozza, a Támogató erről a Támogatottat tájékoztatja. A Támogatott a tájékoztatás 
kézhezvételét követő 15 napon belül a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a 
szerződésszám megjelölésével.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem 
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott 
az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére, a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a 
szerződésszám megjelölésével.

7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott 
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított 
vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a 
levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi 
adó összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által 
meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám megjelölésével 15 
napon belül visszafizetni.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta 
az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik 
arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által 
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés 
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:

a Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály, 
stb);
a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának 
hitelesített másolata.

8.2. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;



b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll 
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. §-a 
alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás 
egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;

d) kijelenti, hogy - amennyiben jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az 
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

g) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

h) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik;

i) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a 
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

k) tudomásul veszi, hogy amennyiben kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű 
áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére 
nem az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében 
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe;

1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet 
támogatásban és a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a 
támogatott, aki lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot 
szolgáltatott, vagy a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben 
vagy egészben eltérően használta fel, vagy a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

8.3. Amennyiben

a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 81. § alapján nem köthető 
támogatási szerződés;

b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

d) a Támogatott adólevonási jogában változás következik be;
e) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály 

vagy a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggő körülményben változás következik be,



f) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik,

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban 
bejelenteni a Támogatónak.

8.4. A Támogató a 8.3. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

8.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől 
eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, 
amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, 
know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a 
Támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten 
és elkülönítetten írásban megtiltotta.

8.6. A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR 
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének 
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a 
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya 
alatt jogosult.

8.7. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni.

8.8. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Ptk., az Áht. és az Ávr. - az 
irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő maradéktalan teljesülésének napjáig hatályos. 
Jelen szerződést a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete ..../2022. (....... ) számú határozatában hagyta jóvá.

Felek a jelen 8 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db a 
Támogatottnál marad.

Mellékletek:

I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022. június
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Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista Lakóotthonokért 
1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
www.autisticart.hu

Címzett:
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Pikó András Polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem

Tisztelt Pikó András Polgármester Úr!

Tiszteletteljes kérelemmel fordulok Önhöz, melyben kérem szépen az Autistic Art Alapítvány által 11 
autista barát lakóotthonában működtetett rajzfoglalkozás programunk rajzeszközökkel való 
ellátásának támogatását.

A támogatási kérelem összege 600 000 Ft {azaz hatszázezer forint), mely összegből rajzeszközöket 
kívánunk vásárolni (színes ceruzákat, festéket és zsírkrétát).

Rajzfoglalkozásunkat már több, mint tíz esztendeje működtetjük vidéki lakóotthonainkban, mely 
fejlesztő hatása mellett kedvelt szórakozási lehetőség az otthonokban élő autista társaink számára.

Az eszközöket, igény szerint, 2022 júniusa és 2022 decembere között osztjuk ki az otthonoknak.

Amennyiben kérelmünk támogatásra lel, úgy kérem szépen a támogatási összeget nekünk az ERSTE 
Banknál vezetett folyószámlánkra átutalni szíveskedjenek.

Számlaszám: 11600006-00000000-84576530

Kelt: Budapesten, 2022.május 18.

Ügyvezető

autistic Art Közhssxaú Alapítván) 
» Autista lakóotthonokért 
l(Z'í Hiidspot. Alkoss u. S5-6L 

Adószám: 1826032). MJ

http://www.autisticart.hu




Szerződésazonosító szám: .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött 
egyrészről

Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó András polgármester
Azonosító szám PÍR: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről: név: Autistic Art Közhasznú Alapítvány az Autista
Lakóotthonokért
székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. C. lépcsőház 7. emelet 
képviselő: Dobár Henrietta ügyvezető 
adószám: 18260371-1-43
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0010097 
számlavezető neve: Erste Bank
folyószámlaszáma: 11600006-00000000-84576530 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Támogatottnak 600.000,- Ft (azaz: hatszázezer forint) összegű támogatást 
nyújt autista barát lakóotthonokban történő rajzfoglalkozásokhoz szükséges anyagok 
beszerzése céljából.

2. A támogatás tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag az 1. pont szerinti 
rajzfoglalkozásokhoz szükséges anyagok beszerzésének finanszírozására használhatja fel. 
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A támogatás formája: működési célú vissza nem térítendő támogatás.

3.2. A támogatás összege az 1. pontban meghatározott 600.000,- Ft, azaz: hatszázezer forint.

3.3. A támogatás pénzügyi fedezete: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll a Képviselő-testület .../2022. (.)
számú határozata alapján.



3.4. Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2. 
pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az 
adó/áfa terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen 
szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt 
összegért a Támogató irányában - a jelen szerződéssel összefüggésben - feltétel nélkül 
és teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a 
számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A 
Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a 
szakmai feladatok megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket 
számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

véghatárideje: 2022. december 31.

5.3. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: Rókusfalvy-Bodor Gergely
459-2130
bodorg@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Dobár Henrietta
h.kovacs@autisticart.hu

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt 
követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

mailto:bodorg@jozsefvaros.hu
mailto:h.kovacs@autisticart.hu


6.3. A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási 
összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a 
felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a 
Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és 
nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített 
határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A 
Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és 
egyéb segítséget megadni.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. január 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A 
Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett 
határidőn belül.

6.5. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 
(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti - a 
támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb 
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb 
dokumentumok (megrendelő, támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, 
kifizetést igazoló dokumentumok - bankkivonat, pénztárbizonylat -hitelesített 
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően 
kitöltött, a jelen szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. 
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé ..... Ft (azaz ......................................... forint) összegben
elszámolva”. Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén 
a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a 
számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel 
kell tüntetni.

c) A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott támogatás keretében 
2022. május 26. napját követően kibocsátott számla is elszámolható.

6.6. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót 
és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó 
kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, 
elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy 
a Támogató kapcsolattartója 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a 
Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek 
beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató annak elfogadásáról. Felek 
rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott tudomásul 



veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető.

6.7. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A 
Támogatottnak a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes 
indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan 
indokkal kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének 
körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződésmódosításra sor kerülhet különösen 
a Támogatott adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a 
támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető, a támogatás felhasználási és 
elszámolási határidejét érintő határidő módosítás miatt.

A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos 
szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a 
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az 
írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti 
beszámolás véghatárideje.

A szerződés módosítására a Támogató írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A 
Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható 
okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani 
a szerződésmódosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények 
között.

6.8. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a 
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult, ha:

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem köthető támogatási 
szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstürési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy



f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, 
(rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató 
nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást 
megalapozza, a Támogató erről a Támogatottat tájékoztatja. A Támogatott a tájékoztatás 
kézhezvételét követő 15 napon belül a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a 
szerződésszám megjelölésével.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem 
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott 
az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére, a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a 
szerződésszám megjelölésével.

7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott 
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított 
vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a 
levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi 
adó összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által 
meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerzödésszám megjelölésével 15 
napon belül visszafizetni.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta 
az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik 
arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által 
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés 
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:

a Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály, 
stb);
a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának 
hitelesített másolata.

8.2. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;



b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll 
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. §-a 
alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás 
egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;

d) kijelenti, hogy - amennyiben jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az 
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

g) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

h) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik;

i) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a 
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

k) tudomásul veszi, hogy amennyiben kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű 
áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére 
nem az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében 
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe;

1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet 
támogatásban és a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a 
támogatott, aki lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot 
szolgáltatott, vagy a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben 
vagy egészben eltérően használta fel, vagy a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

8.3. Amennyiben

a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 81. § alapján nem köthető 
támogatási szerződés;

b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

d) a Támogatott adólevonási jogában változás következik be;
e) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály 

vagy a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggő körülményben változás következik be,

Sí .



f) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik,

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban 
bejelenteni a Támogatónak.

8.4. A Támogató a 8.3. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

8.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől 
eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, 
amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, 
know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a 
Támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten 
és elkülönítetten írásban megtiltotta.

8.6. A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR 
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének 
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a 
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya 
alatt jogosult.

8.7. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni.

8.8. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Ptk., az Aht. és az Avr. - az 
irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő maradéktalan teljesülésének napjáig hatályos. 
Jelen szerződést a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete ...72022. (........ ) számú határozatában hagyta jóvá.

Felek a jelen 8 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db a 
Támogatottnál marad.

Mellékletek:

I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022. június
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