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Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag -
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag x 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag -
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag 
Varosiizemeltetesi Bizottsag -

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag javasolja a 
Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testulet!
I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 599/2021. (X. 28.) szamu hata- 
rozataval (tovabbiakban: Hatarozat) 4.128.978 Ft osszegu mukodesi celu tamogatast biztosi- 
tott a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvany (tovabbiakban: Kozalapitvany) reszere. A 
Hatarozat mellekletet kepezte a Kozalapitvannyal megkotendo tamogatasi szerzodes (tovab
biakban: Szerzodes), amely alairasara a Kepviselo-testulet a Hatarozat 3.) pontjaban felhatal- 
mazta a polgarmestert. A Szerzodes alapjan a tamogatas felhasznalasi ideje 2021. december 
31. napja volt, tamogatas felhasznalasarol szolo beszamolo elkeszitesenek hatarideje 2022. 
januar 31. j
A Szerzodest a felek 2021. december 9. napjan alairtak. A Kozalapitvany kuratoriumanak 
elnoke kerelemmel fordult a polgarmesterhez, amelyben eloadta, hogy a tamogatas magaban 
foglalt tobbek kozott mukodesi koltsegkent egy a Kozalapitvany tulajdonaban levo lakas ke- 
meny belelesenek koltsegeit is, amelynek kivitelezesi es muszaki atadas-atveteli hatarideje a 
vallalkozo onhibajan kivul nem tortenik meg 2021. december 31 -ig. Egyben eloadta, hogy 
keri a Kepviselo-testiiletet, hogy a Szerzodesben fogla^|^|^gg^$^ es elszamolasi hataridd- 
ket modositsa.



A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Kepviselo-testulet az alabbiak szerint modositsa a 
Szerzodest:

A Szerzodes 7. pontja az alabbiak szerint modosul: „A tamogatds felhaszndldsanak veghatdr- 
ideje 2022. marcius 31. napja. ”
A Szerzodes 9.3. pontja az alabbiak szerint modosul: „ Tdmogatott a tamogatds felhasznala- 
sdrol legkesobb 2022. dprilis 30-ig koteles irdsban szakmai zard beszamolot es penzugyi zaro 
elszdmolast kesziteni es atadni a Tdmogatd szakmailag illetekes szervezeti egysege (Polgdr- 
mesteri Kabinet) reszere. ”

IL A beterjesztes indoka
Az alapitvanyi tamogatasokrol szolo dontes a Kepviselo-testulet kizarolagos hataskdrebe tar- 
tozd, at nem ruhazhato dontes, a tamogatasi szerzodes mddositasa erdekeben sziikseges, hogy 
a Kepviselo-testulet a 2022. januar 20-i ulesen meghozza az errol szolo hatarozatat.

III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes celja, hogy a tamogatast fel tudja.a Kozalapitvany hasznalni.
Tekintettel arra, hogy a tamogatas odaiteleserol mar korabban dontott a Kepviselo-testulet, igy a 
dontes penzugyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kdrnyezet
A Kepviselo-testulet dontese a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny a 42. § 4. pontjan alapul, a kepviselo-testulet hataskdrebol nem ruhazhato 
at az alapitvanyi forras atvetele es atadasa.
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenye- 
zesi hataskore a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szolo 
36/2014. (XI.06.) bnkormanyzati rendelet 2.2.2. pontjan alapul.

Melleklet:
1. szamu melleklet: Kerelem
2. szamu melleklet: Tamogatasi Szerzodes modositas-tervezet
3. szamu melleklet: Tamogatasi Szerzodes

Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2022. (................ ) szamu hatarozata
a Jdzsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapftvannyal megkotott tamogatasi szerzodes 

modositasarol
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. modositja a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal 2021. december 9. napjan 
megkotott tamogatasi szerzodeset akkent, hogy a szerzodes 7. pontja ugy modosul, hogy 
„tamogatds felhaszndldsanak veghatdrideje 2022. marcius 31. napja”, valamint a 9.3. 
pontja ugy modosul, hogy a „ Tdmogatott a tamogatds felhaszndlasdrol legkesobb 
2022. dprilis 30-ig koteles irdsban szakmai zard beszamolot es penzugyi zdrd elszd- 
molast kesziteni es atadni a Tdmogatd szakmailag illetekes szervezeti egysege (Pol- 
garmesteri Kabinet) reszere.
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2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 2. szamu mellekletet kepezo tamogatasi 
szerzodes modositas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben 2022. januar 20, 2. pont eseteben: 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Budapest, 2022. januar

Piko Andras 
polgarmester

a
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Piko Andras Polgarmester Umak
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
Vezetojenek

Tisztelt Polgarmester Ur!

■■} ■
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzata altal tamogatasi szerzodes 
formajaban osszesen. 4.128.978,- Ft dsszegu tamogatast biztosftott a Jozsefvaros 
Kozbiztonsagaert Kozalapitvany reszere, melynek felhasznalasi hatarideje a Szerzodes 7. 
pontj a alapj an 2021. december 31.

A tamogatas magaban foglalja tobbek kozott mukodesi kbltsegkent egy alapitvanyi 
tulajdonban levo lakas szakhatdsag altal eldirt kemeny belelesenek koltsegeit ds egyeb 
azonnali es halaszthatatlan felujitasi munkalatok elvegzeset is. A kdmenybeleles muszaki 
atadas-atvetele es @z egyeb kivitelezesi munkalatok elvegzesenek hatarideje a vallalkozd 
onhibajankivul nemtortenik meg 2021. december 31-ig.

A fentiekre tekintettel a tamogatasi szerzodes 9.6 pontja alapjan kerem a felhasznalas es az 
elszamolas hataridejdnek 2022. marcius 31. napjaig torteno modositasat, illetve 
meghosszabbitasat.

Budapest, 2021. december 17.

czseMros K6zbiztons2g26rt 
Udvozlettel: Kozalapitvany

'082 Budapest, Baross u. 63-67.
-Jaszarn: 11708001-20337997





TAMOGATASI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

amely letrejott egyreszrol:

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzat

kepviseli: Piko Andras polgarmester
mint tamogato (tovabbiakban: Tamogato), 

masreszrol:

szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam: 15735715-2-42
tdrzsszam: 735715
statisztikai szam: 
bankszamlaszam:

15735715-8411-321-01
11784009-15508009-00000000

Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvany (a tovabbiakban: Tamogatott) 
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam: 18014606-1-42
nyilvantartasi szam: 01-01-0001255
bankszamlaszam: 11708001-20337997
kepviseli: Dr. Papp Andras elnok es Kiss Balint kuratoriumi tag

mint tamogatott (tovabbiakban: Tamogatott) kozott, az alulirott napon es helyen, az alabbi 
feltetelek szerint:

1. Felek rogzitik, hogy 2021. december 9. napjan egymassal tamogatasi szerzodest kotottek 
2021. evben 4.128.978 Ft, azaz Negymillio-szazhuszonnyolcezer-kilencszazhetvennyolc 
forint mukodesi celu vissza nem teritendo tamogatas nyujtasarol (a tovabbiakban: 
Tamogatasi szerzodes), mely Tamogatasi szerzodes 7. es 9.3. pontjat jelen szerzodes 
alairasanak napjaval az alabbiak szerint modositjak:

„ 7. A tamogatas felhaszndldsdnakveghatdrideje
A tamogatas felhasznaldsanak veghatdrideje 2022. mdrcius 31. napja. ”

„9.3. A Tamogatott a tamogatas felhaszndlasarol legkesobb 2022. dprilis 30-ig koteles 
irdsban szakmai zaro beszdmolot es penziigyi zaro elszamolast kesziteni es dtadni a Tamogato 
szakmailag illetekes szervezeti egysege (Polgarmesteri Kabinet) reszere.”

2. Felek megallapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelolt Tamogatasi szerzodes egyeb 
rendelkezesei valtozatlanul ervenyben es hatalyban maradnak.

3. Felek kijelentik, hogy jelen tamogatasi szerzodes-modositas alairasara jogosultak, 
szerzodeses adataikban valtozas az 1. pontban megjelolt Tamogatasi szerzodes alairasa ota 
nem tortent. ,

Jelen szerzodes modositas 5 peldanyban keszult, amelybol 4 (negy) peldany Tamogatot, 1 
(egy) peldany Tamogatatott illeti meg.



Alulfrott szerzodo felek jelen tamogatasi szerzodes-modositast, annak elolvasasa es 
ertelmezese utan, mint szerzodeses akaratukkal mindenben egyezot, jovahagyolag frjak ala.

Budapest, 2022. januar.....

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat 
kepviseleteben:

Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kbzalapitvany 
kepviseleteben

Piko Andras 
polgarmester 

Tamogato

Dr. Papp Andras 
kuratoriumi elnok 

Tamogatott

Kiss Balint 
kuratoriumi tag 

Tamogatott

Fedezet:................................................Budapest, 2022.....................

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd
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TAMOGATAsI SZERZdDES

amely Idtrejott egyreszrdl a
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: T6mogatd)

szdkhely; 
adoszam: 
tbrzsszdm:

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

statisztikai szcim: 
bankszamlaszam:

15735715-8411-321-01
11784009-15508009-00000000

kepviseli: Piko Andras polg^rmester

masreszrdl a
Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvany (a tovabbiakban: Tamogatott) 
szdkhely: 1082 Budapest Baross u. 63-67.
adoszam: 18014606-1-42
nyilvantartasi szdm: 01-01-0001255
bankszamlaszam: 11708001-20337997
kepviseli: Dr. Papp Andrds
' ■ '< ' ■Y' /: YY,i YY ■ yYYY:YYY' Y. -'A'.':.': Y'Y ? ' : Y./ Y';Y Y'/yY?,' ;:Y:\yY-'YYy: YY- •YY- '< : Y' 'Y ' Y Y"Y ’ Y.\ \ 'Y. Y. Y'Y': \Y Y ; • ■.. \

(egyuttesenaFelek) kbzbtt az alulirott napon ds helyen, az aldbbi felt&elekkel:
^^Yv/Y^YyYYY^Y-^X^

1. A tamogatas nyujtasanak eld/mdnyei, korulmenyei

A Tamogatott Kozalapitvany, amely elsddlegesen az alabbi tevgkenysegekre terjed ki:

a. Jdzsefvaros kozbiztonsagi helyzetgnek javit6s6ban kozremukodd szervezetek 
tevekenys6g6t tamogatasa,

b. Jozsefvaros kozteruleteinek rendjet es biztons6g6t vesz6lyeztetd b0nbz6s 
megeldzes6ben es visszaszoritasaban kbzremOkbdo szervezetek tevekenyseg6nek 
segitese,

c. a kozbssegi es magantulajdon vedelmenek hat^konysagat novel# renddrl 
int6zked6sek gyorsasag^t fokozo technikai fejleszteseket tamogatasa,

d. Jozsefvaros kozbiztonsagi helyzet6nek javitas6ban kozremOkodo szervezetek 
tamogatasa a buncselekmenyek megel6z6s6hez, felderlt6s6hez es 
megszakitasahoz szilks6ges korszeru muszaki eszkozok beszerzesevel, kulbnos 
tekintettel a kbzteruleteken kifejtett renddri munka feltetelrendszerenek 
javitasaval,

e. a rendvedelmi szervek, azok hivatSsos allomanyu tagjai, kormanytisztviseldi, 
kozalkalmazottai, valamint kozbiztonsagi tevekenyseget folytato egyeb 
szervezetek, azok tagjai munka- es eletkorulm&nyeit javitsa, 1

f. kbzremdkodik a kozlekedesi balesetek megeldzesere iranyulo folyamatokban, 
akciokban, a kdzlekedesbiztonsagot fokozd es a jovo generaciojanak kozlekedesi 
moraljat eldsegito programokattamogatasaban.



2. A szerzddes targya
Tamogatd a Tamogatottnak a Kepviseld-testulet®/2021.(X.21.) szamu hatarozata alapjan, a 2021. 

evben 4.128.978 Ft, azaz Negymillid-szazhuszonnyolcezer-kilencszazhetvennyolc mGkoddsi celu 
vissza nem tdritendd t3mogat3st nyujt. A tamogatds dsszegdbdl 3.000.000 Ft a KdzalapfMny 
mukodesi koltsdgeire, 1.128.978 Ft a Koszoru utcai tdzvdszben helyt 3116 tCzoltdk jutalmaz3s3ra 
hasznalhato fel.

3. Tamogatas folyositasa
A Tamogatd a tamogataskent biztositott osszesen 4.128.978 Ft, azaz Negymillid-szazhuszezer- 
kilencsz3zhetvennyolc forint osszegu tamogatast a T6mogatott fele egy osszegben biztositja. A 
szerzbdes al3ir3sanak napjat kovetd 15 napon belli! dtutalja a T3mogatott 11708001-20337997 sz3mu 
banksz3mlasz6m3ra a tamogatas dsszegdt.

4. A t3mogat3s formdja
A tdmogatds formaja: vissza nem tdritendd tamogatas.

5. A tamogatas forrasa
A tamogatas penziigyi fedezete a Budapest FdVaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testuletdnek a 2021. evi koltsegvetdsrol szdld 5/2021. (11.25.) dnkormdnyzati rendeleteben 
rendelkezesre all a Kepviseld-testulet^^021. (X.21.) szamu hatarozata alapjdn.

6. Atdmogatds felhaszndldsdnak szabdlyai
T3mogatott a mdkdddsi t3mogat3st klzarolag a jelen szerzdddsben meghatarozott 2. pontban 
meghatarozott cdlra hasznalhatja fel. A felhaszn3l3st dokumentdlo szaml3k, sz3mviteli bizonylatok, 
egydb dokumentumok teljesftesi iddpontjdnak a felhaszna!3si iddszaknak megfeleld keltezesOnek keif 
lennie.

7. A tamogatas felhaszndl3s3nak vdghatdrideje
A t3mogat3s felhasznalasanak veghatarideje 2021. decemberi 31. napja.,

8. Kapcsolattartas
Felek a jelen szerzodes teljesftdse erdekeben kapcsolattarto szemdlyeket neveznek meg:

a Tamogatd reszerol: Ndv: 1116s Pdter kabinetvezeto
Telefonszam: *36 20 458 4976
E-mail dm: illesp@lozsefvaros.hu

a Tamogatott rdszerdl: Ndv: Dr. Papp Andrds
Telefonszdm: +36 20 364 8874
E-mail dm: kbzbiztonsagert@iozsefvaros.hu

9. A tamogatas felhasznalasanak ellenSrzbse, beszamolasi kotelezettsdg

9.1. A tamogatas! igdny jogosultsagat ds a tamogatas felhasznalasat a Tamogatd, a tamogatas 
felhasznalasanak ellendrzdsere jogszabdly 3ltal meghatarozott szervek, a felhasznalas kezdd 
iddpontjatdl a beszdmold benyujtdsara a jelen szerzddesbeh rogzitett hatdriddt koveto 5 ev eltelteig, 
bdrmikor, barhol ellendrizheti.

9.2. A Tdmogatott koteles a felhasznalast dokumentald szdmlakat, bizonylatokat, okiratokat a 
Tamogatd vagy egyeb ellendrzesre jogosult szervek dltal ellendrizhetd mddon kezelni es 
nyilvantartani, valamint a beszamold benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett hatariddtdl 
kezdddden a vonatkozo jogszabalyi eldlrdsok szerlnt megdrizni. A Tamogatott ezen tul is koteles 
minden, az ellendrzeshez szukseges felvi!3gosftast 6s egydb segitsdget megadni.

mailto:illesp@lozsefvaros.hu
mailto:kbzbiztonsagert@iozsefvaros.hu
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9.3. A Tdmogatott a t^mogat^s felhasznatesSrdl legkdsdbb 2022. januar 31-ig koteles irasban 
szakmai zard beszamoldt es penziigyi zard elszamolast kesziteni es atadni a Tamogato szakmailag 
illet4kes szervezeti egysdge (Polg^rmesteri Kabinet) resz4re.

A Tamogato reszerol a szakmai beszamold es penziigyi elszamolas elfogadasara es a teljesites 
igazolasara a polgarmester jogosult jelen szerzddes 9.5. pontjaban feltuntetett hataridon belul.

9.4. A beszamolonak es az elszamolasnak a kovetkezoket kell tartalmaznia:
a) szakmai beszdmold: szakmai drtdketes a tdmogatas celjSnak megvaldsutesSrdl; ।
b) pdnzOgyi elszamolas: a felmerUltkbltsegeknek a felhasznal^sjogcime szerinti - a t^mogatds 

cdljSnak megvaldsulasShoz kothetd - teteles felsorolasa, afelhasznalasi iddszakhoz igazodd, a 
Tamogatott nevere szdld szamviteli 4s adohatds4gi felhaszn41^sra alkalmas okiratok, hitelesitett 
masolatanak. a szerz6d4s 1. melldkletet kepezd Elszdmolo lap 4s kifizetest igazold dokumentumok - 
bankkivonat, penztarbizonylat - hitelesitett masolatanak benyujtasaval. A Tamogatott a felhasznalast 
dokumentald eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb okiratokra koteles rairni: "Budapest Fdvaros 
VIII. kerulet Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat fete.......... Ft (azaz............................. forint) osszegben
elszamolva, datum, elndk ateirasa". Nem magyarorszagi fizetoeszkozben tortend penziigyi 
elszamolas eseten a szamladsszesitdn a szamla targyat magyar nyelven is, tovabM a szamla bsszegdt 
a szamla teljesitdse napj^n drvenyes MNB kozeparfolyaman forintra atszamitva is fel kell tuntetni.

9.5
A Tamogatott a beszamoldt 4s az elsz4mol£st ugy koteles elkdsziteni, bogy az alkalmas legyen a 
tamogatas felhasznalasanak reszletes ellenorzesere. A Tamogato a beszamoldt es az elszamolast a 
beerkezest kovetden megvizsg^lja, es a be4rkez4st kdvetd 60 napon belul dbnt annak elfogadasardl 
vagy elutasitesardl. A T4mogatd dbntesdrdl 4s az esetleg jogosulatlanul Igenybe vett tamogatas 
visszafizetesenek kdtelezetts4gerdl a ddntestoi szamitott 10 napon beliil irasban ertesiti a 
Tamogatottat. Ha a Tamogatott a beszamotesra, elszamolasra vonatkozd kdtelezettseg4t hat4ridore 
nem teljeslti vagy a hat4riddben benyujtott beszamolo, elszamolas tartalma nem megfeleld vagy nem 
a jelen szerzodes 1. melleklete szerinti Elszdmold lapnak megfelelden teljesiti, ugy a Tamogato 30 
napos hataridd megjelolesevel irasban felszdlitja a Tamogatottat a hiany pdtlasara, melynek 

beerkezeset kovetoen 30 napon beliil dbnt annak elfogad4s4rdl. Felek rogzitik, hogy a hianypotlas 
elmulasztasa lehetetlenne teszi annak megallapit4s4t hogy a tamogatast a Tamogatott 
rendeltetdsszerGen hasznalta-e fel. A Tamogatott tudom4sul veszi, hogy mindaddig, amig a jelen 
szerzbdesben foglaltak szerint, teljes kbruen el nem sz4molt a tamogatas dsszeg4vel, azonos c4lra 
ujabb vagy tov4bbi tamogatasban nem reszesithetd.

9.6.
Tamogatott a felhasznalas es az elszamolas hataridejenek modositasara iranyulo kerelmet irasban 
egy alkalommal kezdem4nyezheti, melynek benyujtasi hatarideje a felhasznalas hataridejenek 
mddositdsa eseteben a szerzddes 7. pontjaban meghatarozott felhasznalasi hataridd. T4mogatd a 
mddosit&t irasban engedelyezheti.

9.7.
A Tamogatott koteles a kbltsegvetesi tamogatasok lebonyolitasaban reszt vevb es a kblts4gvet4si 
tamogatast ellendrzo szervezetekkel egyuttmukodni, az ellendrzest vegzo szerv kepviseloit 
ellendrz4si munkajukban a megfelelo dokumentumok, szamlak, a megvalositast igazold okmanyok, 
bizonylatok rendelkez4sre bocsatasgval, valamint a fizlkai teljesites vizsgalat4ban a helyszinen is 
segiteni.
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10. A Tamogato elallasi, felmondasi joga, a tamogatas visszafizetese

10.1.
A T^mogatd a jelen szerzddestdl vald elallasra vagy a szerzddds azonnali hatdlyG felmondasdra 
jogosult,ha:

a) a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
b) a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontds tartalmdt erdemben befolyasolo valdtlan, 

hamis vagy megtevesztd adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan kdrulmdny merDi fel, vagy jut a. Tamogato tudomdsdra, amely alapjan az 

allamhaztartasi tbrveny vegrehajtdsdrdl szdld 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
tovabbiakban: Avr.) 76. § (1) bekezdeseben foglaltak szerint nem kothetd tamogatdsi 
szerzddes, vagy

d) a tamogatott feladat megvaldsitasa meghiusul, tartos akadalyba utkozik vagy a jelen 
szerzoddsben foglalt utemezdshez kepest jelentos kdsedelmet szenved, vagy

e) a Tamogatott neki felrohatd okbol megszegi a jelen szerzodesbol, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabdlyokbdl eredd kbtelezettsegeit, igy kulonosen nem tesz eleget 
ellendrzdsturesi kbtelezettsegenek (az ellendrzds soran felrdhatd magatartasaval az 
ellendrzd szerv munkajdt ellehetetleniti), ds ennek kbvetkezteben a tamogatott 
tevdkenyseg szabalyszeru megvalosftds^t nem lehet ellendrizni, vagy

f) a Tamogatott a jelen szerzddesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek 
feltdtelekent jogszabaly a Itai eldirt nyilatkozat barmelyikdt visszavonja, vagy

g) a Tamogatott a jelen szerzddesben meghatdrozott (rdsz)beszdmold, (rdsz)elszamolas 
benyujtasdnak (pdt)hatdridejdt elmulasztotta vagy a (resz)beszamoldt, elszdmoldst annak 
nem megfeleld teljesftese miatt a Tdmogatd nem fogadta el.

10.2.
Ha a Tamogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tdmogatd olyan korulmdnyrdl szerez tudomast, 
amely a jelen szerzddds feimondasdt, illetve az attol valo elallast megalapozza, a Tamogato 
felfuggeszti a tamogatas folydsiUs^t, ds errdl a Tamogatottat irdsban tajdkoztatja.

11. Tdmogatas fel nem hasznalt osszegere vonatkozd elszdmolas

11.1.
Amennyiben a tamogatasbdl fel nem hasznalt osszeg maradt vissza, vagy el nem fogadott elszamolas 
miatt visszafizetesi kotelezettsdg keletkezett, ugy azt a Tamogatott az elszamolasi hatariddt kovetd 
15 napon belul, egy osszegben kbteles visszafizetni a Tamogato rdszere a Tamogato dltal 
meghatarozott 11784009-15508009-00000000 szamlara, a szerzddesszam megjeldlesevel.

11.2.
Amennyiben a Kedvezmenyezett a jelen szerzodesben meghatarozott visszafizetesi kotelezettsege 
teijesltesdvel kesedelembe esik, koteles a kdsedelem idejere a Ptk.-ban meghatarozott kesedelmi 
kamatot fizetni.

12. Egyeb rendelkezesek
12.1. A Tamogatott a jelen szerzdddsalairasaval

a) nyilatkozik arrol, hogy a tamogatas! igdnyben foglalt adatok, informaciok es dokumentumok
1 teljes koruek, valddiak ds hitelesek;

b) tudomasul veszi, hogy nem kotheto tamogatasi szerzddds azzal, akivel szemben Avr. 76. §- 
ban meghatarozott feltetelek valamelyike fenndll;



c) tudomasul veszi, hogy addazonosito szamat a Magyar Allamkincstdr es a Tamogatd 
felhasznaljak a koztartozas bekovetkezese tdnydnek es osszegenek megismeresehez, illetve 
a lejart koztartozasok teljesftese erdekdben;

d) tudomasul veszi, hogy nem nyujthato tamogatas annak a szervezetnek, amely az elozd 
evekben a Tamogatd dltal azonos celra biztositott koltsegvetesbdl nyujtott tamogatas 
felhasznalasava! a jogszabalyban vagy a tamogatdi okiratban vagy tamogatas! szerzdddsben 
foglait kbtelezettsdgdt megszegve meg nem szamolt el;

e) tudomasul veszi, hogy a tdmogatasi igeny szabalyszeruseget es a tdmogatas rendeltetesszerd 
felhasznSlasdt a Tamogatd es a jogszabalyban meghatarozott egyebszervekellenorizhetik;

f) tudomasul veszi,-hogy a tdmogatas Tamogatott nevere, a tamogatas celjara, osszegere 
vonatkozd adatok nyilvanossagra hozhatdk.

12.2. Amennyiben
a) olyan korulmeny merul fel, amely alapjdn az Avr. 76. § (1) bekezddse alapj^n nem kothetd 

tamogatas! szerzddes;
b) a Tamogatott a jelen szerzoddsben meghatarozott vagy a szerzddds megkdtesenek 

feltdtelekent jogszabdly dltal eldirt nyilatkozatok barmelyiket visszavonja;
c) a tamogatott tevekenyseg megvaldsitdsa meghidsul, tartds akadalyba iitkozik, a jelen 

szerzdddsben foglait utemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved;
d) a Tamogatott adataiban, a jelen szerzddes megkotesdnek feltdtelekent jogszabaly vagy a 

Tamogatd dltal eldirt, a Tamogatott altal benyujtott nyilatkozatban, dokumentumban, a 
tamogatas felteteleiben vagy a jelen szerzddes teljesitesevel dsszefliggd korulmenyben 
vdltozds kovetkezik be,

e)az elszdmolas alapjaul szolgalo dokumentumok jelen szerzddesben meghatarozott 
fellelhetdsdge megvdltozik

azt a Tdmogatott. a tudomdsara jutdst kovetden 15 napon belul koteles irdsban bejelenteni a 
Tamogatdnak.

12.3.
A Tamogatd a 12.2. pontban meghatarozott bejelentes alapjdn 30 napon belul megteszi a sziikseges 
intezkedeseket.

12.4.
Jelen szerzodds mddositasa a Felek kbzds akaratabdl kizarolag irasban tortenhet az eredeti vagy a 
korabban mddositott tdmogatasi szerzddesben meghatdrozott beszdmolasi hataridd letelteig. A 
Tamogatottnak a szerzddds-mddositasra iranyuld kerelmet irasban, rdszletes indokolassal ellatva kell 
a Tamogatd reszere eldterjesztenie. Tamogatott kizarolag olyan Indokkal kezdemdnyezhet szerzddes- 
mddosltast, amely a tamogatas megitelesenek koriilmenyeit utolag nem valtoztatja meg. A Tamogato 
jogosult a Tdmogatott nem kellden megalapozott szerzodds-mddositasi kerelmet elutasitani. 
Amennyiben a mddositas szuksegessege a Tamogatottnak felrdhatd okboi ered, ugy az eset osszes 
korulmdnyeit mdrlegelve a Tamogatd jogosult valasztani a szerzodds-modositas es szerzdddsszeges 
esetdn alkalmazhatb jogkovetkezmenyek kozott.

12.5.
Felek a jelen szerzddesbdl eredd esetleges jogvitaikat elsdsorban targyaldsos uton kotelesek 
rendezni.

12.6.
A jelen szerzddesben nem vagy nem kello reszletessdggel szabalyozott kdrdesek tekintetdben a 
magyar jog szabalyai - elsdsorban a Ptk., az Aht. ds az Avr. ~ az iranyaddk.



Jelen szerzodes mindket fel altali al&ras napjatol a jelen tamogaUsi szerzdddsben foglalt 
kotelezettsegek mindket fdl reszdrdi tortend teljesules^nek napjaig hatdlyos.

Felek a jelen 6 oldalbdl Silo szerzddest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal mindenben 
megegyezdt jovahagydlag irtak al£. A szerzddds 6 db eredeti, egymassal teljes egdszdben megegyezd 
peld^nyban kdszult, amelybdl 5 db a T^mogatonal, 1 db a Tcimogatottnal marad.

Budapest 2021.november 2021 DEC 0 |

Budapest Fdvaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Qnkormdnyzat 

kdpyisdletdben

iTf Vtf I

Piko Andras z
polg^rmester

' u s.

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dM Sajtos Csilla 

jegyzd

Jdzsefvaros KozbiztonsSgaert Kozalapitvany 
kdpviseletdben

________
Dr. Papp Andras Kiss Balint

kuratdriumi elnok kuratdriumi tag
Tdmogatott

108? Budapest, Baross u. 63-6/.
Saimlaszam: 11708001-20337997

Adosz&m: 13014606-1-42

Fedezet:
Penzugyileg ellehjegyz^rf^*0^

AI

....... ..••-u<-w-7y & .
H6richSzW> -^5/

gazdasagivezeto


