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Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság -
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság x
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Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság .
Városüzemeltetési Bizottság

Határozati javaslat a bizottság számára:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyen
lőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testületi

I, Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elköte
lezett abban, hogy elmélyítse és fenntartsa együttműködését a józsefvárosi helyi nemzetiségi önkor
mányzatokkal. Ennek érdekében a 2020-ban valamennyi nemzetiségi önkormányzattal megkötött és 
2021-ben felül vizsgált Együttműködési megállapodások szerint - többek között - biztosítja a nemzeti
ségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról, továbbá az Önkormányzat a mindenkori költségvetésében meghatá
rozott támogatásait külön szerződésben nyújtja. Az Együttműködési megállapodások 2. pontja szerint 
a tárgyi évre vonatkozóan az Önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembevétele mellett - ön
ként vállalt feladatként - az adott évi költségvetési rendeletében működési hozzájárulásként pénzügyi 
támogatást biztosíthat, mely összegekről támogatási szerződéseket kell kötni.

Az Önkormányzat a VIII. kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok működését a 2022. évben 
11.548.085 Ft összegben támogatja. Az önkormányzatok működésének folyamatosságát elősegítő vál
tozás, hogy míg tavaly az eredeti költségvetésben a támogatás működési céltartalékként épült be, és 
annak felosztásáról év közben hozott döntést a képviselő-testület, az idei évben már a 2022. évi költ
ségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben minden egyes Önkormányzatra vonat
kozóan meghatároztuk a támogatási összegeket. A működési támogatás összesített előirányzata 
3.941.085 Ft-tal, 51,8%-kal magasabb, mint az elmúlt évben (2021 Ft összeg került



megállapításra). A nemzetiségi önkormányzatok részére a működési támogatást a velük kötött szerző
dés 4.1. pontja szerint kell átutalni.

Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a megállapodásokat megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

II. A beterjesztés indoka
A támogatási szerződések aláírása érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület a 2022. május 26-i 
ülésén meghozza az erről szóló határozatát.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a működési támogatást fel tudják használni.
A döntés pénzügyi fedezetet igényel. A pénzügyi fedezetet biztosító mindösszesen 11.548.085 Ft elő
irányzat a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5.1 mellékletében az 
egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre soron, a 20204 címen rendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
23. § (5) bekezdése 19. pontja, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § 
(4) bekezdése értelmében a kerületi önkormányzat feladata a nemzetiségi ügyek ellátása, melynek során 
a települési önkormányzat köteles biztosítani a helyi nemzetiségek jogainak érvényesülését.

A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezési hatásköre 
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkor
mányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2.2.2. pontján alapul.
A minősített többség az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja alapján szükséges.

Fentiek alapján kéíjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek: Nemzetiségi önkormányzatok támogatási szerződéstervezetei:
a. Józsefvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
b. Józsefvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
c. Józsefvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
d. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
e. Józsefvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
f. Józsefvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
g. Józsefvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
h. Józsefvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
i. Józsefvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
j. Józsefvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
k. Józsefvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződéstervezete
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Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2022. (....) számú határozata

a nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi működési támogatásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviseíö-testülete úgy dönt, hogy

1. 2022. évben a Józsefvárosi nemzetiségi önkormányzatok részére mindösszesen 11.548.085 Ft 
összegű vissza nem térítendő működési célú támogatást nyújt. A támogatások pénzügyi 
fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati ren
delet 5.1 mellékletében az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre soron, a 20204 
címen rendelkezésre áll;

2. támogatási szerződést köt az elötefjesztés
a. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal 
b. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal, 
c. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, 
d. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 
e. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal, 
f. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, 
g. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzattal, 
h. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal, 
i. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal, 
j. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, 
k. számú mellékletét képező tartalommal a Józsefvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal;

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés a - k. számú mellékletét képező támogatási szer
ződések aláírására.

Felelös:polgánnester
Határidő: a támogatási szerződések aláírására: 2022. június 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Jogi Ügyosztály Szervezési Iroda

—tw i-.cv

Pikó András Dr. Erőss Gábor
polgármester alpolgármester



Előterjesztési számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Támogató)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 735715
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester 

másrészről a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adószám: 15508322-1-42
törzskönyvi azonosító szám: 508320
statisztikai számjel: 15508322-8411-371-01
bankszámlaszám: 11784009-15508322
képviseli: Kalicov Gizella Julianna elnök

együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendelete szerint 220.000 Ft, azaz kétszázhúszezer forint összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgy a
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 220.000 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (H. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-15508322 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Ónkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.



5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 

meghatározott célra használhatja fel.
5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 

az l. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi bolgár nemzetiségű polgároknak kell részesülniük 
a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott ~ a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina

a Támogatott részéről: Kalicov Gizella elnök

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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármesíer jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 



számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
Összegben ........ sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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.) alapján 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 a támogatás folyósítását megelőzően 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.

73. 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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára. Összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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



8.6. 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.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a ... /2022. (.....) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat ..../2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022......... hó ...

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
képviseletében

Kalicov Gizella Julianna 
elnök

Támogatott

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):................ ............................... . ...............

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 

polgármester
aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint -sokszorosítható

IL I;



Előterjesztés & számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Támogató) ;
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel:

735715
15735715-8411-321-01

bankszámlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Görög Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest, Baross u, 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b .
adószám; . 16926185-1-42
törzskönyvi azonosító szám: 679187
statisztikai számjel: 16926185-8411-371-01
bankszámlaszám: 11784009-16926185
képviseli: Lenkey Petrosz elnök
együttesen a Felek között az alulírott napon, és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzmények körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú Önkormányzati 
rendelete szerint 332 551 Ft, azaz háromszázharminckettőezer ötszázötvenegy forint összegű, 
működési célú vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgy a
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 332 551 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-16926185 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció; 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.

5. A támogatás felhasználásának szabályai



5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 
meghatározott célra használhatja fel.

5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 
az 1. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi görög nemzetiségű polgároknak kell részesülniük 
a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4, Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: Németh Edina

:@iozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Lenkey Petrosz elnök

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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.

iozsefvaros.hu


A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben .........sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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.) alapján 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, így7 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 a támogatás folyósítását megelőzően 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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében nem köthető támogatási 

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

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

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
d) 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,

e) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előteijesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés- 
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

8.6. 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.

9. Záró rendelkezések
9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a .../2022. (.... ) 

*



képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Görög Önkormányzat ..../2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022.........hó ...

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében .

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
képviseletében

Lenkey Petrosz 
elnök 

Támogatott

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):.......... . ............ ..........................................

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót

A pénzügyi elszámolást:

ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló
Kkó András 
polgármester 

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható



Előterjesztés C. számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: Támogató) 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63*67.
adószám:
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel:

15735715-2-42
735715
15735715-8411-321-01

bankszámlaszám: 
képviseli:

11784009-15508009
Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely:
működési hely:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b

adószám: 16926192-1-42
törzsszám: 679198
statisztikai szám: 16926192-8411-371-01
bankszámlaszám: 11784009-16926192
képviseli: Nagyné Trzcinska Renata elnök
együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú Önkormányzati 
rendelete szerint 220 000 Ft, azaz kettőszázhúszezer forint összegű, működési célú vissza nem 
térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, Összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 220 000 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (U. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-16926192 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.

5. A támogatás felhasználásának szabályai



5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 
meghatározott célra használhatja fel.

5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 
az 1. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi lengyel nemzetiségű polgároknak kell 
részesülniük a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina... t

@iozscfvaros.hu

a Támogatott részéről: Nagyné Trzcinska Renata elnök 
tel:

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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.

iozscfvaros.hu


A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben .......sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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 dallá sí, 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.) alapján 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 
ellenörzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység 
szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

í) 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 (pótjhatáridejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak 
nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott a támogatás folyósítását megelőzően 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.
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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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

8.6. 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.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a .../2022. (.....) 



képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat ..../2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022......... hó ...

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 
képviseletében

Nagyné Trzcinska Renáta 
elnök 

Támogatott

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző



g
Q 
S

tó 

tó

O 

tó 

O 

S

S3

tó

I/a
. s

zá
m

ú 
m

el
lé

kl
et

Q > V El
tt 
O

« 
WS 
o 
g 

•«

íjf
iz

et
és

Ba
nk

sz
ám

la
 

ki
vo

na
t, 

pé
nz

tá
ri

 
bi

zo
ny

la
t s

zá
m

a

K
ifi

ze
té

s 
m

ód
ja

 
/k

és
zp

én
z,

 
ut

al
ás

1 
Bi

zo
ny

la
t a

da
ta

i 
|

Zá
ra

dé
k 

ös
sz

eg
e

Sz
ám

la
 

br
ut

tó
 

ös
sz

eg
e

Te
rm

ék
, 

sz
ol

gá
lta

tá
s 

, meg
ne

ve
zé

se
Te

lje
sít

és
 

id
ej

e
i Szá

llí
tó

 
j neve

Bi
zo

ny
t 

so
rs

z.
So

rs
z

f*} ’T «D r- 00

01



tn■et
3

C9

o 
N 
«

V9 
w 
Q

M fi.

r~Á

ös
sz

es
en

:

<» 
« 
»5

« 
8 
5

2 3



« 
S 
s
*« 
XJ

S
te



Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):............ ........... ... ....................................

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható

50.



Előterjesztesd. számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: Támogató) 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám:
törzskönyvi azonosító szám:
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám:
képviseli:

15735715-2-42
.. 735715 

15735715-8411-321-01 . 
11784009-15508009 
Píkó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adószám: 16924200-1-42
törzsszám:
statisztikai szám:

679165 
16924200-8411-371-01

bankszámlaszám: 11784009-16924200
képviseli: Dr Szabadkai Attila Csaba elnök

együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei» körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022, évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendelete szerint 295 601 Ft, azaz kettőszázkílencvenőtezer hatszázegy forint összegű, működési célú 
vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e. közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 295 601 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-16924200 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy Összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.
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5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 

meghatározott célra használhatja fel.
5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 

az I. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

♦ hogy ebben az esetben is józsefvárosi német nemzetiségű polgároknak kell részesülniük 
a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja:
A kötelezettség vállalás végső időpontja:
A pénzügyi teljesítés végső időpontja:

2022. január 1.
2022. december 31.
2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina

7zjozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Dr Szabadkai Attila Csaba elnök

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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kel 1 tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 
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Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak,
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben ...... ..sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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 hatályai 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.) alapján 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 a támogatás folyósítását megelőzően olyan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az 

A



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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

8.6. 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.



9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a .../2022. (.....) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Német Önkormányzat ...,/2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022......... hó ...

Budapest Főváros VIU. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Józsefvárosi Német Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Dr. Szabadkai Attila Csaba 
elnök 

Támogatott

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):................. . ...... . ......................................

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható



Előterjesztési számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: Támogató) 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 735715
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám: 
képviseli:

15735715-8411-321-01
11784009-15508009
Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 
adószám:

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b 
16927973-1-42

törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel:

679219
16927973-8411-371-01

bankszámlaszám: 14100000-20176449-01000002
képviseli: Bódis Alpár András elnök

együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendelete szerint 521 920 Ft, azaz ötszázhuszonegyezerkilencszázhúsz forint összegű, működési célú 
vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 521 920 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
14100000-20176449-01000002 számú számlájára. A támogatás ^fizetésének további feltétele a 
Támogató által nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.



5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 

meghatározott célra használhatja fel.
5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 

az l. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi örmény nemzetiségű polgároknak kell 
részesülniük a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina

riozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Bódis Alpár András elnök

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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 
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Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben .........sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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.) alapján 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

í) 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, (részelszámolás 
benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak 
nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott a támogatás folyósítását megelőzően 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 szerzödésszám megjelölésével.

7.4. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

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

LÔ K



9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéröl a ... /2022. (.....) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat..../2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022.........hó ...

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Bódis Alpár András 
elnök 

Támogatott

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):................... .............................................

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható



Előterjesztés^. számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: Támogató) 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: \ 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: . 735715
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám:
képviseli:

15735715-8411-321-01
11784009-15508009
Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adószám: 15508308-1-42
törzsszám: 508308
statisztikai szám: 15508308-8411-371-01
bankszámlaszám: 11784009-15508308
képviseli; Benga-Oláh Tibor elnök

együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendelete szerint 8 680 800 Ft, azaz nyolcmillió-hatszáznyolcvanezer-nyolcszáz forint összegű, 
működési célú vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája. Összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 8 680 800 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-15508308 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.

tó i/3



5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 

meghatározott célra használhatja fel.
5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 

az L pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

♦ hogy ebben az esetben is józsefvárosi roma nemzetiségű polgároknak kell részesülniük 
a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina

----- -fiozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Benga-Oláh Tibor elnök

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. A Támogatott köteles 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.

63. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a

fiozsefvaros.hu


Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
ősszegben .........sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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.) alapján 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 vágj- a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bánnelyikét 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 a támogatás folyósítását megelőzően 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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, Összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
83. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, íigy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

8.6. 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.



9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a ...Z2022. (.....) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Roma Önkormányzat ..../2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest. 2022..........hó ...

Budapest Főváros VIH. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Józsefvárosi Roma Önkormányzat 
képviseletében

Benga-Oláh Tibor 
elnök 

Támogatott

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):.......... . ............ . ......................... ........ ......

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható



Előterjesztés^. számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Támogató)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 735715
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Román Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adószám: 16924190-1-42
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel:

. 679154
16924190-8411-371-01

bankszámlaszám: 
képviseli:

11784009-16924190
.................................elnök

együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendeleté szerint 397 213 Ft, azaz háromszázkilencvenhétezer kétszáztizenhárom forint összegű, 
működési célú vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 397 213 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) Önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-16924190 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.



5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 

meghatározott célra használhatja fel.
5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 

az 1. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi román nemzetiségű polgároknak kell részesülniük 
a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina

» ftiozsefvaros.hu

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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 

ftiozsefvaros.hu


Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben ......jsz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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 segítem.

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.) alapján 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 
ellenörzéstürési 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 a támogatás folyósítását megelőzően olyan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az
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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 szerzödésszám megjelölésével.

7.4. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

c) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

8.6. 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.
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9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a .../2022. (.....) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Román Önkormányzat ...72022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022......... hó...

Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Józsefvárosi Román Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

elnök
Támogatott

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):................ ............ ...................................

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható



Előterjesztési számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: Támogató) 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám:

.735715
15735715-8411-321-01
11784009-15508009

képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyadu. 1/b
adószám: . — 16924217-1-42
törzsszám: 508319
bankszámlaszám: 11784009-16924217
képviseli: Dr. Ljavinec Sztyepán elnök
együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendelete szerint 220 000 Ft, azaz kettőszázhúszezer forint összegű, működési célú vissza nem 
térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 220 000 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-16924217 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás fonása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkonnányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkonnányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.

5. A támogatás felhasználásának szabályai



5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 
meghatározott célra használhatja fel.

5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 
az 1. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi ruszin nemzetiségű polgároknak kell részesülniük 
a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről : Németh Edina

Æjozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: dr. Ljavinyec Sztyepán elnök

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. A Támogatott köteles 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.

63. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 
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Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben ........ sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés S.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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.) Kőim, rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján 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 a támogatás folyósítását megelőzően 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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

8.6. 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.



9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a .../2022. (.....) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat ..../2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022........ hó ...

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Dr. Ljavinec Sztyepán 
elnök 

Támogatott

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):.......... ........................ . .............................

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM . NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható

'M-



Előterjesztés t-. számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezel)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a
továbbiakban: Támogató) 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám:
képviseli:

735715
15735715-8411-321-01
11784009-15508009
Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adószám: 15780186-1-42 •
törzsszám:
statisztikai szám:

780188
15780186-8411-371-01

bankszámlaszám: 
képviseli:

11784009-15780186
Krkeljics Mirko Mitar elnök

együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendelete szerint 220 000 Ft, azaz kettőszázhúszezer forint összegű, működési célú vissza nem 
térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 220 000 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) Önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-15780186 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.

V



5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 

meghatározott célra használhatja fel.
5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 

az I. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi szerb nemzetiségű polgároknak kell részesülniük 
a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
À kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina

îjiozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Krkeljics Mirko Mitar elnök
Telefon: 
e-mail.

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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés l. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy' a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 

%25c3%25aejiozsefvaros.hu


Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros VHI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben .........sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6,5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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.) alapján 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 a támogatás folyósítását megelőzően 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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

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



9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a .. /2022. (.... ) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat ..../2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022........ hó ...

Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

képviseletében

Pikó András
polgármester .
Támogató

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 
képviseletében

Krkeljics Mirko Mitar 
elnök 

Támogatott

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):......................... ......... . .............................

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható



Előterjesztés^, számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Támogató)
székhely:
adószám:
törzskönyvi azonosító szám:

1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
15735715-2-42
735715

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adószám: 15508315-1-42
törzsszám: 508319
statisztikai szám: 15508315-8411-371-01
bankszámlaszám: : 11784009-15508315
képviseli: Szelényi Györgyné elnök

együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

3. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendelete szerint 220 000 Ft, azaz kettőszázhúszezer forint összegű, működési célú vissza nem 
térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 220 000 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (IX. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
11784009-15508315 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a Támogató által 
nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.



5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 

meghatározott célra használhatja fel.
5.2. Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 

az 1. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi szlovák nemzetiségű polgároknak kell 
részesülniük a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina

^jozseryarosTiu

a Támogatott részéről: Szelényi Györgyné elnök
Telefon:1 
e-mail.

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolást 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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 



Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben .......sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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. (XU. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján 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 a támogatás folyósítását megelőzően 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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
83. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előteijesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

8.6. 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.



9. Záró rendelkezések
9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a ...72022. (.....) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat ...72022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklett
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022......... hó ...

Budapest Főváros VHL kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Szelényi Györgyné 
elnök 

Támogatott

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Jogi szempontból ellenjegyzőn:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

. dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):.............    .......... .

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap - szükség szerint - sokszorosítható



Előterjesztés számú melléklete

2022. évi TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Támogató)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
törzskönyvi azonosító szám: 735715
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
bankszámlaszám: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester

másrészről a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
működési hely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adószám: 15844569-1-42
törzskönyvi azonosító szám: 844569
statisztikai számjel: 15844569-8411-371-01
bankszámlaszám: 
képviseli:

14100000-20177149-01000004
Kalmár Zoltánné elnök

együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24) számú önkormányzati 
rendelete szerint 220 000 Ft, azaz kettőszázhúszezer forint összegű, működési célú vissza nem 
térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
költségeire fordíthatja.
2.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott támogatást a 2.1. pontban foglalt 
feladatokra fordítja.

3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. Támogató a Támogatott részére 220 000 Ft összegű, működési célú vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (H. 24.) önkormányzati rendelet szerint, 
melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utal át a Támogatott 
14100000-20177149-01000004 számú számlájára. A támogatás kifizetésének további feltétele a 
Támogató által nyújtott 2021. évi működési célú támogatásról szóló elfogadott beszámoló.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 5.1 melléklete alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a 20204 címen rendelkezésre áll.
3.4. Kormányzati funkció: 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. 

pontjában megadott bankszámlájára egy' összegben a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.



5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1. Támogatott a működési támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban 

meghatározott célra használhatja fel.
5.2. Felek rögzítik, hogy’ a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább adhatja 

az 1. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső szervezeteknek, 
intézményeknek azzal,

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi ukrán nemzetiségű polgároknak kell részesülniük 
a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből,

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a külső 
szerv részéről benyújtott - a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló - elszámolási 
dokumentációt, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a 
benyújtást követő leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül a Támogató részére 
átadni.

5.3. A támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának

A felhasználás kezdő időpontja: 2022. január 1.
A kötelezettség vállalás végső időpontja: 2022. december 31.
A pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2023. április 15.

A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési 
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

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

a Támogató részéről: Németh Edina

r),jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Kalmár Zoltánné elnök
tel: ■

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. A Támogatott köteles 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.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes szervezeti egysége részére.
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés 
igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;
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 és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával történik, azzal, hogy a 
számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a 

jozsefvaros.hu


Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztályán eredeti 
példányban megtalálhatóak.
A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra 
köteles ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .... Ft 
összegben ........ sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása”. 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.

6.5. 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 és az esetleg jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől számított 10 napon belül írásban 
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő vagy nem a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően 
teljesíti, úgy a Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a 
hiány pótlására, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt 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.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló kérelmet 
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás 
határidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti.

6.7. 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.) alapján 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 a támogatás folyósítását megelőzően 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. 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. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

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

b) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ávr. szerinti 
kizáró ok áll fenn;

c) 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;

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

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, Összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

8.2. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján jogszabály értelmében 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 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,

e) 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.
8.3. A Támogató a 8.2. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket.
8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az eredeti vagy 

a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A 
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva 
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet 
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja 
meg. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási 
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

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

8.6. 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.



9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéröl a .../2022. (.....) 
képviselő-testületi határozata, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat ..../2022. 
(....) számú képviselő-testületi határozata adja.

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

9.3. Felek a jelen 6 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.

Melléklet:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022......... hó ...

Budapest Főváros VUL kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 
képviseletében

Pikó András 
polgármester 
Támogató

Kalmár Zoltánná 
elnök 

Támogatott

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20204 címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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Teljesítés igazolás:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):... ............ ..................................................

Megjegyzés:

A szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

A pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester

aláírás

A pénzügyi Elszámoló lap -szükség szerint - sokszorosítható


