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A  Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás ás a döntés tartalminak részletes Ismertetése 
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 (a továbbiakban: Nektv.)  10.  §  (4)  bekezdése értelmében a kerületi 
önkormányzat feladata a nemzetiségi ügyek ellátása, melynek során a települési 
önkormányzat köteles biztosítani a helyi nemzetiségek jogainak érvényesülését. 
Törvényi kötelezettségünkön túlmenően azonban, a  2020.  évi költségvetési rendelet alapján, 
és a  94/2020 (H. 28)  sz. Képviselő-testületi határozat  (2)  pontjának az elfogadásával ügy 
döntött önkormányzatunk, hogy az előző évben nyújtott támogatási összeggel azonos 
összegben segíti a Józsefvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok munkáját. 
A  döntések értelmében a  7.607.000,- Ft  felosztása az egyes nemzetiségek között továbbra is 
az  59/2015  (II.  19)  sz. határozat  2.a  pontja — az évek óta változatlanul alkalmazott felosztás — 
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szerint történt volna, azonban a nemzetiségi önkormányzatok észrevételeire tekintettel — a 
2019.  évi önkormányzati választások során a nemzetiségi lakossági szavazati arány változott 
— a határozat végrehajtására csak a Józsefvárosi Roma Onkormányzat vonatkozásában került 

• sor. 

Nemzetiségeink között a roma önkormányzat annyiban különleges helyet foglal el a többi tíz 
nemzetiségi önkormányzathoz képest, hogy - velük össze nem hasonlítható módon -, nagy 
számban élnek Józsefvárosban roma honfitársaink. Ez a körülmény nem hagyható figyelmen 
kívül a támogatások odaitélésénél sem. Ezért a korábbi támogatási rendet, és a roma 
önkormányzatnak korábban is nyújtott támogatási ősszeget, az -  5.369  ezer Ft-ot -, a roma 
önkormányzattal egyetértésben változatlanul biztosítottuk, a támogatási szerződés aláírásra 
került  2020.  áprilisában. 

Más a helyzet a többi tíz nemzetiségi önkormányzattal, amelyek igazságtalannak, 
helytelennek tartották a települési önkormányzat által nyújtott korábbi működési támogatásuk 
meghatározásának elveit, és jelezték, hogy a részükre megítélt  2.238.000,- Ft  összegű 
támogatás felosztását Új alapokra javasolják helyezni. 
Mivel önkormányzatunk elkötelezett a nemzetiségi önkormányzatokkal való 
együttműködésben- ezen jelzésüket figyelembe kellett venni -,a nemzetiségi önkormányzatok 
többségi javaslata arra irányult, hogy közöttük a támogatási összeg • felosztása a  2019.  évi 
önkormányzati választásokat megelőzően felvett nemzetiségi választási névjegyzékek létszám 
adatai szerint történjen. 

Javaslatuk befogadható, azonban annak önmagában való alkalma7isa néhány önkormányzatra 
nézve rendkívül hátrányos lenne, ezért a már hivatkozott névjegyzéki létszám adatok alapul 
vétele mellett javaslom azt is, hogy a támogatás ősszege nemzetiségenként ne legyen 
kevesebb  200.000  forintnál. Erre tekintettel a költségvetésben korábban elfogadott 
2.238.000,- Ft  összeget javaslom az általános tartalék terhére emelni  368.623  forinttal. 

Az összesen  2.606.623,- Ft  támogatást az alábbiak szerint javaslom a józsefvárosi nemzetiségi 
önkormányzatok között felosztani a  2020.  évi működésük támogatására: 

Nemzetiség Létszám Támogatás Ft-ban Támogatás/kiegészítés 
200.000,-  Ft-ig 

Boll*. 24 100.773,- 99.227,-

 

Görög 72 302.319,- - 
Lengyel 23 96.574,- 103,426,-

 

Német 64 268.728,- - 
örménY 113 474.473,- _ 
Román 86 361.103,- - 
Ruszin 44 184.750,- 15.250,- , 
Szerb 45 188,949,- 11.051,-

 

Szlovák 23 96.574,- 103.426,-

 

Ukrán 39 163.756,- 36.244,-

 

összesen 533 2.238.000,- 368.623,-

 

A  fenti tartalommal előkészített támogatási szerződések az előterjesztés mellékletét 
képezik. 

II.  A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Tisztelt Képviselő-testület jogosult dönteni. Az előterjesztésben a 
korábbi  94/2020.  (II.  28.)  számú képviselő testületi határozatot módosítani szükséges. 
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III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a Nektv.-ben foglalt jogszabályi kötelezettségek teljesítése,  es  a nemzetiségi 
önkormányzatok által elfogadott felosztás elfogadása. 
A  döntés pénzügyi fedezetet igényel.  A  pénzügyi fedezet egy része,  2.238  ezer  Ft  a  11105 
címen rendelkezésre áll, a különbözetet,  369  ezer Ft-ot javaslom a működési általános 
tartalékról biztosítani. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Nektv.  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  Képviselő-testület hatásköre Mötv.  10.  §  (1) (2)  bekezdésén, valamint a Képviselő-testület 
is Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban SZMSZ)  4.  számú (az önkormányzat önként vállalt feladatai) mellékletének  1.8 
pontján (nemzetiségi önkormányzatok pénzbeli támogatása) alapul. 
A  minősített szavazattöbbség az SZMSZ  6.  melléklet  6.  pontja alapján szükséges. 
A  Képviselő-testület döntése  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet), 
94/2020.  (II.  28)  sz. Képviselő-testületi határozaton alapul. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  is  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet I. § értelmében az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatahnazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön  hen  határozatot hoz. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek: 
I. sz. melléklet: Józsefvárosi Roma Nemzetise Együttműködési Megállapodás (aláírt) 
2. sz. melléklet: Józsefvárosi Bolgár Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
3. sz. melléklet: Józsefvárosi Görög Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
4. sz. melléklet: Józsefvárosi Lengyel Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
5. sz. melléklet: Józsefvárosi Német Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
6. sz. melléklet: Józsefvárosi Örmény Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
7. sz. melléklet: Józsefvárosi  Roman,  Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
8. sz. melléklet: Józsefvárosi Szerb Nemzetiségi Együttműködési Megällapodás 
9. sz. melléklet: Józsefvárosi Szlovák, Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
10.sz. melléklet: Józsefvárosi Ruszin Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
11.sz. melléklet: Józsefvárosi Ukrán Nemzetiségi Együttműködési Megállapodás 
12.sz. melléklet: polgármesteri határozat tervezett 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.  (V.  20.)  számú határozata: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

L a  94/2020  (II.  28.)  számú képviselő-testületi határozat  2.  pontját az alábbiak szerint 
módosítom: 
„a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok  2020.  évi vissza nem térítendő működési 
támogatásának - önként vállalt feladat - összegét összesen  7.975.623,-  Ft-ban határozza 
meg,  es  felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására." 

2. A  nemzetiségi önkormányzatok támogatásának kiegészítésére  369,0  ezer Ft-ot biztosít a 
működési általános tartalék terhére, ezért az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési 
eel  is általános tartalék"  cirri  — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék 
előirányzatát  369,0  ezer Ft-tal csökkenti  es  ezzel egyidejűleg a  „11105  Tagsági díjak és 
támogatások" din — önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson belülre előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

3. 2020  évben a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat részére  200.000,- Ft,  a Józsefvárosi 
Görög Önkormányzat részére  302.319,- Ft,  a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat részére 
200.000,- Ft,  a Józsefvárosi Német Önkormányzat részére  268.728,- Ft,  a Józsefvárosi 
Őmiény Önkormányzat részére  474.473,- Ft,  a Józsefvárosi Roma Önkormányzat részére 
5.369.000,- Ft,  a Józsefvárosi Román Önkormányzat részére  361.103,- Ft,  a Józsefvárosi 
Ruszin Önkormányzat részére  200.000,- Ft,  a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat részére 
200.000,- Ft,  a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat részére  200.000,- Ft es  a Józsefvárosi 
Ukrán Önkormányzat részére  200.000,- Ft  összegű vissza nem térítendő működési célú 
támogatást nyújt. 

4. elfogadja a határozat  2.-11.  számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, 
Lengyel, Német, Örmény, Román, Szerb, Szlovák, Ruszin, és Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal kötendő támogatási szerződéseket. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a köliségvetési rendelet 
következő módosításánál vegye figyelembe 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.4.  pont esetében  2020.  május  20., 
6. pont esetében a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Nemzetiségi Referens, 
Költségvetési Ügyosztály 

Budapest, 2020.  május 

Dr. Erőss Gábor 
alpolgármester 

Törv yességi ellenőrzés: 

Czulckemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) 

kesLe adószám: 
törzsszám: 
statisztikai szám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

15735715-2-42 
735715 
15735715-8411-321-01 
11784009-15508009 
Pikó András polgármester 

I 5',00;) 

másrészről a Józsefvárosi Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 

székhely: 
működési hely: 
adószám: 
törzsszám: 
statisztikai szám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 14. 
15508308-1-42 
508308 
15508308-8411-371-01 
11784009-15508308 
Benga-Oláh Tibor elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásinak előzményei, körülményei 
A  Támogató a Képviselő-testületének  8/2020. (11.28.)  sz. önk. rendelete alapján, a  94/2020 
(11.28.)  számú határozat  2.  pontja (figyelemmel az  59/2015 (11.19)  sz. határozat  2.a  pontjára) 
szerinti összegben,  2020.  évben, vissza nem térítendő, bruttó  5.369.000,- Ft,  azaz Ő tmillió-
háromszázhatvankilencezer forint összegű, működési és feladat ellátásához kapcsolódó, 
célhoz nem kötött támogatást nyújt Támogatott részére.. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése so/tin felmerülő működési 
es  működéshez kapcsolódó beruházási  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 
költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi önkormányzat Támogató a  2020  évi 
költségvetésről szóló  8/2020. 11.28.)  önkormányzati rendelet, és az I. pontban hivatkozott 
határozat szerint,  2020.  évre összesen bruttó  5.369.000,- Ft,  azaz ötmillió-
háromszázhatvankilencezer forint összegű támogatást biztosit Támogatott részére, és azt a 
jelen szerződés aláírásától számitott  10  napon belül átutalja a• Támogatott  11784009-
15508308  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 



3.3. A  támogatás forrása:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
2020.  évi költségvetésében, valamint a  94/2020. (11.28.)  képviselő-testületi határozat szerinti 
összegben, a  11105  címen rendelkezésre áll. 

3.4.  Kormányzati funkció:  011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége. 

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

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

5.1.2.  hogy ebben az esetben is a józsefvárosi roma nemzetiségi polgároknak 
részesülnie kell a támogatott külső szerv által végzett tevékenység 
eredményeiből, 
5.1.3.  hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli.  A  Támogalott 
köteles a külső szerv részéről benyújtott — a továbbadott támogatás 
felhasználásáról szóló — elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási  al 
megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a benyújtást követő leghamarabb,  de 
legkésőbb  30  napon belül a Támogató részére átadni. 

5.3. A  támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának 

kezdő időpontja: 2020.  január  01. 
véghatárideje: 2021.  március  15. 

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

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

a Támogató részéről: Németh Edina 
06/20-2588874 
nemethe@jozsetvaroslu 

a Támogatott részéről: Benga-Oláh Tibor elnök 
06/20-3102482 
b.olabtibor@gmail.com 

közös
Ceruza

közös
Ceruza



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 
anal  ellenőrizhető módon kezelni  es  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  es  egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2021.  gprills 15-Ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót  es  pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogatiására is a 
teljesítés igazolásán a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.  pontjában feltüntetett 
határidőn 

6.4. A  beszámolónak  es  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 számlik és bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi ügyosztályán eredeti példányban irattározásra kerültek. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles Mimi:  „Budapest  Főváros kerület Józsefvárosi 
önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 
elszámolva, dátum, elnök aláírása". Nem magyarországi fizetőeszközben történő 
pénzügyi elszámolás eseten 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 
es  az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja,  es  a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak el fogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről  es  az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Temogatottat.  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 I. 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  es  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  es  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 
e) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

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

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

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

0 a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésinek 
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,  es  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  számú) 
számlára, a sZerződesszám megjelölésével. 

.4/ 



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  es  hitelesek; 
b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ävr. 

81.  §-ában meghatározott feltételek valamelyike fennáll; 
c) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a  Magyar  Államkincstár és a Támogató 

felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének  es  összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében; 

d)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; 

efludomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét  es  a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik; 

t) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók; 

8.2.  Amennyiben 
, a) olyan körülmény  merit]  fel, amely alapján az  Ayr. 81.  §-a alapján nem köthető 

támogatási szerződés; 
b)a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésinek 

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 
összefüggö 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 elöterjesztenie. 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 
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eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-
módosítás  es  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 Pat., az  AM.  is az  Ayr.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmavist a Támogató részéről a  94/2020.(H.28.) 
számú képviselő-testületi határozat, a Támogatott részéről a  2020.  évi költségvetés 
elfogadásáról szóló  11/2020(111.12)  számú képviselő-testületi határozat adja. 

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

Felek a jelen  6  oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták  alit. A  szerződés  5  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  4  db a Támogatónál,  1  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: Elszámoló Lap 

Budapest, 2020  április ...... 

Budapest  Főváros let 
Józsefvárosi  4 tint \ 
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I. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ LAP 

A  támogatott neve: Képviselője: 
Címe: Az elnyer-t támogatás összege: 

A  támogatás célja a támogatási szerződés szerint: 

A  felhasználásának kezdő időpontja: A  felhasznált végső határideje: 

sorszám I; 2. 
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Teljesítés igizolis: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás)

Megjegyzés: 

A  szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

A  pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

teljesítés Igazoló 
Piker  Andris 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 

Csatolt mellékletek: 

- db számla hitelesített másolata 
db teljesítésigazolás hiteles másolata 
db hitelesített pénztárbizonylat másolat 

- db hitelesített bankszámlakivonat másolat 



Előterjesztés  2.  sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  Budapest 
Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) 
székhely: 
adószám: 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám: 
képviseli:  

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15735715-2-42 
735715 
15735715-8411-321-01 
11784009-15508009 
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: 

I.  A  támogatás nyújtásinak előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2020.  évi költségvetésének elfogadásáról szóló  8/2020 (11.28)  sz. rendelete, 
94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésben foglalt 
.../2020  (...) számú határozatában vissza nem térítendő bruttó  200.000,- Ft,  azaz 
kettőszázezer forint összegű támogatás nyújtásáról döntött. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
és működéshez kapcsolódó beruházási (éven túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb 
beszerzése) költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Támogatott részére 
vissza nem térítendő,  200.000.41  összegű támogatást nyújt a  2020.  évi költségvetésről szóló. 
8/2020 (11.28)  önkormányzati rendelet, a  94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozat 
és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2020  (...) határozata szerint, melyet a Támogató a 
jelen szerződés aláírásától számított  10  napon belül utaljä át a Támogatott  11784009-

 

• 
15508322  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

Áh 



3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2020.  évi költségvetéséről szóló  8/2020 (11.28)  számú rendelete, a  94/2020  (II.  28).  számú 
képviselő-testületi határozat  es  a polgármesteri döntésbe foglalt ...(.....) számú határozat 
alapján, az önkormányzat költségvetésében a  11105  címen rendelkezésre áll. 

3.4.  Kormányzati funkció:  011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

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

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  10  napon belül. 

5. A  támogatás felhasználásinak 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 bolgár nemzetiségű polgároknak kell 
részesülniük a támogatott külső szerv által végzett tevékenység eredményeiből, 
hogy elszámolási is beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső köteles a 

• külső szerv részéről benyújtott — a továbbadott támogatás felhasználásáról szóló 
— elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási  eel  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 időpont: 2020.  február  28 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2020.  december  31 
A  felhasználás végső időpontja: 2021.  március  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 
06/20-2588874 
nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Kalicov Gizella elnök 
06/20-9444984 
kalicovzizellajulianna(dupcmail.hu )g-

 

-Sarr tpk, 

közös
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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 
Oa'  ellenőrizhető módon kezelni  es  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  2021.  április 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló  es  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 elszámolls: 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  es  bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Ugyosztályán eredeti példányban irattározásra kerültek. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 
elszámolva, dátu m, elnök aláírása". Nem magyarországi fizetőeszközben történő 
pénzügyi elszámolás eseten 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  its  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 I. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a 



Támogató  30  napos határidő megjelölésével  (Sinn  felszólítja a Támogatottat a hiány 
pótlására, melynek beérkezését követően  30  napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek 
rögiftik, 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 ősszegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

6.6.  Támogatott a felhasználás  es  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  es  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 hélyszínen is segíteni. 

7. A  Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszatizetése 
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.)  Komi. rendelet 
(a továbbiakban:  Ayr.)  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 félróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az  anal 
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 felffiggeszti a támogatás 
folyósítását, is 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 Pdc.-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, válódialc  es  hitelesek; 

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

c)tudomásul veszi, hogy  nein  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  es 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 bármelyiket 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 teljesitésével 
összefliggő körülményben változás köVeticezik 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 

szer 4.(4, 



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 Alit. és az  An.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat  ../2020  (....) 
számú képviselő-testületi határozat adja. 

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

Felek a jelen  6  oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
Mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  A  szerződés  6  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  5  db a Támogatónál,  1  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: 
I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2020.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 

képviseletében 

Pikó András Kalicov Gizella 
polgármester elnök 
Támogató Támogatott 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  11105  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Csendes Antalné Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
pénzügyi ügyosztályvezető jegyző 
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I. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ LAP 

A  támogatott neve: Képviselője: 
Címe: Az elnyert támogatás összege: 

A  támogatás célja a támogatási szerződés szerint: 

A  (elhasználásának kiezdő időpontja: A  felhasználás végső határideje: 
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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 
Pike,  András 
polgármester 

aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 

Csatolt mellékletek: 

- db számla hitelesített másolata 
- db teljesitésigazolás hiteles másolata 
- db hitelesített pénztárbizonylat másolat 
- db hitelesített bankszámlakivonat másolat 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Önkormányzat (a továbbiakban: 
székhely: 
adószám: 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Támogató) 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15735715-2-42 
735715 
15735715-8411-321-01 
11784009-15508009 
Pikó  Andras  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 nyújtásinak előzményei, körülményei 
• 

A  Támogató a  2020.  évi költségvetéséről szóló  8/2020 (11.28)  sz. rendelete,  94/2020  (II.  28). 
számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2020  (...) számú 
határozata alapján vissza nem térítendő bruttó  302,319,- Ft,  azaz bruttó háromszázkettőezer 
háromszáztizenkilenc forint összegű működési támogatást nyújt. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
és működéshez kapcsolódó beruházási  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 

költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat vissza nem térítendő, 
bruttó  302.319.-fl,  bruttó háromszázkettőezer háromszáztizenkilenc forint összegű 
támogatást nyújt a  2020.  évi költségvetésről szóló  8/2020. (11.28.)  önkormányzati rendelete, a 
94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozat  es  a polgármesteri döntésbe foglalt 
.../2020.  (...) számú határozat szerint, melyet a jelen szerződés aláírásától számított  10  napon 
belül utal át a Támogatott  11784009-16926185  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 



33. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2020.  évi költségvetése, a  94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozat  es  a 
polgármesteri döntésbe foglalt  .../2020.  (V.....) számú határozat alapján az Önkormányzat 
költségvetésében a  11105  címen rendelkezésre áll. 

3.4.  Kormányzati funkció:  011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége. 

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

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  10  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 a77.al, 

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

• hogy elszámolási és • beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli.  A  Támogatott 
köteles a külső szerv részéről benyújtott — a továbbadott támogatás 
felhasználásáról szóló — elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási  ca 
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 időpont: 2020.  február  28 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2020.  december  31 
A  felhasználás végső időpontja: 2021.  március  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:  Nemeth  Edina  06/20-2588874 
nemeth@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Lenkev Petrosz elnök 
06/70 529 6802 
pps.petrakis@gmail.com 

közös
Ceruza

közös
Ceruza



6. A  támogatás  felhasználásinak 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  es  egyéb segítséget megadni. 

6.3 A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2021.  április 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) 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 is 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,  anal,  hogy a számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Ügyosztályán eredeti példányban irattározásra kerültek. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 
elszámolva,  datum,  elnök aláírása". Nem magyarországi fizetőeszközben történő 
pétaügyi 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 I. 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:  An.)  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 előirt 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 elyan 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 

2 



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 Pfic.-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  es  hitelesek; 

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

c)  tudomásul veszi, hogy nem nyújtható teunogatás 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; 

dfludomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét  es  a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató  es  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 bármelyiket 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 kérelmet 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  es  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 itht.  es  az  Ayr.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírásra a felhatalmazást a Támogató részéről a a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .../2020.  (....) számú határozat, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat  ../2020.  ( ) számú képviselő-testületi határozat adja. 

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

Felek a jelen  6  oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  A  szerződés  6  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  5  db a Támogatónál,  1  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: 
I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2020.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 

képviseletében 

Pikó  Andras Lenkey Petrosz 
polgármester elnök 
Támogató Támogatott 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  11105  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Csendes Antalné Czuldcemé dr. Pintér Erzsébet 
pénzügyi ügyosztályvezető jegyző 



• I. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ LAP 

A  támogatott neve: Képviselője: 
Címe: Az elnyelt támogatás összege: 

A  támogatás célja a támogatási szerződés szerint: 

A  felhasználásának kezdő időpontja: A  felhasználás vegsó határideje: 

Sorszám 1. 2. 
Szerződés szerinti támogatási cél 
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Sorszám 3. 4. 
Szerződés szerinti támogatási cél • 
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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 
Piko András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint —.sokszorosítható 

Csatolt mellékletek: 

- db számla hitelesített másolata 
• db teljesítésigazolás hiteles másolata 

db hitelesített pénztárbizonylat másolat 
- db hitelesített bankszámlakivonat másolat 

3)/ 
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* fLed " ete  TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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: 735715 
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
képviseli: Pikó András polgármester 

másrészről a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u.  l/b 
adószám: 16926192-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 679198 
statisztikai számjel: 16926192-8411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-16926192 
képviseli: Nagyné Trzcinska Renáta elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2020.  évi költségvetéséről szóló  8/2020 (11.28)  sz. rendelete, a  94/2020  (II.  28). 
számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2020  (...) számú 
határozata alapján Támogatott részére vissza nem térítendő bruttó  200.000,- Ft,  azaz 
kettőszázezer forint összegű működési támogatás nyújtásán5I döntött. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
és működéshez kapcsolódó beruházási  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 
költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Őnkormányzat Támogató vissza nem 
térítendő, bruttó  200.000.-ft  összegű,  8727  bruttó kettőszázezer forint összegű támogatás 
nyújtásáról döntött Támogatott részére, a  2020.  évi költségvetésről szóló  8/2020. (11.28.) 
önkormányzati rendeletében, a  94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozatában is a 
polgármesteri döntésbe foglalt  .../2020  (...) számú határozatában, melyet a jelen szerződés 
aláírásától számított  10  napon belül utalja át a Támogatott  11784009-16926192  számú 
számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  2020. 
évi költségvetése, a  94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozat és a polgármesteri 
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döntésbe foglalt  .../2020.  (.)számú határozat alapján, az önkormányzat költségvetésében 
a  11105  címen rendelkezésre 

3.4.  Kormányzati funkció:  011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége. 

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

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  10  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 I. 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  es  beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli.  A  Támogatott 
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 időpont: 2020.  február  28 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2020.  december  31 
A  felhasználás végső időpontja: 2021.  március  15 

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

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

a Támogató részéről: Németh Edina  06/20-2588874 
nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Nagyné Trzcinska Renáta elnök 
06/303215904 
renatatrzcinskaegmail.com 

közös
Ceruza

közös
Ceruza

közös
Ceruza



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  es  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 ás egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2021.  április 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót  es  pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló  es  pénzügyi elszámolás elfogadására  es  a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.  pontjában feltüntetett 
határidőn belül. 

6.4. A  beszámolónak is 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  es  bizonylatok adataival 

megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszárnoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák  es  bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Ugyosztályán eredeti példányban irattározásra kerültek. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 
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,  es  a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről  es  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 elmnlasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
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támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel.  A  Támogatott tudomásul 
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el  new 
számolt a támogatás ősszegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

6.6.  Támogatott a felhasználás is 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 dokwnenttunok, számlák, a 
megvalósitást 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.) Korn.  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 

I) a Támogatott a jelen sz.erződésben 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 felffiggeszti  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. 

3S-  • 



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 ás 
slokumentumok teljes körűek, valódiak is hitelesek; 

b)tudornásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az 
An.  szerinti kizáró ok áll fenn; 

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

d)tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét is 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 bármelyiket 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 
összefilggö 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 előtedesztenie. 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 Ma is az  An.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazAst a Támogató részéről a a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .../2020.  (....) számú határozat , a Támogatott részéről a Józsefvárosi 
Lengyel önkormányzat  ../2020.  (.....) számú képviselő-testületi határozat adja. 

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

Felek a jelen  6  oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag frták alá.  A  szerződés  6  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  5  db a Támogatónál,  1  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: 
I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2020  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 
képviseletében 

    

Pikó  Andras 
polgármester 
Támogató 

Nagyné Trzcinska Renáta 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  11105  címen rendelkezésre  all. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Csendes AntaIné 
pénzügyi ügyosztályvezető 

Czulckemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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• I. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ AP 
A  támogatott neve: Képviselője: 
Címe: Az elnyert támogatás összege: 

A  támogatás  cilia  a támogatási szerződés szerint: 

A  felhasználásának kezdő időpontja: A  felhasználás végső határideje: 

Sorszám 1. 2. 
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Sorszám • 3. 4. 
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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 
Piko András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 

Csatolt mellékletek: 

- db számla hitelesített másolata 
• db teljesítésigazolás hiteles másolata 
• db hitelesített pénztárbizonylat másolat 
- db hitelesített bankszámlakivonat másolat 



S. 
Előterjesztés  k.  sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉ 

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 
bankszámlasziun: 11784009-15508009 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 

másrészről a Józsefvárosi 
Tamogatott) 
székhely: 
működési hely: 
adószám: 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 
16924200-1-42 
679165 
16924200-8411-371-01 
11784009-16924200 
dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2020.  évi költségvetéséről szóló  8/2020 (11.28)  sz. rendelete,  94/2020 (11. 28). 
számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2020  (...) számú 
határozata alapjän vissza nem térítendő bruttó  268,728,- Ft,  azaz bruttó 
kettőszázhatvannyolcezer hétszázhuszonnyolc forint összegű működési támogatást nyújt. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
és működéshez kapcsolódó beruházási  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 
költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat vissza nem térítendő, 
bruttó  268,728,- Ft,  azaz  brutto  kettőszázhatvannyolcezer hétszázhuszonnyolc forint összegű 
támogatást nyújt  a 2020.  évi költségvetésröl szóló  8/2020. (11.28.)  önkormányzati rendelet,  a 
94/2020 (II. 28).  számú képviselő-testületi határozat és  a  polgármesteri döntésbe foglalt 
.../2020.  (...) számú határozat szerint, melyet  a  jelen szerződés aláírásától számított  10  napon 
belül utal  ät a  Támogatott  11784009-16924200  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 



3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2020.  évi költségvetése, a  94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozat és a 
polgármesteri dőntésbe foglalt ../2020.  (...) határozat alapján, az Önkormányzat 
költségvetésében a  11105  címen rendelkezésre áll. 

3.4.  Kormányzati funkció:  011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége. 

,3.5.  Támogató kijelenti, hogy a  3.1.  pontban meghatározott támogatási összeg a 
rendelkezésére  all. 

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  10  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 német nemzetiségű polgároknak kell 
részesülniük a támogatott külső szerv  altar  végzett tevékenység eredményeiből, 

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli.  A  Támogatott 
köteles a külső szerv részéről benyújtott — a továbbadott támogatás 
felhasználásáról szóló — elüámolási dokumentációt, valamint a támogatási  eel 
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 időpont: 2020.  február  28 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2020.  december  31 
A  felhasználás végső időpontja: 2021.  március  15 

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

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

a Támogató részéről: Németh Edina  06/20-2588874 
nemethegjozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 
06/20-6679612 
jozefstadt@yahoo.de 

közös
Ceruza

közös
Ceruza



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 is egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2021.  április 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni • és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló is pénzügyi elszámolás elfogadására és a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen.  szerződés  6.5.  poritjában feltüntetett 
határidőn 

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  es  bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák  es  bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

• Pénzügyi Ugyosztályán eredeti példányban irattározásra kerültek. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  • Főváros VIII. kérhet Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 
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 is az elszámolást úgy kőteles 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  es  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 I. 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 I i• oN v 



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  es  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  es  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: itvr.) 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 szerződésból, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, igy különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti),  es  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 teljésítése 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 ősszeg 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 Pdc.-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 az 
Ayr.  szerinti kizáró ok áll fenn; 

e) 
d)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; 

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

f) 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 bánnelyikét 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 előtedesztenie. 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 szerzod• és-
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

x abk 



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 Átht. és az'  Ayr.  — az 

, irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .../2020.  (....)'számú határozat , a Támogatott részéről a Józsefvárosi Német 
Nemzetiségi önkormányzat  ../2020.  (......) számú képviselő-testületi határozat adja: 

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

Felek a jelen  6  oldalből álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  A  szerződés  6  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  5  db a Támogatónál,  1  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: 
I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2020  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Józsefvárosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 
képviseletében 

    

Pikó András 
polgármester 
Támogató 

dr. Szabadkai Attila Csaba 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  11105  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Csendes Antalné Czuldcemé dr. Pintér Erzsébet 
pénzügyi ügyosztályvezető jegyző 



I. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ LAP 

A  támogatott neve: Képviselője: 
Clint: Az elnyert támogatás összege: 

A  támogatás  cap  a támogatási szerződés szerint 

A  feihaszailisinak kezdő időpontja: A  felhasznált végső határideje: 

Sorszám 1. 2. 
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Sorszám 3. 4. 
Szerződés szerinti támogatási  di . 
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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 
Piko Andris 
polgármester 

aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 

Csatolt mellékletek: 

- db számla hitelesített másolata 
db teljesítésigazolás hiteles másolata 
db hitelesített pénztárbizonylat másolat 

- db hitelesített bankszámlakivonat másolat 
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