
Előterjesztés  6.  sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

adószám: 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám: 

15735715-2-42 
735715 
15735715-8411-321-01 
11784009-15508009 

képviseli: Pikó András polgármester 
másrészről a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 

székhely: 
működési hely: 
adószám: 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
banksztunlaszám: 
képviseli: 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 
16927973-1-42 
679219 
16927973-8411-371-01 
14100000-20176449-01000002 
Bódis Alpär  Andras  elnök 

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

Kormányzati funkció: 

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 valamint a polgármesteri döntésbe foglalat  ../2020 
számú határozata alapján vissza nem térítendő bruttó  474,473  forint, azaz bruttó 
négyszázhetvennégyezer négyszázhetvenhárom forint összegű működési támogatást nyújt. 

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

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. A  Támogató összesen bruttó  474,473  forint, azaz bruttó négyszázhetvennégyézer 
négyszázhetvenhárom forint összegű támogatást nyújt a  2020.  évi költségvetésről szóló 
8/2020. (11.28.)  önkormányzati rendelete, 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 át a Támogatott  14100000-20176449-
01000002  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
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3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  2020.  évi költségvetésről szóló 8/2020.(II.28.) önkormányzati 
rendelete, a  94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozat ás a polgármesteri döntésbe 
foglalt  ../2020  (...) sz. határozat alapján az Önkormányzat költségvetésében a  11105  címen 
rendelkezésre  all. 

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 
anal  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 örmény nemzetiségi polgároknak 
részesülnie kell a támogatott külső szerv által végzett tevékenység 
eredményeiből, 
5.13.  hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli.  A  Támogatott 
köteles a Magi 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 
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: Német Edina 
06/20 218 3887 
nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Bódis Alpär András elnök 
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06/20 382 9508 
bodisalpar®gmail.com 

6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 

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

6.2. A  Támogatott köteles .a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, 
szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek 
által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a 
jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint megőrizni.  A  Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  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 és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; 
b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a 

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák és bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák *és bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
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) ősszegben 
elszámolva,  datum,  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  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 Támögatott a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét hatiridőre 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 
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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 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 eláHási, 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.)  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 felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az  anal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, igy 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 

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

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

7.2. Ha  a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, • illetve az attól való elállást 
megalapozza, a Támogató 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  anal  meghatározott  (11784009-15508009  számú) 
számlása, a szerződésszám megjelölésével. 

7.4.  Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni. 

8.  Egyéb rendelkezések 

8.1. A  Támogatott a jelen szerződés aláírásával 

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

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés  mal,  akivel szemben  An. 
szerinti kizáró ok  all  fenn; 

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

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

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

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

támogatási szerződés; 
b)a  Támogatott  a  jeleri szerződésben meghatározott vagy  a  szerződés megkötésének 

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

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 
d)a  Támogatott adataiban,  a  jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy 

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

e)az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fell  elhetősége 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
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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 Äht. és az  Ayr.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a a polgamiesteri 
döntésbe foglalt  .../2020.  (....) számú határozat , a Támogatott részéről a Józsefvárosi 
Örmény Önkormányzat  ../2020  (.....) számú 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  5  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  4  db a Támogatónál,  1  db a 
Támogatottnál marad 

Mellékletek: 
I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2020  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 
képviseletében 

Pikó András Bódis Alpür Andris 
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Előterjesztés  7.  sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

másrészről a Józsefvárosi Román Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. lib 
adószám: 16924190-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 679154 
statisztikai számjel: 16924190-8411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-16924190 
képviseli: dr. Nagy  Zoltan  elnök 

együttesen a Felek közätt az alulfrott napon is helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2020.  évi költségvetésének elfogadásáról szóló  8/2020 (11.28)  sz. rendelete, 
94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozata is a polgármesteri döntésben foglalt 
.../2020  (...) számú határozatában vissza nem térítendő bruttó  361,103,- Ft,  azaz bruttó 
háromszázhatvanegyezer százhárom forint összegű támogatást 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  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 
költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat a Támogatott részére 
vissza nem térítendő, összesen bruttó  361,103,- Ft,  azaz brüttó háromszázhatvanegyezer 
százhárom forint összegű támogatást nyújt a  2020.  évi költségvetésről szóló  8/2020. (11.28.) 
önkormányzati rendelet, a  94/2020 (11. 28).  számú képviselő-testületi határozat is a 
polgármesteri döntésbe foglalt  .../2020  (...) határozat szerint, melyet a Támogató a jelen 
szerződés aláírásától számított  10  napon belül utal át a Támogatott  11784009-16924190 
számú számlájára. 

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

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

3.5.  Támogató kijélenti, 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 I. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső 
szervezeteknek, intézményeknek  anal, 

• hogy ebben az esetben is józsefvárosi  roman  nemzetiségű polgároknak kell 
részesülniük a támogatott külső szerv által 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 — 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 
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®jozseharos.hu 

a Támogatott részéről: dr. Nagy Zoltán elnök 
06/30 619 5819 
zoltan.nagy.dr@gmail.com 

közös
Ceruza



6. A  támogatás felhasználásinak ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 
6.1. A  támogatási igény jogosultságát  es  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 is pénzügyi záró elszámolást készíteni  es  átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszáinoló és pénzügyi elszámolás elfogadására  es  a 
teljesítés igazolására 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  es  bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák  es  bizonylatok, a felhasináláshoz 
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 
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  a2  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 elutasitásáról.  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 
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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 nem 
számolt a támogatás ősszegével, 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 visszathetése 
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:  kn.)  alapján nem köthető támogatási szerződés, vagy 

d) a  támogatott feladat megvalósitása 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 ellehetetleníti),  es  ennek következtében  a  támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

() a  Támogatott  a  jelen szerződésben meghatározott vagy  a  szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály  anal  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  mimic  nem megfelelő teljesítése miatt  a  Támogató 
nem fogadta  el. 

7.2. Ha a  Támogatott  a  támogatás folyósítását megelőzően olyan nyilatkozatot tesz, vagy  a 
Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely  a  jelen szerződés felmondását, 
illetve az attól való elállást megalapozza,  a  Támogató felfüggeszti  a  támogatás 
folyósítását, és erről  a  Támogatottat írásban tájékoztatja. 

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



7.4.  Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni. 

8.  Egyéb rendelkezések 
8.1. A  Támogatott a jelen szerződés aláírásával 

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

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

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

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

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

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

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

feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 
c)a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartás 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 körtihnényben 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 kérehnét Írásban, 
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az 
eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható .jogkövetkezmények között. 



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

8.6. A  jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a Ptk., az Alit. és az  An.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a fe1hata1ma74st a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .../2020.  (....) számú határozat, a Támogatott részéről az  ../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  Föväros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Józsefvárosi  Roman  Önkormányzat 
képviseletében 

Pikó  Andras dr. Nagy  Zoltan 
polgármester elnök 
Támogató Támogatott 

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

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Csendes Antalné Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet 
pénzügyi ügyosztályvezető . jegyző 

Gs. 



I. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ LAP 

A  támogatott neve: Képviselője: 
Owe: Az elnyert támogatás összege:, 

A  támogatás célja a támogatási szerződés szerint 

A  felhaszmilisinak kezdő időpontja: A  felhasználás végső határideje: 

Sorszám 1. 2. 
Szerződés szerinti támogatási  eel 
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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 



Előterjesztés  8.  sz. melléklete 

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

másrészről a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 
adószám: 15780186-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 780188 
statisztikai számjel: 15780186-8411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-15780186 
képviseli: Krkeljics Mirko Mitar elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásinak előzményei, körülményei 

A  Támogató a költségvetéséről szóló  8/20120 (11.28.)  számú önkormányzati rendelet  es  a 
polgármesteri döntésbe foglalt  ../2020.  (...).határozata alapján vissza nem térítendő bruttó 
200.000,-Ft,  a7R7 bruttó egyszázhatvankettöezer forint összegű támogatást nyújtásáról 
döntött. 

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

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Támogatott részére 
vissza nem térítendő, összesen bruttó  200.000,- Ft,  aza7 bruttó kettőszá7ezer 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  (...) határozat szerint, melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától számított  10 
napon belül utal át a Támogatott  11784009-15780186 
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 határozata és a 
polgármesteri döntésbe 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 I. pontban meghatározott feladatellátással összefüggésben külső 
szervezeteknek, intézményeknek azzal, 

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

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
szervezéteket, 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 
teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie. 

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

a Támogató részéről: 

a Támogatott részéről: 

Németh Edina  06/20-2588874 
nemethe@jozsefvaros.hu 

Krkeljics Mirko Mitar 
elnök 
06/70426 7990 
mitankrkeljic@gmail.com 

2 ktl 

közös
Ceruza

közös
Ceruza



6. A  támogatás felhasználásinak ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 
6.1. A  támogatási igény jogosultságát  es  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  es  pénzügyi záró elszámolást készíteni  es  átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására  es  a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.  pontjában feltüntetett 
határidőn belül. 

6.4. A  beszárnolonak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; 
b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a 

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák és bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
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,  datum,  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 föl 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 
is 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  -4_ 



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 is 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  metal  fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. 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 felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az  anal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstürési 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 bármelyiket 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)  számlára, a szerződésszám 
megjelölésével. 
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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 körüek, valódiak  es  hitelesek; 

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

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

d)tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét  es  a támogatás 
rendeltetésszerü felhasználását a Támogató is 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 kérelmét írásban, 
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az 
eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-
módosítás  es  szerződésszegés eseten 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 Äht. és az Án. — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  ../20120.  ( .) számít határozat, a Támogatott részéről a  ../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 elolvastak, 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: Elszámoló Lap 

Budapest, 2020.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 
képviseletében 

    

 

Piko Andris 
polgármester 
Támogató 

 

Krkeljies Mirko Mitar 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
11105  címen rendelkezésre 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Csendes Antslné CzukIcemé dr.  Pinter  Erzsébet 
pénzügyi ügyosztályvezető jegyző 



I. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ LAP 

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

A  támogatás célja a támogatási szerződés szerint: 

A  felhasználásának kezdő időpontja: A  felhasználás végső határideje: 

Sorszám I. 2. 
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Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, alairis).  

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 mellekletek : 

- db számla hitelesített másolata 
db teljesítésigazolás hiteles másolata 

db hitelesített pénztárbizonylat másolat 
- db hitelesített bankszámlakivonat másolat 



Előterjesztés  9.  sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Támogató) 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15735715-2-42 
735715 
15735715-8411-321-01 
11784009-15508009 
Pikó András polgármester 

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

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

1. A  támogatás nyújtásának 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,  azR7 bruttó 
kettőszázezer forint összegű támogatást nyújtásáról döntött. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése  sorb  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 a Támogatott részére vissza 

nem téritendö, összesen bruttó  200.000,- Ft,  a7a7 bruttó kettőszázezer forint 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  (...) határozat szerint, melyet a jelen szerződés aláírásától 
számított  10  napon belül utal  at  a Támogatott  11784009-15508315  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 határozata, és a 
polgármesteri döntésben foglalt  ../2020.  (...) határozat alapján, mely az Önkorrnányzat 
költségvetésében a  11105  címen rendelkezésre áll. 

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

3.5.  Támogató kijelenti, hogy a  3.1.  pontban meghatározott támogatási ősszeg 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  berm. 

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 

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

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
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 
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 
nemethe@jozservaros.hu 

Támogatott részéről: Szelenyi György Balázsné elnök 
06/70 316 1440 
szeljohi@gmaill.com 

közös
Ceruza



6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 
6.1. A  támogatási igény jogosultságát  es  a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 

felhasználásának ellenőrzésérejogszabály 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 segít:séget megadni. 

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

6.4.  •  A  beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; 
b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a 

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó,. a Támogatott nevére szóló számlák és bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Ugyosztályän eredeti példányban irattározásra kerültek. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles räimi:  „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 is az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
is az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről is 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  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.) Korn.  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 felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstü'rési 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 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, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja. 

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. 



7.3.  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  es 
dokumentumok teljes körűek, valódiak  es  hitelesek; 

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

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

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

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

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

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

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

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 
d)a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy 

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

e)az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik 

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

8.3. A  Támogató a  8.2.  pontban meghatározott bejelentés alapján  30  napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

8.4.  Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az 
eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási 
határidő leteltéig.  A  Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, 
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az 
eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-
módosítás  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  Mat.  és az Ávr. — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  ../2020.  (...) számú határozat, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Szlovák 
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 elolvastak, megértették; majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alä.  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 Szlovák Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 

képviseletében 

Pikó  Andras Szelényi György Balizsné 
polgármester elnök 
Támogató Támogatott 

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

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Csendes Antalné Czulckemé 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 tiimogatási.szerződés szerint: 

A  felhasználásának kezdő időpontja: A  felhasználás végső határideje: 
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Sorszám - 3. 4. 
Szerződés szerinti támogatási cél • 
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Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte  (datum,  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 



Előterjesztés  10.  sz. melléldet 

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 szám: 735715 
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
bankSzámlaszám: 11784009-15508009 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 

másrészről a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/13 
adószám: 16924217-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 679176 
statisztikai számjel: 16924217-8411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-16924217 
képviseli: dr. Ljavinyec Sztyepan elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásának 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 döntésbe foglalt 
../2020.(...)  számú határozata alapján vissza nem térítendő bruttó  200.000,- Ft,  azaz bruttó 
kettöszázezer forint összegű támogatást nyújt Támogatott részére. 

2. A  szerződés tárgya • 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából,  9  közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
es  működéshez kapcsolódó beruházási  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 
költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, ősszege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat a Támogatott részére 
vissza nem térítendő, összesen bruttó  200.000,- Ft,  aza7 bruttó kettőszázezer forint összegű 
támogatást nyújt a  2020.  évi költségvetéséről szóló  8/2020. (11.28.)  önkormányzati rendelet, a 
94/2020. (H. 28).  számú képviselő-testületi határozat és és a polgármesteri döntésbe foglalt 
.../2020  (...) sz. határozat szerint, melyet a Támogató a jelen szerződés aláirásától számított 
10  napon belül utal  at  a Támogatott  11784009-16924217  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 határozata, és a 
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polgármesteri döntésbe foglalt  ../2020.  (.) határozat alapján, az Önkormányzat 
költségvetésében a  11105  címen rendelkezésre áll. 

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

3.5.  Támogató kijelenti, hogy a  3.1.  pontban meghatározott támogatási ősszeg 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 müködési támogatást Támogatott tovább 
adhatja az  1.  pontban meghatározott feladatelláLissal összefüggésben külső 
szervezeteknek, intézményeknek  anal, 

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

• hogy elszámolási is 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 
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 
nemethe@jozseivaros.hu 

a Támogatott részéről: dr. Ljavinyee Sztyepin elnök 
• 06/70 941 2149 

1avinee2@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 és egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2021.  április 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót is pénzügyi záró elszámolást készíteni  es  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, azzal, hogy a számlák és 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 
Számolva, dátum, elnök aláírása". Nem magyarországi fizetőeszközben történő 
pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, 
továbbá a számla ősszegét a számla teljesítése napján éranyes MNB 
középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót és 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 is 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 

%g 



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 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  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.) Korn.  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 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), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

0 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. Fla  a Támogatott a támogatás folyósítását megelőzően olyan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Támogató olyan körülményről szerez tudomäst, amely a jelen szerződés felmondását, 
illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás 
folyósítását, is 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 meghatározotti  (11784009-15508009)  számlára, a 
szerződésszám megjelölésével. 



7.4.  Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni. 

8.  Egyéb rendelkezések 
8.1. A  Támogatott a jelen szerződés aláírásával 

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

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Ävr. 
szerinti kizáró ok  rill  fenn; • 

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

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

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

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

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

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

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 
d)a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésinek feltételeként jogszabály vagy 

a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével 
összefilggő 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 elötedesztenie. 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 is 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  Abt.  es  az  An.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  ../2020.  (.....) számú képviselő-testületi határozat, a Támogatott részéről a 
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat számít 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 elolvastak, 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 Ruszin önkormányzat 
képviseletében 

Pikó Andris dr. Ljavinyec Sztyepän 
polgármester elnök 
Támogató Támogatott 

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

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Csendes Antalné Czuldcerné dr. Pintér Erzsébet 
pénzügyi ügyosztályvezető jegyző 



számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ LAP 

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

A  támogatás célja a támogatási szerződés szerint: 

A  felhasználásinak kezdő 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 
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 



Előterjesztés  11.  sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Támogató) 
adószám: 15735715-2-42 
törzskönyvi azonosító szám: 735715 
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
bankszámlaszám: 11784009-15508009 
képviseli: Pik()  András polgármester 

másrészről a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési  flee: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 
adószám: 15844569-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 844569 
statisztikai számjel: 15844569-8411-371-01bankszámlaszám: 
bankszámlaszám: 14100000-20177149-01000004 
képviseli: Kalmár Zoltánné elnök 

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

Kortnányzati funkció: 

1. A  támogatás nyújtásainak előzményei, körülményei 
A  Támogató a  2020.  évi költségvetésének elfogadMiról szóló  8/2020 (11.28)  sz. rendelete, 

94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésben 
foglalt../2020.(.....) számú határozata alapján vissza nem térítendő bruttó  200.000,- Ft,  azaz 
bruttó kettőszázezer forint összegű támogatást nyújtásáról döntött. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az I. pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
is 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 a Támogatott részére 
vissza nem térítendő, összesen bruttó  200.000,- Ft  összegű, a7n7 bruttó kettöszázezer forint 
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  (...) határozat szerint, melyet a Támogató a jelen szerződés aláírásától 
számított  10  napon belül átutal a Támogatott  14100000-20177149-01000004  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 költségvetésről szóló  8/2020.(I1.28.)  önkormányzati rendelet, a  94/2020  (II.  28). 
számú képviselő-testületi határozata és a polgármesteri döntésben foglalt  .../2020.  

h 



határozat alapján, az Önkormányzat költségvetésében a  11105-es  cím működési célú 
támogatás államháztartáson belülre előirányzatán található. 

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

3.5.  Támogató kijelenti, hogy a  3.1.  pontban meghatározott támogatási ősszeg 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 azzal, 

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

• hogy elszámolási is 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 
teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésünek kell lennie. 

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

a Támogató részéről:  Nemeth  Edina 
06/20-2183887 
nemethe@jozsefvaros.hu 

a TiunogatOtt részéről: Kalmár Zoltánné elnök 
06/30 537 4828 
kalmarmarcsil(itomail.com 

közös
Ceruza



6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 
6.1. A  támogatási igény jogosultságát  es  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 
Mud  ellenőrizhető módon kezelni  es  nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a 
jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint megőrizni.  A  Támogatott ezen  rill  is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2021.  áprills 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót  es  pénzügyi záró elszámolást készíteni  es  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  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  é  bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés I. sztunü mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák és 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 Mimi:  „Budapest  Főváros VIII. • kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat feli  Ft  (azaz  forint) összegben 
elszámolva, dátum, elnök aláírása". Nem magyarorsAgi fizet6észközben történő 
pénzügyi elszámolás esetén á számlaösszesítőn a számla tárgyat 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 és az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen 
szerződés  1.  sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a 
Támogató  30  napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány 
pótlására, melynek beérkezését követően  30  napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek 



rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel.  A  Támogatott tudomásul 
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

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

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

7. A  Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése 
7.1. A  Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 

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

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

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) alapján nem köthető támogatási szerződés, vagy 

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

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az  anal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit,  Illy  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 

0 a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előirt nyilatkozat bármelyiket visszavonja, vagy 

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

7.2. Ha  a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülmenyröl szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást 
megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, is erről a Tiunogatottat 
Írásban tájékoztatja. 

Amennyiben a támogatásból fel nem haszmált 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 szerződésszám 
megjelölésével. 913  • 



7.3.  Amennyiben a Kedvezményezett 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 is hitelesek; 

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés  anal,  akivel szemben Ävr. 
szerinti kizáró ok  All  fenn; 

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

d)tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű • felhasználását a Támogató  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 meghatásozott vagy a szerződés megkötésének 

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

szerződésben foglak ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 
d)a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy 

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

e) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik 

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

8.3. A  Támogató a  8.2.  pontban meghatározott bejelentés alapján  30  napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

8.4.  Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az 
eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási 
határidő leteltéig.  A  Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, 
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 



Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az 
eset összes körülményeit Mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

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

8.6. A  jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a Ptk., az Äht. és az Ävr. — az 
irányadók. 

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

számú 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 elolvastak, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  A  szerződés  5  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  4  db a Támogatónál,  1  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: 
I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2020.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 
képviseletében 

Pikó András Kalmár Zoltáné 
polgármester elnök 
Támogató Támogatott 

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

pénzilgyileg ellenjegyzem: 

Csendes Antalné Czulckemé dr.  Pinter  Erzsébet 
pénzügyi ügyosztályvezető jegyző 



I. számú melléklet 

ELSZÁMOLÓ LAP 

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

A  támogatás célja a támogatási surződés szerint: 

A  felhasználásának kezdő időpontja: A  felhasználás végső határideje: 

Sorszám I,  2. 
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Teljesítés 

A  pénzügyi élsziunolást ellenőrizte  (datum,  aláírás).  

Megjegyzés: 

A  szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

A  pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

teljesítés igazoló 
Pikó András 
polgármester 

aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 

Csatolt mellékletek: 

- db számla hitelesített másolata 
- db teljesítésigazolás hiteles másolata 
- db hitelesített pénztárbizonylat másolat 
- db hitelesített bankszámlakivonat másolat 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKI5 ANDRAS 
POLGÁRMESTER 

... J2020.  (V.  20.)  számú határozat 
a nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatásáráról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészséginek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett Ici. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításiról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezés& alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva Pikó  Andras  polgármester úgy döntök, hogy 

1. 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. Budapest  Föváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a nemzetiségi 
önkonhányzatok támogatásának kiegészítésére  369,0  ezer Ft-ot biztosít a működési 
általános tartalék terhére, ezért az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési c,é1 és 
általános tartalék" cím kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék előirányzatát 
369,0  ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a  „11105  Tagsági díjak és támogatások" 
cím — önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
elöirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 

• 
3. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata  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  268328,- Ft,  a Józsefvárosi Önnény Önkormányzat 
részére  474473,- Ft,  a Józsefvárosi Roma Önkormányzat részére  5.369.000,- Ft,  a 

1082 Budapest. Baron u 63-67  •  Telefon  06 1 459 2! 00  •  E-mail  polgarmesterekozsefvaros hu • wwwiozsera-oshu 
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Pik()  Andris 
polgármester. 

Budapest, 2020.  május 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS . 
POLGÁRMESTER 

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  és a Józsefvárosi, 
Ukrán Onkormänyzat részére  200.000,- Ft ősszegű vissza nem térítendő működési célú 
támogatást nyűjt. 

4. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata elfogadja a határozat  /-1l. 
számű mellékletét képező, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, Lengyel, Német, Örmény, 
Román, Szerb, Szlovák, Ruszin, és Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő 
tämogatási szerződéseket. 

5. A  határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő módosításánál figyelembe 
veszem. 

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

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, nemzetiségi referens, 
Költségvetési Ügyosztály. 
Határidő:  2020.  május  20. 

1092 Budapest.  Baross  u.63—&7.  ;Telefon:  06 1 45* 2103 • E-rnail: pOlgarrnes-ter@paservaros.  hu  • www.jozseheros.  hu  "OE 11°G 
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