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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdése  19.  pontja, valamint a nemzetiségek jogairól szóló  2011.  évi 
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.)  10.  §  (4)  bekezdése értelmében a kerületi 
Önkormányzat feladata a nemzetiségi ügyek ellátása, melynek során a települési 
önkormányzat köteles biztosítani a helyi nemzetiségek jogainak érvényesülését. 
Törvényi kötelezettségünkön túlmenően azonban, a  2021.  évi költségvetési rendelet 
elfogadásával úgy döntött önkormányzatunk, hogy az előző évekkel egyezően, azzal azonos — 
7.607.000.-Ft  — összegű támogatással segíti  2021.  évben is a Józsefvárosban megválasztott 
nemzetiségi önkormányzatok működését. 

A  jelen előterjesztés a költségvetési rendeletben elfogadott támogatási összeg nemzetiségi 
önkormányzatok közötti felosztására tesz javaslatot, az elmúlt évben kialakított felosztási elv 
szerint. 
A  nemzetiségek  2021.  évi támogatása során a — tavalyi évivel megegyező —  7.607.000,- Ft 
támogatási keretösszeg egyes nemzetiségek közötti felosztása a  2019.  évi önkormányzati 
választások során a választói névjegyzékben szereplő nemzetiségi választók számának 



alapulvételével történt, akként hogy a támogatás összege  200.000.-Ft-nál kevesebb vagy 
5.000.000.-Ft-nál több nem lehet. 

Az összesen  7.606.623,- Ft  támogatást az alábbiak szerint javaslom a jóisefvárosi nemzetiségi 
önkormányzatok között felosztani a  2021.  évi működésük támogatására: 

nemzetiség Létszám Támogatás 
Ft-ban 

Támogatás 
kiegészítés/Ft 

Támogatás 
összesenJFt 

Bolgár 24 100.773 99.227 200.000 
Görög 72 302.319 - 302.319 
Lengyel 23 96.574 103.426 200.000 
Német 64 268.728 - 268.728 
Örmény 113 474.473 

 

474.473 
Román 86 361.103 

 

361.103 
Ruszin 44 184.750 15.250 200.000 
Szerb 45 188.949 11.051 200.000 
Szlovák 23 96.574 103.426 200.000 
Ukrán 39 163.756 36.244 200.000 
Roma létszámtól 

független 
500.000 

 

5.000.000 

7.606.6b összesen 533 7.238.000 368.623 

A  fenti tartalommal előkészített támogatási szerződések az előterjesztés mellékletét 
képezik. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy valamennyi nemzetiségi 
önkormányzat kérelmezte a  2020.  évi települési támogatással való elszámolás 
határidejének meghosszabbítását  2021.  május 31-ig, továbbá jelezték, hogy a koronavírus 
járvány miatt nehézségekbe ütköztek a támogatás felhasználása során, ezért az arra 
vonatkozó felhasználási határnapok módosítása is szükséges. Mindannyian rajtuk 
kívülálló okra hivatkoztak, a kérelmek a  2020.  évi működési támogatási szerződések 
módosítás tervezetivel együtt, nemzetiségenként az előterjesztés  12-22.  sz. alatti 
mellékletét képezik. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Tisztelt Képviselő-testület jogosult dönteni. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a Nektv-ben foglalt jogszabályi kötelezettségek teljesítése, és a nemzetiségi 
önkormányzatok által elfogadott felosztás elfogadása. 
A  döntés pénzügyi fedezetet igényel.  A  pénzügyi fedezetet biztosító  7.607.000 Ft  előirányzat 
a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  9.  melléklet Józsefvárosi 
Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása működési jellegű címzett tartalék soron, 
a 20700-as címen rendelkezésre áll. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre Mötv.  10.  §  (1) (2)  bekezdésén, valamint a Képviselő-testület 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (Xl.  06.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban SZMSZ)  4.  számú (az önkormányzat önként vállalt feladatai) mellékletének  1.8 
pontján (nemzetiségi önkormányzatok pénzbeli támogatása) alapul. 
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Magyarország Kormánya az AlaptörVény  53.  cikk (I) bekezdésében meghatározott 
hatáskörében eljárva, a vesiélyhelyzet kihirdetéséről szóló  27/2021.  (I.  29.)  számú 
kormányrendelet  1.  § szerint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, igy a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  Nektv.  10.  §  (4)  bekezdése értelmében a kerületi önkormányzat feladata a nemzetiségi 
ügyek ellátása, melynek során a települési önkormányzat köteles biztosítani a helyi 
nemzetiségek jogainak érvényesülését. 

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

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Bolgár Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Görög Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Lengyel Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Német Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Örmény Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Roma Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Román, Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Szerb Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Szlovák, Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Ruszin Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 
Ukrán Önkormányzat Támogatási szerződés tervezet 

Bolgár Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Görög Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Lengyel Önk. 2020.évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Német Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Örmény Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Roma Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módositás tervezet 
Román Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Szerb Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Szlovák Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Ruszin önlc.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 
Ukrán Önk.  2020.  évi Támogatási Szerződés módosítás tervezet 

Mellékletek: 
I. sz. melléklet: Józsefvárosi 
2. sz. melléklet: Józsefvárosi 
3. sz. melléklet: Józsefvárosi 
4. sz. melléklet: Józsefvárosi 
5. sz. melléklet: Józsefvárosi 
6. sz. melléklet: Józsefvárosi 
7. sz. melléklet: Józsefvárosi 
8. sz. melléklet: Józsefvárosi 
9. sz. melléklet: Józsefvárosi 
10. sz. melléklet: Józsefvárosi 
11. sz. melléklet: Józsefvárosi 

12.sz. melléklet: Józsefvárosi 
13.sz. melléklet: Józsefvárosi 
14.sz. melléklet: Józsefvárosi 
15.sz. melléklet: Józsefvárosi 
16.sz. melléklet: Józsefvárosi 
17.sz. melléklet: Józsefvárosi 
18.sz. melléklet: Józsefvárosi 
19.sz. melléklet: Józsefvárosi 
20. sz. melléklet: Józsefvárosi 
21. sz. melléklet: Józsefvárosi 
22. sz. melléklet: Józsefvárosi 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021. (V.20.)  számú határozata 

a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásával kapcsolatos döntésekről 

A  képviselő-testület 
1. 2021  évben a nemzetiségi önkormányzatoknak az alábbi összegű vissza nem 

térítendő működési célú támogatást nyújtja: 
a) a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat részére  200.000,- Ft, 
b) a Józsefvárosi Görög Önkormányzat részére  302.319,- Ft, 
c) a Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat részére  200.000,- Ft, 
d) a Józsefvárosi Német Önkormányzat részére  268.728,- Ft, 
e) a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat részére  474.473,- Ft, 
0  a Józsefvárosi Roma Önkormányzat részére  5.000.000,- Ft, 
g) a Józsefvárosi Román Önkormányzat részére  361.103,- Ft, 
h) a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat részére  200.000,- Ft, 
i) a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat részére  200.000,- Ft, 
j) a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat részére  200.000,- Ft  és 
k) a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat részére  200.000,- Ft 

2.  elfogadja az előterjesztés  1-11.  számú mellékletei szerinti, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, 
Lengyel, Német, Öflitény, Roma, Román, Szerb, Szlovák, Ruszin, és Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzatokkal a  2021.  évre kötendő támogatási szerződéseket. 

3.  felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon az előterjesztés  1-11.  számú mellékletei 
szerinti támogatási szerződések aláírásáról; 

4.  elfogadja a határozat  12-22.  sz. mellékletei szerinti, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, 
Lengyel, Német, Örmény, Roma, Román, Szerb, Szlovák, Ruszin, és Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzatok működésének támogatására  2020.  évben kötött Támogatási 
szerződésekben foglalt felhasználási és elszámolási határidők módosítását; 

5.  felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon az előterjesztés  12-22.  számú mellékletei 
szerinti támogatási szerződésmódosítások aláírásáról; 

6.  felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások kifizetéséhez szükséges pénzügyi 
fedezet biztosításához az átcsoportosításokat elvégezze, azzal, hogy azok utólag 

•átvezetésre kerülnek a  2021.  évi költségvetési rendeletben. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  3.  és az  5.  határozati pontok tekintetében  2021.  május  31.,  a  6.  pont esetében a 
költségvetésről szóló rendelet következő módosítása 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Nemzetiségi Referens, 
Költségvetési Ügyosztály 

Budapest, 2021.  április  29. 

Dr. Erőss Gábor sk. 
alpolgármester 
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Előterjesztés  1.s;  melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros VIII.  herald  Józsefvárosi 

1082 Budapest, Baron u. 63-67. 
15735715-2-42 
735715 
15735715-8411-321-01 
11784009-15508009 
Pikó András polgármester 

másrészről a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross is.  63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad is.  lib 
adószám: 15508322-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 508320 
statisztikai számjel: 155083224411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-15508322 
képviseli: Kalicov Gizella Julianna elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2021.  évi költségvetésének elfogadásáról szóló  5/2021 (11.25)  sz. rendelete, is 
a polgánnesteri döntésben foglalt  .../2021  (...) számú határozat szerint vissza nem térítendő 
bruttó  200.000,- Ft,  azaz kettőszázezer forint összegű támogatás nyújtásáról döntött. 

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

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Támogatott részére 
vissza nem térítendő,  200.000.-ft  összegű támogatást nyújt a  2021.  évi költségvetésről szóló 
5/2021 (11.25)  önkormányzati rendelet, és a polgármesteri döntésbe foglalt  _12021  (...) 
határozata szerint, melyet a Támogató a jelen szerződés altilräsitol számított  10  napon belül 
utalja M a Támogatott  11784009-15508322  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 



3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2021.  évi költségvetéséről szóló  5/2021 (11.25)  számú rendelet  9.  melléklete, és a 
polgármesteri döntésbe foglalt ...(.....) számú határozat alapján, az Önkormányzat 
költségvetésében a  20700  címen rendelkezésre áll. 

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

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

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

3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

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

pontban meghatározott célra használhatja fel. 

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

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

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

5.3. A  támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának 

A  felhasználás kezdő időpont: 2021.  januári 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2022.  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 

nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Kalicov Gizella elnök 

111=ffleupcmail.hu 



6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 

6.1. A  támogatási igény jogosultságát is 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 iv  elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. 

6.2. A  Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlakat, bizonylatokat, 
szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek 
anal  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. 

63. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2022.  áprIlis 15-ig köteles 
Írásban szakmai záró beszámolót  es  pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló  es  pénzügyi elszámolás elfogadására  Es  a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.  pontjában feltüntetett 
határidőn belül. 

6.4. A  beszámolónak  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 is bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlik is bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráirni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  fete  ....  Ft  (azaz  forint összegben sz. támogatási 
szerző  d Es re 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 középárfolytunán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót  es  az elszámolást úgy köteles elkészlteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
és az elszámolási a beérkezést követően megvizsgálja,  es  a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy eluta.sitásáról.  A  Támogató döntéséről  es  az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszahzetésének 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 
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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 és az elszámolás határidejének módosítására irányuló 
kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a 
felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződés  5.3.  pontjában 
meghatározott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti. 

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

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

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

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

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.) 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 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), is ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

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

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, 
(rész)elszámolás benyújtásánalc (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, is erről a Támogatottat írásban tájékoztatja. 

7.3.  Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem 
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott 
az elszámolási határidőt követő  15  napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a 



Támogató részére a Támogató által meghatározott  (11784009-15508009)  számlára, a 
szerződésszám megjelölésével. 

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

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

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

13)  tudomásul veszi, hogy nem köthetö támogatási szerződés azzal, 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 kötelezettségit megszegve még nem számolt el; 

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

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

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

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

feltételeként jogszabály által előirt nyilatkozatok bármelyiket 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 
ősszefilggő 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 
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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  Alt.  és az  Ayr.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat  .12021  (....) 
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 jóvábagyólag 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, 2021.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 

képviseletében 

Pikó András Kalicov Gizella 
polgármester elnök 
Támogató Támogatott 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 



Va.  számú melléklet 
ELSZÁMOLÓ LAP 

Tántogatolt  new: Székhelye: 

Támogatás szerinti felhasznikisi 
határid6: 

Támogatás célja a támogatási 
szerződés szerint: 

Támogatás összege: Felhasznált támogatás összege: 

Similat *data' Kifizetés 

Seen 
Bizawl. 
sent 

WINS 
sew 

Tiede 
me 

Tema, 
szolgáltatás 
megnevezése 

Számla  bring 
amen 

USA 
k 
hoe 

KManis 
SS 

Asfaxpeoz, 
molds 

ilskazialla Wont, 
plaztéri likoaylat 

minas 
I 

        

2 

        

3 

        

4 

        

S 

        

6 

        

7 

        

8 

        

9 

        

n 

        

11 

        

12 

        

Cégszerii aláírás 
Es  pecsét 



lfb. számú 
melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 

Sorszám 
Rendezvén 
y  dátuma 

Rendezvén 
y  helyszíne 

Rendezvényen 
résztvevők 

becsült száma 
számla 

sorszáma 

                                                                                          

IGOR& dátuma: 

Cégszerű 
aláírás és 
pecsét 



Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dárum, 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 

524 
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Előterjesztés  2.  sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

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

másrészről a Józsefvárosi Görög Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. lib 
adószám: 16926185-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 679187 
statisztikai számjel: 16926185-8411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-16926185 
képviseli: Lenkey Petrosz elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásinak előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2021.  évi költségvetéséről szóló  5/2021 (11.25)  sz. rendelete, és a 
polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021  (...) számit határozata alapján vissza nem térítendő 
bruttó  302,319,- Ft,  azaz bruttó háromszázkettőezer háromszáztizenkilenc forint összegű 
működési támogatást nyújt. 

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

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat vissza nem térítendő, 
bruttó  302.319.41,  azaz bruttó háromszázkettőezer háromszáztizenkilenc forint Összegű 
támogatást nyújt a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  önkormányzati rendelete, 
is a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021.  (...) számú határozat szerint, melyet a jelen 
szerződés aláírásától számított  10  napon belül utal át a Támogatott  11784009-16926185 
számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 



3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2020,  évi költségvetése, a  94/2020  (II.  28).  számú képviselő-testületi határozat  es  a 
polgármesteri döntésbe foglalt  .../2020.  (V.....) számú határozat alapján az Önkormányzat 
költségvetésében a  20700  címen rendelkezésre áll. 

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

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

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

3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

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

pontban meghatározott célra használhatja fel. 

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

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

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
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: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2022.  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  
nemeth@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Lenkey Petrosz elnök 
111.11.1. 
pps.petrakis@gmail.com 



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

támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a 
felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben 
rögzített határidőt követő  5  óv elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. 

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

6.3 A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2022.  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 

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 Ugyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni: Jtudapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felt  Ft  (azaz forint) összegben 
sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása". Nem 
magyarországi fizetöeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn 
a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összeget a számla teljesítése 
napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszárnitva is fel kell tüntetni. 

6.5 A  Támogatott a beszámolót és  at  elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az 
alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a 
beszámolót  es  az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, is a beérkezést követő 
60  napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről és az 
esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a 
döntéstöl 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 rnegjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány 
pótlására, melynek beérkezését követően  30  napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek 
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rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel.  A  Támogatott tudomásul 
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

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

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

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

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

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

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

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

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

0 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 felftiggeszti a támogatás 
folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja. 

7.3.  Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem 
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a 
Támogatott az elszámolási határidőt követő  15  napon belül, egy összegben köteles 



visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott  (11784009-
15508009)  számlára, a szerződésszám megjelölésével. 

7.4.  Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visgzafizetési 
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 és hitelesek; 

b)tudorná.sul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az 
Án. 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; 

etudomásul veszi, hogy  a  támogatási igény szabályszerűségét  es a  támogatás 
rendeltetésszen1 felhasználását  a  Támogató  Ces  a  jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenörizhetik; 

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 köthetö 

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 
összefilggö körülményben változás következik be, 

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

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

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

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

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .../2021.  (....) számú határozat, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat  ../2021.  (.....) 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, 2021.  május 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
Támogatott 

Budapest  Főváros VIII. kerület képviseletében 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Támogató 
képviseletében 

Lenkey Petrosz 
Pikó András elnök 
polgármester 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem. 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 



Va.  számú melléklet 
ELSZÁMOLÓ LAP 

Támogatott neve: Székbelye: 

Támogatás szerinti felhasznillsi 
határidő: 

Támogatás  cilia  a támogatási 
szerződés  varied: 
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Bizonylat adatai Kifizetés 

Sera 
BizonyL 
sonz. 

Stalin TAWS 
ideje 

Tema, 
szolgáltatás 
maned= 

Saida brunt 
bane 

Wadi 
It 
*neat 

ICIGuth 
módja 

Atészpiaz, 
malls 

BanIndent.  kivonat, 
pénztári  bizmylat 

anima neve 
I 

        

2 

        

3 

        

4 

        

S 

        

6 

        

7 

        

8 

        

9 

        

10 

        

11 

        

12 

        

(*UMW 

Kltőltés 
„tummy 

agszerü aláírás 
és pecsét 



   

Rendezvényen 

  

Rendezvén Rendezvén résztvevők számla 
Sorszám y  dátuma y  helyszíne becsült száma sorszáma 

1/b.  számú 
melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 

Kitt,Ités dátuma: 

Cégszerű 
aláírás és 
pecsét 



Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás).  

Megjegyzés: 

A  szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

A  pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

teljesítés igazoló 
Pikó András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 





Elberjaztés at. medial 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros VIII. kerület Józsefvfrosi 

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

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

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

I.  A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2020,  évi költségvetéséről szóló  5/2021 (11.25)  sz. rendelete,  es  a 
polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021  (...) számú határozata alapján Támogatott részére 
vissza nem térítendő bruttó  200.000,- Ft,  azaz kettőszázezer forint összegű működési 
támogatás 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  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 

költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkonnányzat Támogató vissza nem 
térítendő, bruttó  200.000.-ft  összegű, azaz bruttó kettösAzezer forint összegű támogatás 
nyújtásáról döntött Támogatott részére, a  2020.  évi költségvetésröl szóló  5/2021. (11.25.) 
önkormányzati rendeletében, és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021  (...) számú 
határozatában, melyet a jelen szerződés aláírásától számított  10  napon belül utalja át a 
Támogatott  11784009-16926192  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
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3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2021. 
évi költségvetése, és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021.  (....) számú határozat 
alapján, az önkormányzat költségvetésében a  20700  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 összeg a 
rendelkezésére áll. 

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

3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

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

pontban meghatározott célra használhatja fel. 

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

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

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
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: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2022.  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 laa 
nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Nagypé Trzcinska Renáta elnök 

renatatrzcinska@gmail.com 



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 
által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a 
jelen szerződésben rögzitett 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  2022.  Április 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni is 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  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 számlik is bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz forint) összegben 
sz. timogatisi szerződésre elszámolva, 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 érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasitásáról.  A  Támogató döntéséről is az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetesének 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 
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rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel.  A  Támogatott tudomásul 
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

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

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

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

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

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett 
e) olyan körülmény merül 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 azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

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

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

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

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



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

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

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

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés  anal,  akivel szemben az 
Ävr. 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 
rendeltetésszerti 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 megkötésének feltételeként jogszabály vagy 

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

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

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

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

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

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a a polgármesteri 
döntésbe foglalt  _12021.  (....) számú határozat , a Támogatott részéről a Józsefvárosi 
Lengyel Önkormányzat  ../2021.  (.....) 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: 
L Elszámoló Lap 

Budapest, 2021  május 

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 
Budapest  Főváros VIII. kerület Támogatott 

Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 
Támogató 

képviseletében 

 

Nagyné Trzeinska Renáta 
elnök Pikó András 

polgármest 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia dr. Meleg,h Mónika 
' gazdaságvezető aljegyző 



I/a. számú melléklet 
ELSZÁMOLÓ LAP 

Támogatott  nett Székhelye: 

Támogatás szerinti felhasználási 
határidő: 

Támogatás célja a támogatási 
szerződés szerint: 

Támogatás összege: Felhasznált támogatás összege: 

Bizonylat adatai Kifizetés 

Sorsz 
Bizonyl. 
sorsz. 

Szállító 
neve 

Teljesítés 
ideje 

Termék, 
szolgáltatás 
megnevezése 

Számla bruttó 
összege 

Záradé 
k 
összege 

Kifizetés 
módja 

/kiszpénz, 
utalás 

Bankszámla kivonat, 
pénztári bizonylat 

száma 
1 

      

_ 

 

2 

        

3 

        

4 

        

5 

        

6 

        

7 

        

8 

     

_ 

  

9 

        

10 

        

11 

        

12 

        

összesen: 

Kitöltés 
dátuma: 

Cégszerű aláírás 
és pecsét 



   

Rendezvényen 

  

Rendezvén Rendezvén résztvevők számla 
Sorszám y  dátuma y  helyszíne becsült száma sorszáma 

1/b.  számú 
melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 

Kitőltés dátuma: 

Cégszerű 
aláírás és 
pecsét 



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 
András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 
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alterjesztés ( sz. ateUékkt 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi 

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

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

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

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

1. A la  mogatis nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2020.  évi költségvetéséről szóló  5/2021(11.25)  sz. rendelete, és a polgármesteri 
döntésbe foglak  .../2021  (...) számú határozata alapján vissza nem térítendő bruttó  268,728,-
Ft,  azaz bruttó kettöszázhatvannyolcezer hétszázhuszonnyolc forint összegű működési 
támogatást nyújt. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 

zavartalan ellátásának biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
és működéshez kapcsolódó beruházási  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 

költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat vissza nem térítendő, 

bruttó  268,728,- Ft,  azaz bruttó kettőszázhatvannyolcezer hétszázhuszonnyolc forint összegű 

támogatást nyújt a  2020.  évi költségvetésről szóló  5/2021 (11.25.)  önkormányzati rendelet,  es 

a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021.  (...) számú határozat szerint, melyet a jelen 

szerződés aláírásától számított  10  napon belül utal  at  a Támogatott  11784009-16924200 

számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem terítendő támogatás. 

so. 



3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2021.  évi költségvetése,  es  a polgármesteri döntésbe foglalt  ../2021.  (...) határozat alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a  20700  címen rendelkezésre áll. 

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

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

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

3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

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

pontban meghatározott célra használhatja fel. 

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

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

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
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: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2022.  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 Edinaa 
nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: dr. Szabadkai Attila Csaba elnök 

jozefstadt@yahoo.de 
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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 idopontjától 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  tut  is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást ás egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2022.  Április 15-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.  pontjában feltüntetett 
határidőn belül. 

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

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák és bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák is bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 

 támogatási szerződésre elszámolva,  datum,  elnök aláírása". Nem 
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás eseten a számlaösszesítőn 
a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése 
napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
es  az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja,  Es  a beérkezést kővető  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről  es  az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen 
szerződés I. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesiti, úgy a 
Támogató  30  napos határidő megjelölésivel 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 
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veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

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

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

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

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

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

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korra 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 
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. 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 felftiggeszti 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. 



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 is 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

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

c) 
d)tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 

években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; 

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

fl  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  anal  előírt nyilatkozatok bármelyiket visszavonja; 
c)  a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 

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

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

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

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

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

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

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .../2021.  (....) számú határozat, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat  ../2021.  (......) 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, 2021.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Támogató 
képviseletében 

Pikó András 
polgármester 

Józsefvárosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Támogatott 
képviseletében 

dr. Szabadkai Attila Csaba 
elnök 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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Va.  submit  melléklet 
ELSZÁMOLÓ LAP 

Támogatott  nest: Székkelye: 

Támogatás szerinti felhasználási 
határidő: 

Támogatás Célja a támogatási 
szerzódis szerint: 

Támogatás ősszege: Felhasznált támogatás összege: 

Sizonslat adatai Kifizetés 

Soru 
Bizonyt 
sons. 

Szállító 
»eve 

Te(Ode 
WS 

Termék, 
szolgáltatás 
megnevezése 

Salmis brutal 
amen 

Zirad4 
It 
&um 

Kifizetés 
módja 

Atiszpénz, 
flak 

Bankszámla kivonat, 
pénztári bizonylat 

*dam 
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2 

        

3 

        

4 

        

S 

        

6 

        

I 

        

I 

        

9 

        

lo 

        

11 

        

12 

        

Kitiltés 
ditmosa: 

Cégszerű aláírás 
is pecsét 

sz. 7 
' 

/c, 

Ix 



1/b.  számú 
melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 

Sorszám 
Rendezvén 
y  dátuma 

Rendezvén 
y  helyszíne 

Rendezvényen 
résztvevők 

becsült száma 
számla 

sorszáma 

                                                                                          

Kitőltés dátuma: 

Cégszerű 
aláírás és 
pecsét ' 
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Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás)'  

Megjegyzés: 

A  szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

A  pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

teljesítés igazoló 
Pikó András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 

sz. 9 t 
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Elöterjesztés S. sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros  V111.  kerlilet Józsefváros' 

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

másrészről a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 
adószám: 16927973-1 -42 
törzskönyvi azonosító szám: 679219 
statisztikai számjel: 16927973-8411-371-01 
bankszámlaszám: 14100000-20176449-01000002 
képviseli: Bódis  Alt*  András elnök 

együttesen a Felek között az alulirott napon  e5  helyen, az alábbi feltételekkel: 

Kormányzati funkció: 

I.  A  támogatás nyújtásinak előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2021,  évi költségvetéséről szóló  5/2021 (11.25)  sz. rendelete, valamint a 
polgármesteri döntésbe foglalat  ../2021  (...) 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  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag nemzetiségi közügyeinek 
zavartalan ellátMAnak biztosítása céljából, e közfeladata teljesítése során felmerülő működési 
is működéshez kapcsolódó beruházási  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb beszerzése) 
költségeire fordithatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. A  Támogató összesen bruttó  474,473  forint, azaz bruttó négyszÁzhetvennégyezer 
négyszázhetvenhárom forint összegű támogatást nyújt a  2021.  évi költségvetésről szóló 
5/2021. (11.25.)  önkormányzati rendelete,  es  a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021.  (...) 
számú határozat szerint, melyet a jelen szerződés aláírásától számított  10  napon belül utal  sit  a 
Támogatott  14100000-20176449-01000002  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
Képviselő-testületének  2021.  évi költségvetésről szóló  5/202141.25.)  önkormányzati 
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rendelete, és a polgármesteri döntésbe foglalt  ..72021  (...) sz. határozat alapján az 
Önkormányzat költségvetésében a  20700  címen rendelkezésre áll. 

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

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

4. A  támogatás folyósítása 

4.1. A  Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

5. A  támogatás felhasználásának szabályai 

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

5.2.  Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott működési támogatást Támogatott tovább 
adhatja az 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, 
5.1.3.  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 
A  felhasználás kezdő időpont: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi teljesítés végső időpontja: 2022.  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 

nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Bódis Alpir András elnök 

bodisalpar@gmail.com 
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6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 

6.1. A  támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt 
követő  5  év eltehéig, 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  nil  is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2022.  április 15-ig köteles 
Írásban szakmai záró beszámolót  es  pénzügyi záró elszámolást készíteni is átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló  es  pénzügyi elszámolás elfogadására is 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 mellékletet 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 megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráími:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz . forint) összegben 
sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök *Minks:C. Nem 
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesitőn 
a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése 
napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámitva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót  es  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  1.  sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, ügy a 
Támogató  30  napos határidő megjelölésével Írásban felszólítja a Támogatottat a hiány 
pótlására, melynek beérkezését követően  30  napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek 
rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 



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

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

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

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

7.1. A  Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult,  ha: 
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy 
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

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

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.) 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 
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. 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 felftiggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogatottat 
írásban tájékoztatja. 

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

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

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 
rendeltetéssurü felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4.  Jelen szerződés módositása a Felek közös akaratából kizárólag Írásban történhet az 
eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási 
határidő leteltéig.  A  Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét Írásban, 
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére elöterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megitélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módositási 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 Ptic., az Aht. és az  Am.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .../2021.  (....) számú határozat , a Támogatott részéről a Józsefvárosi 
Örmény Önkormányzat  ../2021  (.....) 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, 2021  május 

Budapest  Fűváros VIII. kerület Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat Támogatott 

Támogató képviseletében 
képviseletében 

Pikó András 
polgármester 

Midis Alpär András 
elnök 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás):  

Megjegyzés: 

A  szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

A  pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

teljesítés igazoló 
Pikó András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 

sz. 9 
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Előterjesztés  6.  st.  melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

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

másrészről a Józsefvárosi Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 
működési hely: 
adószám: 
törzsszám: 
statisztikai szám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

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

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

1. A  támogatás nyújtásinak előzményei, körülményei 
A  Támogató a Képviselő-testületének  5/2021. (11.25.)  sz. önk. rendelete, és a  /2021  ( ) 
polgármesteri döntésbe foglalt határozat alapján„  2021.  évben, vissza nem térítendő, bruttó 
5.000.000,- Ft,  azaz öttnillió forint összegű, működési és feladat ellátásához kapcsolódó, 
célhoz nem kötött támogatást nyújt Támogatott részére.. 

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

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Támogató a  2020  évi 
költségvetésről szóló  5/2021. 11.25.)  önkormányzati rendelet, és az  1.  pontban hivatkozott 
határozat szerint,  2021.  évre összesen bruttó  5.000.000,- Ft,  azaz Ötmillió forint összegű 
támogatást biztosít Támogatott részére, és azt a jelen szerződés aláírásától számított  10  napon 
belül átutalja a Támogatott  11784009-15508308  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

3.3. A  támogatás forrása:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
2021.  évi költségvetésében a  20700  címen rendelkezésre áll. 



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

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

4. A  támogatás folyósítása 

4.1. A  Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

5. A  támogatás felhasználásának szabályai 

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

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

5.1.2.  hogy ebben az esetben is a józsefvárosi roma nemzetiségi polgároknak 
részesülnie kell a támogatott külső szerv által végzett tevékenység 
eredményeiből, 
5.1.3.  hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli.  A  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 

kezdő időpontja: 2021.  januári 
véghatárideje: 2021.  december  31. 
a pénzügyi teljesítés 
véghatárideje: 2022.  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 

nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Benga-Oláh Tibor elnök 

b.olahtibor@gniail.com 

6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 

sy.c2 



6.1. A  támogatási igény jogosultságát is 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 is 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  2022.  április 15-ig kőteles 
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 és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; 
b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti - a 

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák  es  bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák  es  bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles Mimi:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat feli  Ft  (azaz  forint) összegben 

 sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása". Nem 
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn 
a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése 
napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
is az elszámolást a beErkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről  es  az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésinek kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott a 
beszáznolásra, 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 rendeltetésszerüen használta-e fel.  A  Támogatott tudomásul 

yea 



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 elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése 

7.1. A  Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult,  ha: 
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy 
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

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

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

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

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így 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 előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy 

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

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

7.3.  Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem 
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott 
az elszámolási határidőt követő  15  napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére a Támogató által meghatározott  (11784009-15508009  számú) 
számlára, a 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 alálrásával 
a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk  es 

dokumentumok teljes körüek, valódiak is hitelesek; 
b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben  Ayr. 

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

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

d)tudomäsul 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 kötelezettséget megszegve még nem számolt el; 

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

0  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 az  Ayr. 81.  §-a alapján nem köthető 

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

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

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 
d)a Támogatott 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 elöterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 
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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 Ávr. — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  /2021  ( ) sz. határozat, a Támogatott részéről a  ../2021  ( ) 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  5  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  4  db a Támogatónál,  1  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: Elszámoló Lap 

Budapest, 2021  

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Támogató 
képviseletében 

Pikes  Andris 
polgármester 

Fedezet az Önkormányzat 
költségvetésében 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 
Budapest, 2021.  .... 

Józsefvárosi Roma Önkormányzat 
Támogatott 

képviseletében 

Benga-Oláh Tibor 
elnök 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

     

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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Elő1etjesztés9. sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros  10111.  kerület Józsefvárosi 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15735715-2-42 
735715 
15735715-8411-321-01 
11784009-15508009 
Pikó  Andras  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 
bankszárnlaszám: 11784009-16924190 
képviseli:   elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató  a 2020.  évi költségvetésének elfogadásáról szóló  5/2021(11.25)  sz. rendelete,  es 
a  polgármesteri döntésben foglalt  .../2021  (...) számú határozatában vissza nem térítendő 
brutto  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 
es  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 bruttó háromszázhatvanegyezer 
százhárom forint összegű támogatást nyújt a  2020.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.) 
önkormányzati rendelet, és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021  (...) 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, és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021.  (....) számú határozat 
alapján, az Önkormányzat költségvetésében a  20700  címen rendelkezésre áll. 

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

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

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

3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

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

pontban meghatározott célra használhatja fel. 

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

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

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
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: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  felhasználás végső időpontja: 2022.  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 

nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: elnök 

MS.  
zoltan.nagy.dr@gmail.com 

Co 



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

felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögziten 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  2022.  Április  15-1g  köteles 
Írásban szakmai záró beszámolót ás pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló is pénzügyi elszámolás elfogadására és a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.  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 is bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák  es  bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 
....sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása". Nem 
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesitőn 
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  Cagy  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 döntéstöl 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettség& határidőre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyüjton beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen 
szerződés  1.  sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, ügy a 
Támogató  30  napos határidő megjelölésével Írásban felszólíja 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.)  Korm. rendelet 
(a továbbiakban: alapján nem köthető támogatási szerződés, vagy 

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

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

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)határidej ét 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 felfiiggeszti •a támogatás 
folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja. 

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

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, 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  es  a támogatis 
rendeltetésszerü felhasználását a Támogató  es  a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik; 

e) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, ősszegére 
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 útemezéshez 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 indokolässal 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. 

gOES 
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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  Alt.  és az  ;kw.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .../202I.  (....) számú határozat, a Támogatott részéről az  ../2021  (...) 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, 2021.  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Román Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat Támogatott 

Támogató képviseletében 
képviseletében 

      

 

Pikó András 
polgármester 

  

elnök 

 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében 
a  20700  címen rendelkezésre  all. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 



Va.  számú melléklet 
ELSZÁMOLÓ LAP 

Támogatott neve: Székhelye: 

Támogatás szerinti felhasználási 
határidő: 

Támogatás célja a támogatási 
szerződés szerint: 

Támogatás összege: Felhasznált támogatás összege: 

Bizonylat adatai Kifizetés 

Sorsz 
Bizonyl. 
sorsz. 

Szállító 
neve 

Teljesítés 
ideje 

Termék, 
szolgáltatás 
megnevezése 

Számla bruttó 
összege 

Záradé 
k 
összege 

Kifizetés 
módja 

/készpénz, 
utalás 

Bankszámla kivonat, 
pénztári bizonylat 

száma 

1 

        

2 

        

3 

        

4 

        

5 

   

.  

    

6 

        

7 

        

a 

     

_ 

  

9 

        

10 

        

11 

        

12 

        

összesen: 

Kitöltés 
dátuma: 

Cégszerű aláírás 
és pecsét 



   

Rendezvényen 

  

Rendezvén Rendezvén résztvevők számla 
Sorszám y  dátuma y  helyszíne becsült száma sorszáma 

1/b.  számú 
melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 

Kitőltés dátuma: 

Cégszerű 
aláírás és 
pecsét 

sz.13 



Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás).  

Megjegyzés: 

A  szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

A  pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

teljesítés igazoló 
Pikó András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint— sokszorosítható 

sz. 9 
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Előterjesztés  8.  sz. melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros  V111.  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 
bankszárnlaszám: 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  fb 
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  es  helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. A  támogatás nyújtásinak előzményei, körülményei 

A  Támogató a  2020.  évi költségvetésének elfogadásáról szóló  5/2021 (11.25)  sz. rendelete, is 
a polgármesteri döntésbe foglalt  ../2021.(...)  számú határozata alapján vissza nem térítendő 
bruttó  200.000,- Ft,  azaz bruttó kettőszázezer forint összegű támogatást nyújt Támogatott 
részére. 

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

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  azaz bruttó kettőszázezer forint összegű 
támogatást nyújt a  2021.  évi költségvetéséről szóló  5/2021. (11.25.)  önkormányzati rendelet, 
es  a polgármesteri döntésbe foglalt  ...f2021  (...) sz. határozat szerint, melyet a Támogató a 
jelen szerződés aláírásától számított  10  napon belül utal át 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 
2021.  évi költségvetése, és a polgármesteri döntésbe foglalt  ../2021.  (.) határozat alapján, az 
Önkormányzat költségvetésében a  20700  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 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 ruszin 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: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi teljesítés véghatárideje: 2022.  március  15 

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

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

a  Támogató részéről:  Nemeth Edina 
ate 
nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: dr. Ljavinyec Sztyepán elnök 

lavinec2@gmail.com 

Gs 



6. A  támogatás felhasználásinak elknörzése, 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 iv  elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. 

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

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2022.  április  15-íg  köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni  es  átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére. 
A  Támogató részéről a szakmai beszámoló is pénzügyi elszámolás elfogarbivira ás 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 is bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámold Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felt  Ft  (azaz  forint) összegben 
sz. támogatási szerződésre elszimolva, 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  Es  az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja,  es  a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről  es  az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen 
szerződés  1.  sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a 
Támogató  30  napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány 
pótlására, melynek beérkezését követően  30  napon belül dönt annak elfogadAsáról. Felek 
rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 



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

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

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

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

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

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

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet 
(a továbbiakban:  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 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok 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  anal  előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével 
összefuggő 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-módosittisi 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 szerzbd• ésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 
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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  Ain.  és az  Ayr.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  ../2021.  ( ) számú képviselő-testületi határozat, a Támogatott részéről a 
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat  ../2021.(....)  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, 2021... 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat Támogatott 

Támogató képviseletében 
képviseletében 

    

Pikó András 
polgármester 

dr. Ljavinyec Sztyepán 
elnök 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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Pa. számú melléklet 
ELSZÁMOLÓ LAP 

Támogatott neve: Szikhelye: 

Támogatás szerinti felhasználási 

határidő: 

Támogatás célja a támogatási 

sztrzödes szerint: 

Támogatás összege: Felhasznált timogatis összege: 
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melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 
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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 
Pikó András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint —sokszorosítható 
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Előterjesztés  9.  sz. melléki" 

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS 

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

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Tiunogató) 

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

másrészről a Józsefvárosi Szerb Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 
üdószám: 15780186-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 780188 
statisztikai számjel: 15780186-8411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-15780186 
képviseli: Krkeljics MiliC0  Miter  elnök 

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

1. A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató a költségvetéséről szóló  5/2021 (11.25.)  számú önkormányzati rendelet  es  a 
polgármesteri döntésbe foglalt  ../2021.  (...) határozata alapján vissza nem térítendő bruttó 
200.000,-Ft,  azaz bruttó egyszázhatvankettő ezer forint összegű támogatást nyújtásáról 
döntött. 

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

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat a Támogatott részére 
vissza nem térítendő, összesen bruttó  200.000,- Ft,  azaz bruttó kettőszázezer forint összegű 
támogatást nyújt a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  önkormányzati rendelet, és 
a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021  (...) határozat szerint, melyet a Támogató a jelen 
szerződés alairásától számított  10  napon belül utal  it  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 
2021.  évi költségvetése, és a polgármesteri döntésbe foglalt  ../2021.  (....) határozat alapján, az 
önkormányzat költségvetésében a  20700  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 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 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 
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: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi felhasználás végső időpontja: 2022.  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  Mille  
nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Krkeljics Mirko Mitar 
elnök 
MISS  
mitar.krkeljic@gmail.com 
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6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 
6.1. A  támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 

felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt 
követő  5  év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. 

6.2. A  Támogatott köteles a felhasználási dokumentáló számlákat, bizonylatokat, 
szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek 
által ellenőrizhető módon kezelni ás 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  2022.  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  es  az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; 
b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a 

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák és bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák ás bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri liivatal 
Pénzügyi Ugyosztályitn eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráími:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felt  Ft  (azaz  forint) összegben 

sz- támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása". Nem 
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn 
a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése 
napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
es  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 határidöre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen 
szerződés  1.  sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, ügy 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 megállapításit, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel.  A  Támogatott tudomásul 
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veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

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

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

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

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

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

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet 
(a továbbiakban:  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 
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 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 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, infonnációk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak is hitelesek; 

b) tudomásul veszi, hogy nem köthetö támogatási szerződés azzal, 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 szerzödésben meghatározott vagy a szerződés megkötésinek 

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

szerződésben foglalt ittemezéshez 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 teljesítésevel 
összefüggő körülményben változás következik be, 

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

azt a Támogatott a tudomására jutást követően  15  napon belül köteles frá.sban 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  Tiunogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, 
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére elöterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, ügy 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  Alt.  és az Ávr. — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  ..12021.  ( .) számú határozat, a Támogatott részéről a  ../2021.  (....) 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: Elszámoló Lap 

Budapest, 2021  

Budapest  Főváros VB!. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

Támogató 
képviseletében 

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 
Támogatott 

képviseletében 

    

Piko András 
polgármester 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében a 
20700  címen rendelkezésre áll. 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

Krkelpes Mirko Mier 
elnök 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 

EL 
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lia. számú melléklet 
ELSZÁMOLÓ LAP 

Támogatott nse: Székhelyt 

Támogatás uerinti telhasználási 
határidő: 

Támogatás célja a támogatási 
szerzndés szerint: 
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Rendezvényen 

  

Rendezvén Rendezvén résztvevők számla 
Sorszám y  dátuma y  helyszíne becsült száma sorszáma 

1/b.  számú 
melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 

Kitőltés dátuma: 

Cégszerű 
aláírás és 
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Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás)  

Megjegyzés: 

A  szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

A  pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

teljesítés igazoló 
Pikó András 

polgármester 
aláírás 

A  pénzügyi Elszárnoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 
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Ekkerjesze lit at. *elfin& 

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS 

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

Főváros VIII. kerület J6zsefvérosi 

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

másrészről a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 
működési hely: 
adószám: 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 
15508315-1-42 
508319 
15508315-8411-371-01 
11784009-15508315 
Szelényi György Balázsné 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  5/2021(11.25)  sz. rendelete,és a 
polgármesteri döntésben foglalt  .../2021  (...) számú határozatában vissza nem térítendő 
bruttó  200.000,- Ft,  aza7 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 során felmerülő működési 
es  működéshez kapcsolódó beruhá74si  (even  túl elhasználódó eszközök, alkotások, stb 
beszerzése) költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Cinkormányzat a Támogatott részére vissza 

nem térítendő, összesen bruttó  200.000,- Ft,  azaz bruttó kettöszAnzer forint összegű 
támogatást nyújt a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  önkormányzati 
rendelet,  es  a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021  (...) határozat szerint, melyet a 
jelen szerződés aláírásától számított  10  napon belül utal át a Támogatott  11784009-
15508315  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 
2021.  évi költségvetése, és a polgármesteri döntésben foglalt  .J2021.  (...) határozat alapján, 
mely az Önkormányzat költségvetésében a  20700  címen rendelkezésre áll. 

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

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

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

3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

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

pontban meghatározott célra használhatja fel. 

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

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

• hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
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: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi teljesítés véghatárideje: 2022.  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 

nemethe®jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Szelényi György Balázsné elnök 

szeljohi@gmaitcom 



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

felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt 
követő  5  év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. 

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

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2022.  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  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 Ugyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 

 sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása". Nem 
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn 
a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése 
napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről és az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen 
szerződés 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 
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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 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 merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

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

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

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

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

7.3.  Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni. 
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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)tudomäsul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés  $7721,  akivel szemben Ávr. 
szerinti kizáró ok áll fenn; 

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

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

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

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

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

feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok 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 kérelmet írásban, 
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az 
eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-
módosítás  es  szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

8.5.  Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. 
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8.6. A  jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a Ptk., az Aht. és az  Ayr.  — az 
irányadók. 

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  .J2021.  (...) számú határozat, a Támogatott részéről a Józsefvárosi Szlovák 
Önkormányzat  ../2021.  (.....) 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, 2021. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat Támogatott 

Támogató képviseletében 
képviseletében 

   

Pikó András 
polgármester 

 

Szelényi György Balázsné 
elnök 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében Jogi szempontból ellenjegyzem: 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Which  Szilvia 
gazdaságvezető 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 

54 

sz. 6 



L/a. számú melléklet 
ELSZANIOLÓ LAP 

Támogatott neve: Székhelye: 

Támogatás szerinti felhasználási 
határidő: 

Támogatás célja a támogatási 
szerződés szerint: 

Támogatás összege: Felhasznált támogatás összege: 

Bizonylat adatai Kifizetés 

Soria 
Bizonyt. 
sera 

SziBill, 
neve 

TeBesités 
Ideje 

Termék, 
szolgáltatás 
megnevezése 

Slimla bruttó 
összege 

Záradé 
k 
összege 

Kitt  esés 
módja 

lkészpea, 
utalás 

Bankbeámte kivonat, 
pénztári bizonylat 

mama 
1 

       

• 2 

        

3 

        

4 

        

5 

        

6 

        

7 

        

8 

        

9 

        

10 

        

11 

        

12 

        

Mattis 
(Mums: 

Cégszerű aláírás 
is  pees& 
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1/b.  számú 
melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 

Sorszám 
Rendezvén 
y Mama 

Rendezvén 
y  helyszíne 

Rendezvényen 
résztvevők 

becsült száma 
számla 

sorszáma 

                                                                                          

Kitőltés dátuma: 

Cégszerű 
aláírás és 
pecsét 

sz.41 
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Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte (dátum, aláírás).  

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 

sz. 9 





Előterjesztés  11. n  melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

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

Főváros VIII. liar&let Józsefvárosi 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15735715-2-42 
735715 
15735715-8411-321-01 
1178400915508009 
Pikó  Andras  polgármester 

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

együttesen a  Feick  között az alulirott napon  es  helyen, az alábbi feltételekkel: 

Kormányzati funkció: 

1. A  támogatás nyújtásinak előzményei, körülményei 
A  Támogató a  2020.  évi költségvetésének elfogadásáról szóló  5/2021 (11.25)  sz. rendelete, is 

a polgármesteri döntésben foglalt.J2021.(.....) 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  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 fordithatja. 

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, azaz bruttó kettőszázezer forint 
összegű támogatást nyújt a  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  önkormányzati 
rendelet, és a polgármesteri döntésbe foglalt  .../2021  (...) határozat szerint, melyet a 
Támogató a jelen szerződés aláírásátál 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 
2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021.(1I.25.)  önkormányzati rendelet, S a polgármesteri 



döntésben foglalt  .../2021.  (...) határozat alapján, az Önkormányzat költségvetésében a 
20700-es  cím működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatán található. 

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

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

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

3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  10  napon belül. 

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

pontban meghatározott célra használhatja fel. 

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

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

• hogy elszámolási  es  beszámolási kötelezettség mind a támogatott külső 
szervezeteket, intézményeket, mind a Támogatottat terheli.  A  Támogatott 
köteles a külső szerv részéről benyújtott — a továbbadott támogatás 
felhasználásáról szóló — elszámolási dokumentációt, valamint a támogatási  eel 
megvalósulásáról szóló saját nyilatkozatát a benyújtást követő leghamarabb,  de 
legkésőbb  30  napon belül a Támogató részére átadni. 

5.3. A  támogatás felhasználásának, kötelezettségvállalásának 
A  felhasználás kezdő időpont: 2021.  január  1 
A  kötelezettség vállalás végső időpontja: 2021.  december  31 
A  pénzügyi teljesítés véghatárideje: 2022.  március  15 

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

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

a Támogató részéről: Németh Edina 

nemethe@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről: Kalmár Zoltánné elnök 

kalmarmarcsil egmail.com 
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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 
által ellenőrizhető módon kezelni  es  nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a 
jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint megőrizni.  A  Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2022.  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 is pénzügyi elszámolás elfogadására és a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.,  pontjában feltüntetett 
határidőn belül. 

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

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák és bizonylatok adataival 
megegyezően kitöltött, a jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap 
benyújtásával történik, azzal, hogy a számlák és bizonylatok, a felhasználáshoz 
köthető egyéb dokumentumok (szerződések stb.) a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Ügyosztályán eredeti példányban megtalálhatóak. 
A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat fele  Ft  (azaz  forint) ősszegben 

sz. támogatási szerződésre elszámolva, dátum, elnök aláírása". Nem 
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn 
a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése 
napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót is az elszámolást úgy kőteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
es  az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja,  es  a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről  es  az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen 
szerződés I. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a 
Támogató  30  napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány 
pótlására, melynek beérkezését követően  30  napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek 
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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, feltnondási joga, a támogatás visszafizetése 
7.1. A  Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 

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

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

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

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

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

0 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 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 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. 
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7.3.  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  27721,  akivel szemben 
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 is a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik; 

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

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

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

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

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

a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével 
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. 
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Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az 
eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

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

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

Jelen támogatási szerződés aláírására a felhatalmazást a Támogató részéről a polgármesteri 
döntésbe foglalt  ../2021.  (....) számú képviselő-testületi határozat, a Támogatott részéről a 
.../2021  ( ) 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, I db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: 
I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2021.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat Támogatott 

Támogató képviseletében 
képviseletében 

      

 

Pikó András 
polgármester 

  

Kalmár Zoltánné 
elnök 

 

Fedezet: az Önkormányzat költségvetésében 
a  20700  címen rendelkezésre áll. 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdaságvezető 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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iisszesea: 

Bizonylat adatai  Kifizetés 

Blzoayl. 
som. 

Szállító 
neve 

Teljesítés 
Mole 

Termek, 
szolgáltatás 
megnevezése 

Sties brutt6 
' 

Záradé 
Ic 
összege 

Klfizetés 
módja 

készpénz, 
utalás 

Bankszámla kivoüat, 
pénztári bizonylat 

'time  Som 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

I/a. saint"'  melléklet 
ELSZÁMOLÓ LAP 

Támogatott neve: Székhelye: 

Támogatás szerinti felhasználási 
határidő: 

Támogatás célja a támogatási 
szerződés szerint: 

Támogatás összege: Felhasznált támogatás összege: 

KHIOS 
dituma: 

a:gazer& alibis 
is pecsit 



   

Rendezvényen 

  

Rendezvén Rendezvén résztvevők számla 
Sorszám y  dátuma y  helyszíne becsült száma sorszáma 

1/b.  számú 
melléklet 

Támogatáshoz kapcsolódó rendezvény esetén 

KatiIt& dátuma: 

Cégszerű 
aláírás és 
pecsét 
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A  pénzügyi elszámolást: ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

teljesités %mlá 
HIM  Andris 
polgármester 

aláírás 

Teljesítés igazolás: 

A  pénzügyi elszámolást ellenőrizte  (datum,  aláírás).  

Megjegyzés: 

A  szakmai beszámolót ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

A  pénzügyi Elszámoló lap — szükség szerint — sokszorosítható 
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Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám •  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó András polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviselő: Kalicov Gizella Julianna elnök 
adószám:  15508322-1-42 
statisztikai számjel:  15508322-8411-371-01 
folyószámlaszáma:  11784009-15508322 
(a továbbiakban: Támogatott) 

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1. Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

2.1. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont:  2020.  február 
28."  dátumot  2020.  január L dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja:  2021. 
március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

2.2. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3. Zarb  rendelkezések 

Jelen támogatási szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 

érvényes. 

2 
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Jelen támogatási szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban készült, 
amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021..... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó Andris 
polgännester 

Támogató 

Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
képviseletében 

Kalimy Glzella Julianna 
elnök 

Tátogatott 

• Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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A  C0VI019  virus  okozta, a Hivatalt  k dried  imaitamtcdtsek miatt 
órdortnányzanink önhibaján knel (rioel pénzügyi adatok nem állnak a 
rendelkmésünkre) nem tuba teljeslteni a .16meNtosi etkomiknyzaz, mint 
Tknoguló äluil  2020.  Colam nyújtott matkesi Lanammix 
clazámolásint vonallorzó  2021.  hprilia  15.4  tntjUitóni  Skid& 
Feraiek  mine keen). how  az  °Mainland  hounidd  2021. 31.  napjára 
törthid módosításához a telepOlási ankonaänyzat,  mim  Timoymit mil/esteem 
huzoijimiLni. 
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melléklet 

Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó András polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 
adószám: 16926185-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 679187 
statisztikai számjel: 16926185-8411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-16926185 
képviseli: Lenkey Petrosz elnök 
(a továbbiakban: Támogatott) 

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre  2020.  május hónapban. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. 

b. 

Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  január  1.  dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 
Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződés módosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban 
készült, amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. .... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó  Andras 
polgármester 

Támogató 

Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
képviseletében 

Lenkey Petrosz 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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A  COVV:319  virus  okitzta, a Hinualt is &Mgt sorozatos musbettgedesck miatt 
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rendelkezésünkre)  item  tudja teljesiteni a .16OEscrwirnsi &km-many/at, mint 
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Támogatási szerződés módosítása-

 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó András polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészrő l a 

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

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználáskezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  január  1.  dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 

érvényes. 



Czukkemé dr. Pinter  Erzsébet 
.1e23245 

Jelen támogatási szerződés módosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban 
készült, amelyet Felek elolvasás  es  értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. .... 

   

     

 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat • 

képviseletében 
Pikó Andris 
polgármester 

Támogató 

Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 
képviseletében 

Nagyné Trzeinska  Renata 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
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A  CCiVID19 vInts okozta, a Hivatalt  h  trintó megbetegedisek  mien 
ótkonnányzatunk önhibáján kivtil (mivel pénzügyi adatok  stem  állnak a 
rendelkezesäukte) nem tudja reJjesneni a Resell:Masi önicornanyzat, mint 
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Inviaftjántini. 

fludapest. 2021. skirts 13 

442 



. melléklet 

Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó András polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

másrészről a Józsefvárosi 
Támogatott) 
székhely: 
működési hely: 
adószám: 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számj el: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

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

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  januári. dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 

Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi,  anal  együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban készült, 
amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. .... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó Andris 
polgármester 

Támogató 

Józsefvárosi Német Önkormányzat 
képviseletében 

Dr. Szabadkai Attila Csaba 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 
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rencielkezésünkm) nem tudja teijesIteni a Józseftitosi Önkormán rat,  mint 
'Nolen«) Mud 2020.  évben nyújtott telealési malcadóci lismocuis 
tatrdimelisirei vonatkovú  2021. WI lie teljtediesi hatátidöt_ 
Femiek  mirk kenos;  hcv,ty  n  elpimelesi határidő  2021.  május  31.  napjára 
tOrtdix5 módosluksiboz a teleMllesi onkonminyzat, mInt 1itment6 sz.Deskaljen 
hirt.Ajárulni. 
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16.  melléklet 

Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó  Andras  polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

másrészről a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 

székhely: 
működési hely: 
adószám: 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám: 
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 Alpár  Andras  elnök 

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználáskezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  január L dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  202L  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban készült, 
amelyet Felek elolvasás  es  értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021.  

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 

képviseletében 
Pikó András 
polgármester 

Támogató 

Józsefvárosi Örmény önkormányzat 
képviseletében 
Bódis Alpir 

elnök 
Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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Józsehtirosl önkorraimysat 
Dr. Edna Glábor alpolgiunnenter  részére 

Tisztelt Alpolgármester  fir! 

A  COVIrt19  vin  < okoilis. Hivaw Is is  &Mu-,  Nonintioe, rouglusgmlesek mian 
Önlconnányzatunk  Wings*  kívül ncm tudja t'ljc4itcn a Józsevirosi 
önkomilnyzat, mint Támogató által  2020.  évben nyújtott telspalési müködési 
lamogatás olszámolására vonatkozó 202I.Swills  15.4  teljesitdslhadridat. 

. Fentiek  mien  kérem,  bogy ax  eletimulási haniriski  2021.  mijus  31.  napjúrá 
törten6 modositivilior s tokmülón  'on  kormunpat, mint linnogato evesketlien 
hozzijärulni. 

Ruchmat. 2021. fowl lis 13. 

Tie.delettel: 

Bengweltih . 
Józsefvárosi Roma önkorminyzat 
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17.  melléklet 

Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó  Andras  polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

másrészről a Józsefvárosi Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 

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

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

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1. Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  januári. dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 
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3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződés módosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban 
készült, amelyet Felek elolvasás is értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. ... 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Roma Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat Benga-Oláh Tibor 

képviseletében 
Pikó András elnök 
polgármester Támogatott 

Támogató 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 





18.  melléklet 

Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyit. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó  Andras  polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

másrészről a Józsefvárosi  Roman  Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/6 
adószám: 16924190-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 679154 
statisztikai számjel: 16924190-8411-371-01 
bankszámlaszám: 11784009-16924190 
képviseli:   elnök 

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött  litre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  január  1.  dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április  I5-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 



Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban készült, 
amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. .... 

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi  Roman  Önkormányzat 
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 

képviseletében 
Pikó  Andras elnök 
polgármester Támogatott 

Támogató 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 
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JózscNatrost önkormitnyzat 
Dr. lesinet Cötbor alpolgeiratesler Henke 

Tisztek Alpolgármencr Úri 

A  COV11J19  virus  okerzuz a Hivatalt is drintö sorozatos megikseettiick miatt 
ilnkomianyzutunk önhibájan kíyűl (mivel ptStrilai  Wing min  illnak a 
rendelkezafinkr:-..) mm tudja 1i:1k:stun a iórafyibiz-i Cinkormelnyzat, mint 
Témogató által  2020.  évben gyújtott telepOlai működési tilmor,anis 
elszámolásán vonatkozó  2021. Sprats 15.4  teljesítést hattirider. 
1-Atiel.  mien  kérem, hogy az elszámolási hankk15  2021.  május  31.  mmjéra 
történő modedlisáho.r a teleüléai önkortntinvat, mint Timogato nriverkedjen 
hozzájánitni. 
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19.  melléklet 

Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó András polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

másrészről a Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely: 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u.  l/b 
adószám: 16924217-1-42 
törzskönyvi azonosító szám: 
statisztikai számjel: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

679176 
16924217-8411-371-01 
11784009-16924217 
dr. Ljavinyec Sztyepan elnök 

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  januári. dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május  3I-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 



• Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi,  anal  együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződésmódosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban készült, 
amelyet Felek elolvasás  es  értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. .... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó Andris 
polgármester 

Támogató 

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 
képviseletében 

Dr. Ljavinyec Sztyepan 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzern: 

lerich Szilvia 
gowissági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegYz6 
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Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó András polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

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

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  januári. dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 
Jelen támogatási szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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dr. Melegh Menika 
aljegyző 

Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi,  anal  együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződés módosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban 
készült, amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. .... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó Andris 
polgármester 

Támogató 

Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 
képviseletében 

Krkeljics Mirkó Mitar 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
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•\ COV  (1)19 Vials  okozta, a Hivatalt  i  drink')  ntegbctegtaltSeck  mien 
öckormanynatunk Önhibáján kivüj (mivel  pinatas&  adatok non  al  Inak 
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Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó  Andras  polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

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

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal: 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  januári. dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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Jelen szerződösmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi,  anal  együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződés módosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban 
készült, amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. .... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó András 
polgármester 

Támogató 

Józsefvárosi Szlovák Onkormányzat 
képviseletében 

Szelényi György Balázsné 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
aljegyzö 
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readelkazdstiolcre) nem ludja teljettetti a Jeseildtrosi OTAXIIMAII) 74t,  mitt 
Itunokzatá  aka 2020. aster  nyújtott települási aullrőddsi timogants 
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22.  melléklet 

Támogatási szerződés módosítása 

mely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlevezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszáma:  11784009-15508009 
képviseletében: Pikó András polgármester, 
mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a 

másrészről a Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely: 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
működési hely:. 1082 Budapest,  Vajdahunyad  u. 1/b 

adószám: 15844569-1-42 

törzskönyvi azonosító szám: 844569 
statisztikai számjel: 15844569-8411-371-0 1 bankszámlaszám: 
bankszámlaszám: 14100000-20177149-01000004 
képviseli: Kalmár Zoltánné elnök 

- együttesen: Felek - között az alábbiak szerint részletezett tartalommal. 

1.  Előzmények 

Felek között a Támogatott  2020.  évi működésének támogatására támogatási szerződés (a 
továbbiakban szerződés) jött létre. 

2. A  támogatási szerződés módosításának tárgya: 

a. Felek a szerződés  5.3  pontjában foglalt, „a felhasználás kezdő időpont: 2020.február 
28."  dátumot  2020.  januári. dátumra, továbbá „a felhasználás végső időpontja: 
2021.  március  15."  dátumot  2021.  május  31.  dátumra módosítják. 

b. Felek a szerződés  6.3  pontjában írt  „2021.  április 15-ig" dátumot  2021.  május 31-ig 
dátumra módosítják. 

3.  Záró rendelkezések 

Jelen támogatási szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az alap szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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dr. Melegh Mónika 
aljegyző 

Jelen szerződésmódosítás az alap szerződés elválaszthatatlan részét képezi,  37721  együtt 
érvényes. 

Jelen támogatási szerződés módosítás egymással mindenben megegyező  5  példányban 
készült, amelyet Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. .... 

Budapest  Főváros  VW.  kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó Andris 
polgármester 

Támogató 

Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 
képviseletében 

Kalmár Zoltinné 
elnök 

Támogatott 

Fedezet: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
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