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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi X
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 Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a
Képviselő-testület részére az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A) A Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati 
támogatásáról szóló 7/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete minden évben a költségvetésben

ÉRKEZETT



keretösszeget határoz meg, pályázati alapot hoz létre, amelyből a közhasznú tevékenységet folytató 
szervezetek, egyházak, sportegyesületek, nemzetiségi önkormányzatok támogathatóak.

A 2022. évi pályázatok 2022. március 31. napján a 19402/2022. számú polgármesteri döntés alapján 
kiírásra kerültek. A pályázatok beadási határideje 2022. május 2. napja volt. A 2022. évi felhívás 
alapján a civil és kulturális pályázatra 24 érvényes és 1 formailag kizárt kérelemben mindösszesen 
13.446.000,- Ft, az egyházi pályázatra 7 érvényes kérelemben mindösszesen 7.783.900,- Ft, a sport 
pályázatra 5 érvényes kérelemben mindösszesen 2.000.000,- Ft, valamint a nemzetiségi pályázatra 8 
kérelemben mindösszesen 6.500.000,- Ft támogatási igény érkezett. A benyújtott pályázatok tartalmi 
és formai ellenőrzése megtörtént.

A nem alapítványi pályázatok esetében a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az egyes pályázati 
kérelmek támogatásáról a polgármester dönt a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és 
Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján. A támogatási javaslat független szakértők véleményének 
figyelembe vételével került megállapításra.

1.) A civil és kulturális pályázat célja az egészségügyi prevenció, egészséges életmód segítése; 
szociális tevékenység, karitatív tevékenység (hátrányos helyzetűek segítése); gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások; köznevelés; kulturális tevékenység, közművelődési tevékenység; 
klímatudatos szemléletformálás, sport, ifjúsági ügyek; esélyegyenlőségre való törekvést segítő 
tevékenység támogatása, az idősekkel kapcsolatos programok támogatás

Az elszámolható költségek típusai:
a) programszervezési (programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszervezési, 
versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat,
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;
d) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;
e) a máshova benyújtandó pályázati önrész;
f) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek;
g) működéssel járó költségek (például: számlás, bérjellegű kifizetések);

A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás. Pályázó által 
megpályázható maximum összeg bruttó 600.000,- Ft. A pályázati kiírás szerint az elbírálás során 
előnyben részesül az a pályázó, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesült, nincs 
szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a 
pályázó, aki a pályázati célokban megfogalmazott feladatokhoz önrészt is biztosít.

A 2022. évi civil és kulturális pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítványok a 
megjelölt célra és összegre nyújtottak be pályázatot (a pályázatok teljes terjedelmükben a 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján megtekinthetőek).

Pályázó neve, címe Pályázat célja
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft)

Önrész 
összege 

(Ft)

1.

Éhező 
Gyermekekért 
Alapítvány
1081 Budapest, 
Bezerédi utca 13. 
fszt.

Hátrányos helyzetű gyermekek számára 
szervezett kirándulás a Tisza-tóhoz, 
ismeretterjesztő előadásokkal,
foglalkozásokkal. Fejlesztő foglalkozások 
rezsiköltségei.
Autóbuszbérlés 200.000,- Ft; étkezés, 
100.000,- Ft; belépők, 200.000,- Ft; 
rezsiköltség 100.000,- Ft; önrészből 
szervezés, kísérés.

600.000,- 200.000,-



Pályázó neve, címe Pályázat célja
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft)

Önrész 
összege 

(Ft)

2.

Nem Adom Fel
Alapítvány
1093 Budapest, 
Lónyay u. 3.2./1.

„Kortárs irodalmi pódium” címmel 
rendezvénysorozat szervezése.
Vendéglátás 90.000,- Ft; előadók dija 
320.000,- Ft (80.000/fö); szervező 96.000,- 
Ft (24.000/alkalom)

506.000,- 80.000,-

3.

Parallel Művészeti 
Alapítvány
1067 Budapest, 
Csengery u. 86.
2/23.

Kirakat-kiállítás sorozat a Rákóczi téri 
vásárcsarnok mögött található Puccs 
Galériában.
Kiállító művészek díja 260.000,- Ft;
szervező-koordinátor díja 100.000,- Ft;
fotós díja 80.000,- Ft; grafikus díja 60.000,- 
Ft; önrész az asszisztens önkéntes munkája.

500.000,- 80.000,-

4.

Józsefvárosi 
Zeneiskolai 
Alapítvány
1082 Budapest, 
Nap u. 33.

Hagyományos Népdaléneklési verseny, II. 
Józsefvárosi Családi Gitár - Nap 
megrendezése, valamint egyhetes nyári zenei 
tábor szervezésének költségei.
Zsűri, kísérő tanárok díja 100.000,- Ft; 
szállás 280.000,- Ft; oklevél, nyomtatás 
30.000,- Ft; ajándéktárgyak 135.250,- Ft; 
ügyvitel 30.000,- Ft; karbantartás 24.750,- 
Ft; önrészből a tábor további költségei.

600.000,- 310.000,-

5.
Jézus Társasága 
Alapítvány
1085 Budapest, 
Mária u. 25.

Gyökerek Tábor 35 határon túli gyermek 
részére.
BKK jegy 79.200,- Ft; étkezés 432.000,- Ft; 
belépők 60.000,- Ft, tábori kellékek 28.800,- 
Ft. A programot az NKA is támogatja.

600.000,- 1.475.000,-

6.

Rajtad Áll 
Alapítvány 
2081 Piliscsaba, 
Levente u. 1.

Sérült énekeseket bemutató előadássorozat 
szervezése a fogyatékos embereket 
foglalkoztató VIII. kerületi Nem Adom Fel 
Kávézóban.
Terembérlet 60.000,- Ft; hangszer bérleti díj 
60.000,- Ft; előadók díja 300.000,- Ft; 
nyomdaköltség 60.000,- Ft; hirdetés 60.000,- 
Ft; hangmérnök 60.000,- Ft; önrészből 
hangosítás.

600.000,- 300.000,-

7.
Gláser Jakab 
Emlékalapítvány 
1082 Budapest, 
Práter u. 23. 2/13.

Teleki téri nyomozók címmel egy élő 
nyomozójáték szervezése józsefvárosi 
iskolások részére, ahol a résztvevők maguk 
is szereplőkké válnak a történet során. A 
játék egy olyan séta, melynek során a 
résztvevők megismerik a Teleki tér
környékét és érdekes történeteket tárnak fel. 
Előadók, vezetők díja 500.000,- Ft;
adminisztrátor díja 100.000,- Ft.

600.000,- 100.000,-

8.

Mentőöv 
Gyermekeinkért 
2002 Alapítvány 
1086 Budapest, 
Csobánc utca 11. 
5/6.

Önkénteseik számára szeretnének egy 
képzést, tréninget tartani, mely alkalmas 
arra, hogy a munka során felmerült 
feszültséget szupervízióval kezeljék, 
valamint zenés műsoros estet szervezése a 
támogatóiknak. Ellátás költsége 300.000,- 
Ft; fellépők 200.000,- Ft; hangosítás

600.000,- 300.000,-



Pályázó neve, címe Pályázat célja
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft)

Önrész 
összege 

(Ft)
100.000,- Ft; önrészből szervezés, 
lebonyolítás.

9.

Vasas 
Művészegyüttes 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna u. 5-7. 
1/101.

Hagyományőrző osztályfőnöki órák 
keretében, egy pár táncossal és élő népzenei 
kísérettel hazánk néptánc, népzenei 
hagyományainak bemutatása az általános 
iskolás tanulók számára, valamint a kerületi 
nyári napközis táborban heti rendszerességű 
néptáncos foglalkozások.
3 fő zenész és 2 fő táncos 12.000,- 
Ft/alkalom/fő, 10 alkalom 600.000,- Ft; 
önrészből a nyári napközis tábor 
foglalkozásainak költsége

600.000,- 84.000,-

10.

Rosa Parks 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Karácsony Sándor 
utca 31-33.

A Láthatatlan Tanoda Program 
programelemeinek megvalósítása,
végrehajtása, Mandák-házban egy plusz 
fejlesztő szobát bérlése, valamint nyári 
családi közös főzés a Mandák-ház kertjében 
főzéssel, beszélgetéssel, kézművessel, 
játékkal.
Főzés alapanyag 50.000,- Ft; tréninggel 
kapcsolatos megbízás 100.000,- Ft; 
terembérlet 110.000,- Ft; koordinátor 
bérköltség 340.000,- Ft.

600.000,- 19.000.000-

2.) Az egyházi pályázat célja, hogy a Józsefvárosban működó egyházak, egyházi szervezetek, 
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ellátó, 
kulturális programszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifjúsági feladatokról 
való gondoskodásukat, az idősekkel kapcsolatos programokat, az esélyegyenlőségre való törekvést 
segítő tevékenységeket és a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezéseket, illetve hozzájárul a 
kerületben található épületállomány felújításához.

Az elszámolható költségek típusai:
a) programszervezési (a programok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszervezési, 
versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;
d) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;
e) a máshova benyújtandó pályázati önrész;
f) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek;
g) működéssel járó költségek;

A pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás. A pályázati kiírás 
szerint az elbírálás során előnyben részesül az a Pályázó, amely állami, önkormányzati támogatásban 
nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
tevékenységet folytat, illetve az a Pályázó, aki a pályázati célokban megfogalmazott feladatokhoz 
önrészt is biztosít.

A 2022. évi egyházi pályázat keretében a következő táblázatban szereplő alapítvány a megjelölt célra 
és összegre nyújtottak be pályázatot, mely épület-felújítást is tartalmaz (a pályázatok teljes 
terjedelmükben a Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodáján megtekinthetőek).



Pályázó neve, címe Pályázat célja
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft)

Önrész 
összege 

(Ft)

1.

Gláser Jakab 
Emlékalapítvány 
1082 Budapest, 
Práter utca 23. 2/13.

A Teleki téri imaházban országos szinten 
egyedülálló szefárd imarend alapján 
működő szombati szertartásos ünnepek 
ellátása.
Kóser étkeztetés előkészítése 300.000,- Ft

300.000,- 0,-

3.) A sport pályázat célja, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat segítse a 
sportolni vágyó józsefvárosiakat, szélesítse a színvonalas sport programok kínálatát, tartalmas 
szabadidő-eltöltést kínáljon az érdeklődők számára, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre való 
törekvést segítő tevékenységekre. Pályázatot az előbbi célokban megjelölt tevékenységekkel 
kapcsolatos programok, tervek, események megvalósítására lehetett benyújtani.

Az elszámolható költségek típusai:
a) programszervezési (programok költségei is pl: étkeztetés), rendezvényszervezési, táborszervezési, 
versenyszervezési költségek, ide értve a sportrendezvénnyel összefüggő bírói és orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;
c) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;
d) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag előállítása;
e) a máshova benyújtandó pályázati önrész;
f) közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek;
g) működéssel járó költségek;

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000,- Ft, a pályázati kiírás keretében elnyerhető 
támogatás vissza nem térítendő támogatás. A pályázati kiírás szerint az elbírálás során előnyben 
részesül az a pályázó, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesült, nincs szponzori 
szerződése és az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet folytat, illetve az a pályázó, 
aki a pályázati célokban megfogalmazott feladatokhoz önrészt is biztosít.

A 2022. évi sport pályázat keretében a következő táblázatban szereplő szervezetek a megjelölt célra és 
összegre nyújtottak be pályázatot.

Pályázó neve, címe Pályázat célja
Igényelt 

támogatás 
összege (Ft)

Önrész 
összege 

(Ft)

1.
Losonci Alapítvány 
1083 Budapest, 
Losonci tér 1.

A VII. Józsefvárosi Sakk Kupa 
szervezése, valamint szabadtéri sakktábla 
karbantartása.
Vendéglátás 20.000,- Ft; versenybíró 
10.000,- Ft; ajándéktárgyak 70.000,- Ft; 
festék, padkarbantartás 200.000,- Ft; 
önrész önkéntes munka.

300.000,- 50.000,-

II. A beterjesztés indoka
A Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványok támogatására vonatkozó 
döntés meghozatala.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
Jelen előterjesztésben ismertetett indokok, tényállás alapján indokolt az alapítványok támogatására 
vonatkozó döntés meghozatala.



A támogatások fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendeletben a 20701-es címen, a 9. melléklet Működési jellegű céltartalékok között 
rendelkezésre áll:

a civil szervezetek, alapítványok támogatására 10.000.000,- Ft,
az egyházak, egyházi közösségek támogatására 5.000.000,- Ft,
a sportolók, sportszervezetek támogatására 1.000.000,- Ft, 
a józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok programjai támogatására 5.000.000,- Ft 
keretösszeg került meghatározásra.

A javasolt támogatás összege:

Megnevezés:
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és 

Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján 
polgármesteri hatáskörében:

Képviselő
testület 

hatáskörében:
civil és kulturális pályázat: 5.100.000,- Ft 4.900.000,- Ft
egyházi pályázat: 4.933.900,- Ft 0,-Ft
sport pályázat: 750.000,- Ft 250.000,- FT
nemzetiségi pályázat: 5.000.000,- Ft 0,-

A pályázat keretében nyújtott támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület nem 
átruházható hatásköre.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2014. 
(XI.06.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 2.2.2. pontja alapján a Kulturális, Civil, 
Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi a társadalmi szervezetekkel 
kapcsolatos döntéseket, javaslatot tesz a pályázatok támogatására.

Az Mötv.46. § (1) bekezdése és az SZMSZ-t t 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja alapján minősített 
többség szükséges.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az előterjesztés elfogadását.

Melléklet: Támogatási szerződés-tervezet

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (.) számú határozata

a 2022. évi alapítványi pályázatok elbírálásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a 2022. évi civil és kulturális pályázat keretében az alábbi alapítványokat a következő célok 
megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogatja:



Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg (Ft)

1.

Éhező Gyermekekért 
Alapítvány
1081 Budapest, 
Bezerédi utca 13. fszt.

Hátrányos helyzetű gyermekek számára 
szervezett kirándulás a Tisza-tóhoz, 
ismeretterjesztő előadásokkal,
foglalkozásokkal. Fejlesztő foglalkozások 
rezsiköltségei.

250.000,-

2.

Nem Adom Fel
Alapítvány
1093 Budapest, 
Lónyay u. 3. 2./1.

„Kortárs irodalmi pódium” címmel 
rendezvénysorozat szervezése. 500.000,-

3.

Parallel Művészeti
Alapítvány
1067 Budapest, 
Csengery u. 86. 2/23.

Kirakat-kiállítás sorozat a Rákóczi téri 
vásárcsarnok mögött található Puccs 
Galériában.

350.000,-

4.

Józsefvárosi 
Zeneiskolai 
Alapítvány
1082 Budapest, 
Nap u. 33.

Hagyományos Népdaléneklési verseny, II. 
Józsefvárosi Családi Gitár - Nap 
megrendezése, valamint egyhetes nyári 
zenei tábor szervezésének költségei.

600.000,-

5.
Jézus Társasága 
Alapítvány
1085 Budapest, 
Mária u. 25.

Gyökerek Tábor 35 határon túli gyermek 
részére. 350.000,-

6.

Rajtad ÁH 
Alapítvány 
2081 Piliscsaba, 
Levente u. 1.

Sérült énekeseket bemutató előadássorozat 
szervezése a fogyatékos embereket 
foglalkoztató VIII. kerületi Nem Adom Fel 
Kávézóban.

450.000,-

7.

Gláser Jakab 
Emlékalapítvány 
1082 Budapest, 
Práter u. 23. 2/13.

Teleki téri nyomozók címmel egy élő 
nyomozójáték szervezése józsefvárosi 
iskolások részére, ahol a résztvevők maguk 
is szereplőkké válnak a történet során. A 
játék egy olyan séta, melynek során a 
résztvevők megismerik a Teleki tér 
környékét és érdekes történeteket tárnak fel.

600.000,-

8.

Mentőöv 
Gyermekeinkért 
2002 Alapítvány 
1086 Budapest, 
Csobánc utca 11. 5/6.

Önkénteseik számára szeretnének egy 
képzést, tréninget tartani, mely alkalmas 
arra, hogy a munka során felmerült 
feszültséget szupervízióval kezeljék, 
valamint zenés műsoros estet szervezése a 
támogatóiknak.

600.000,-

9.

Vasas 
Művészegyüttes 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Magdolna u. 5-7. 
1/101.

Hagyományőrző osztályfőnöki órák 
keretében, egy pár táncossal és élő népzenei 
kísérettel hazánk néptánc, népzenei 
hagyományainak bemutatása az általános 
iskolás tanulók számára, valamint a kerületi 
nyári napközis táborban heti rendszerességü 
néptáncos foglalkozások.

600.000,-

10

Rosa Parks 
Alapítvány 
1086 Budapest, 
Karácsony Sándor 
utca 31-33.

A Láthatatlan Tanoda Program 
programelemeinek megvalósítása,
végrehajtása, Mandák-házban egy plusz 
fejlesztő szobát bérlése, valamint nyári 
családi közös főzés a Mandák-ház kertjében

600.000,-

7



Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg (Ft)

főzéssel, beszélgetéssel, kézművessel, 
játékkal.

Összesen: 4.750.000,-

2.) a 2022. évi egyházi pályázat keretében az alábbi Alapítványt nem támogatja:

Pályázó neve, címe Indoklás

1.

Gláser Jakab 
Emlékalapítvány 
1082 Budapest, 
Práter utca 23. 2/13.

A 2022. évi civil pályázat keretében 
részesül támogatásban.

3.) a 2022. évi sport pályázat keretében az alábbi Alapítványt a kővetkező célok megvalósítása 
érdekében az alábbi összeggel támogatja:

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg (Ft)

1.
Losonci Alapítvány 
1083 Budapest, 
Losonci tér 1.

A VII. Józsefvárosi Sakk Kupa 
szervezése, valamint szabadtéri sakktábla 
karbantartása.

250.000,-

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

5 .) felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges átcsoportosításokat az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (11.24.) önk. rendelet soron következő 
módosításában vezesse át.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetében: 2022. május 26. 4. pont tekintetében: 2022. június 20., 5. pont 
tekintetében: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (11.24.) önk. rendelet soron 
következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. május 3^0

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester



Szerződésszám: .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
egyrészről székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselő: Pikó András polgármester
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP BankNyrt.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről: nev:
székhelye:
képviselő:
adószám:
nyilvántartási szám:
számlavezető neve:
folyószámlaszáma:
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Kormányzati funkció:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1.1. Felek rögzítik, hogy Támogató 2022. március 31. napján közzétette a ................  
pályázat” nyilvános felhívását. A pályázat elsődleges célja............. támogatása.

1.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által kiírt pályázati felhívásra (a továbbiakban: 
Pályázati Felhívás) a Támogatott pályázatot nyújtott be (a továbbiakban: Pályázat), 
amelyet Támogató Támogató a ..../2022. (.) számú határozata alapján
támogatásban részesítendőnek ítélt.

2. A támogatás tárgya
Támogatott a mellékelt pályázat keretében és a költségtervben részletezettek szerint 
vállalja, hogy az alábbi feladatokat valósítja meg:
A Támogatott a 3. pontban meghatározott támogatást kizárólag a pályázatában 
meghatározott....................................................... finanszírozására használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató az összesen bruttó .. Ft összegű, azaz.........................forint működési
támogatást jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalja a Támogatott 
....................... számú számlájára. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 
Támogatott Pályázata, mely tartalmazza a költségvetést, és az Elszámoló Lap.



3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati 
rendelet........... címen található.

3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg a 
rendelkezésére áll.

3.5. A 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

kezdő időpontja: 2022. március 31.
véghatárideje: 2022. december 31.

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

a Támogató részéről: 

a Támogatott részéről:

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.

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 a 2022. évi .......... pályázat keretében .............. 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.

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



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 felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogatottat 
írásban tájékoztatja.

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 visszafizetnie Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 
meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A kamatszámítás kezdő 
időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára érkezésének napja, utolsó napja 
a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-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;

hj 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 Aht. és az Ávr. - az 
irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos.

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.
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