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Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

2018. február 1. napján és 2019. február 1. napján , háziorvosi pályázat" nyilvános felhívást tett
közzé a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodeli keretében. A pályázat elsődleges célja az volt,
hogy
a kerület háziorvosifgyermekorvosi
egészségügyi
alapellátását területi ellátási
kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, egyéni vállalkozók részére az alapellátás
színvonalának növelése érdekében a háziorvosi praxisok eszközellátottságának, illetve
működési feltételeinek javítása céljából anyagi támogatást nyújtson eszközök beszerzésére.

Önkormányzatunk korábbi Emberi Erőforrás Bizottságának 54/2018. (V.30.) számú határozata

és a 36/2019.
(III.27.) számú határozata alapján többek között az alábbi egyéni
vállalkozó/egészségügyi szolgáltatók részesültek egyenként 350.000.-Ft összegű támogatásban
a pályázati céljaik megvalósítása érdekében:
- . DOCTOR

TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Éra, Csap u. 2.,

adószáma: 11283106-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-195457, képviseli: Dr. Kiss József)
2 db íróasztal, 1 db orvosi szekrény (műszerszekrény) 2 db szék, 1 db vizsgálóágy

A

finanszírozására

(melyből

márciusban használt fel);
-

19.235.-Ft-ot

2019.

februárban,

304.775.-Ft-ot

2019.

Dr. Szilasi György egyéni vállalkozó (székhelye: 1093 Budapest, Lónyai u. 19. 4.2.,
adószám: 63358126-1-43), számítógép, monitor, nyomtató, szoftver, doppler készülék
finanszírozására (melyet 2019. decemberben használt fel);

- . -TODI-DOKI Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1084 Bp., Auróra
adószáma:

u. 22-28.,

14138892-1-42,

cégjegyzékszám:

01-09-986522,

képviseli:

Dr.

Todenbier Ágnes) boka-kar index meghatározó készülék finanszírozására (melyet 2019.
novemberben használt fel);

-

Dr. Csanády Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye:

Vadász

u.

32.2.6.,

adószáma:

28680330-1-41,

cégjegyzékszám:

1054 Budapest,
01-06-610550,

képviseli: Dr. Csanády Katalin) laptop/számítógép operációs rendszerrel, nyomtató,
szoftverfejlesztés finanszírozására) melyből 265.903.-Ft-ot 2019. novemberben használt
fel);

- . MedAll-2003 Egészségügyi Szolgáltató és Számviteli Betéti Társaság (székhelye: 1062
Budapest, Podmaniczky u. 85. 2.8., adószám: 21522770-1-42, cégjegyzékszám: 01-06755225, képviseli: Dr. Varga Jolán) rendelői bútorok, monitor, router, vérnyomásmérő,

vércukormérő, szünetmentes tápegység finanszírozására (melyből 51.676.-Ft-ot 2019.
decemberben használt felh);
- . MED-LASER Export-Import Tradeing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051
Budapest, Wekerle S. u. 1. 3.1., adószám: 10668634-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09163410, képviseli: Dr. Ambrus Csaba Bálint) praxis informatikai háttere fejlesztésének
(laptop) finanszírozására (melyet 2019. decemberben használt fel).
A támogatási összeget a fentiekben felsorolt támogatottak mindegyike a támogatási
szerződésben meghatározott célra használta fel, azonban a támogatási szerződésben a
támogatási összeg felhasználására meghatározott határidőt (DOCTOR TELLHMI Korlátolt
Korlátolt
TELLHMI
Felelősségű Társaság kivételével 2019. október 31., DOCTOR
Felelősségű Társaság esetében 2018. december 31.) valamennyien — három hónapot meg nem
haladóan - túllépték, DOCTOR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társaság és Dr. Szilasi
György egyéni vállalkozó pedig a beszámolási határidőt (DOCTOR TELLHMI Korlátolt
Felelősségű Társaság esetében: 2019. február 15., Dr. Szilasi György esetében 2019. december
15.) is, mivel a támogatás felhasználásáról az írásbeli szakmai záró beszámolót és pénzügyi
záró elszámolást a DOCTOR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társaság 2019 tavaszán, Dr.
Szilasi György 2019. december 19-én nyújtotta be Önkormányzatunkhoz. A DOCTOR
TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társaság és Dr. Szilasi György egyéni vállalkozó késedelme a
beszámolási határidő tekintetében sem haladta meg a három hónapot.

A támogatási szerződések 6.7. pontja értelmében a támogatás felhasználási és elszámolási
határidejét érintő határidő módosítás miatt a támogatási szerződés módosítására csak akkor
kerülhet sor, ha a Támogatott a szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelmét a támogatási
szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje előtt, a támogatás
felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében pedig a támogatási
szerződés 6.4. pontjában foglalt beszámolás véghatárideje előtt nyújtja be. A Támogató
egyebekben jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási kérelmét
elutasítani, továbbá, amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve jogosult választani a szerződésmódosítás és a
szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

Tekintettel arra, hogy a DOCTOR

TELLHMI

Korlátolt Felelősségű Társaság kivételével a

többi Támogatott a támogatás felhasználási határidejének lejártát követően kezdeményezte a
felhasználási határidő módosítását, a támogatási szerződések módosítására nem kerülhetett sor,
Önkormányzatunk felszólította a Támogatottakat, hogy a támogatási szerződések 5.2.

pontjában foglalt határidőn túl felhasznált támogatási összegeket fizessék vissza a támogatási

szerződések 6.6. és 7.3. pontja alapján. A DOCTOR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társaság

ugyan

határidőben

kezdeményezte

a

támogatási

szerződés

módosítását,

de

a

szerződésmódosítás ez esetben sem került végül aláírásra. A DOCTOR TELLHMI Korlátolt
Felelősségű Társaság és Dr. Szilasi György egyéni vállalkozó támogatási összeg visszafizetési
kötelezettségét
az is megalapozta,
hogy
a beszámolásra,
elszámolásra
vonatkozó
kötelezettségüket határidőre nem teljesítették,

A Támogatottak ezt követően azzal a megkereséssel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy a
kért összeg visszafizetésétől méltányosságból tekintsen el a Támogató,

A támogatási szerződések 7.5. pontja alapján, amennyiben a támogatott a támogatási
szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik,

köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot is fizetni.
Az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

(továbbiakban: Ávr.) 95.§ (6) bekezdése a költségvetési támogatások (a társadalombiztosítás

pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül,
pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve az Áht. 1.§ 14. pontjának a)-n) alpontjaiban

foglaltakat) tekintetében előírja, hogy nem kell a támogatási szerződést módosítani, többek

között akkor, ha a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó
felhasználási, beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott
határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg - ideértve az
ezen határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 97.§ (3) bekezdése alapján az
önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló törvényben
megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést (2020. évi XC. törvény 72.§-a
alapján 100.000.-Ft) behajtásra előírni nem kell.
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése írja elő,

hogy

az Önkormányzat

behajthatatlannak nem

minősülő

egészben történő — lemondásra és a költségvetési
lemondáshoz való előzetes hozzájárulásra

követeléséről való részben vagy

szervet

megillető

követelésről

való

a) 20 millió Ft értékhatár feletti esetekben a Képviselő-testület,

b.) 20 millió Ft egyedi értékhatárig a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben

meghatározott módon

történő követelésről való lemondás

akkor

lehetséges, ha
a) a vagyonügylet városgazdálkodási, intézménygazdálkodási vagy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott közfeladatokat
szolgál, vagy
b) önkormányzati támogatási feladatokat szolgál (ideértve a szociális, gyermekvédelmi okokból
történő követelés elengedést is) vagy

c) az önkormányzati célok és feladatok ellátását szolgálja.

Mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
(továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 9. pontja értelmében a fővárosi

törvény
kerületi
e

96

önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás, ennek keretében többek között a
háziorvosi ellátásról való gondoskodás, és a támogatási összegekkel az Önkormányzat ennek
színvonalát növelte a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében meghirdetett
háziorvosi eszközpályázat kiírásával.
ő
A támogatottak a támogatási szerződésekben meghatározott pályázati célnak megfelel
összegek
eszközök finanszírozására használták fel a támogatási összeget, a támogatási
és
visszafizetése iránti önkormányzati követelésről való lemondás önkormányzati célok

feladatok ellátását szolgálná.

H.
A pbeterjesztés indoka
95.§ (6) bekezdésében, az Áht. 97.§ (3) bekezdésében, a Mötv. 23.§ (5) bekezdés 9.
Ávr.
Az
pontjában, továbbá a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
§ (1)-2)
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 22.
a
bekezdéseiben foglaltakra, valamint arra a körülményre figyelemmel, hogy a támogatottak
támogatási szerződésekben meghatározott célokra használták fel a részükre folyósított
támogatást és a felhasználási, beszámolási határidővel három hónapot meg nem haladóan estek
önkormányzati
iránti
visszafizetése
összegek
a támogatási
javaslom
késedelembe,

követelésekről történő lemondást, melyhez önkormányzati döntés szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése fejezetben megjelölt
támogatottaknak ne kelljen visszafizetniük a kapott támogatást, ezáltal esetlegesen se kerüljön
veszélybe az egészségügyi szolgáltatás megfelelő színvonalon történő ellátása.
A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, pénzügyi, így az Önkormányzat költségvetését érintő
hatása az, hogy az Önkormányzat az összesen 1717 579,- Ft összegű támogatási összegek
visszafizetésétől eltekint.
IV.

Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet (SZMSZ) 7. sz. melléklet 1.1.4. pontja és a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012.

(XII.13.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései alapján a döntés a Költségvetési és

Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.
A Mötv. 59.§ (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának,
az
amelyet bármikor visszavonhat. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület
az
hogy
azzal,
vonhatja
átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához
nem minősül a hatáskör visszavonásának.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány 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

gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

hatáskörét

a

polgármester

A Mötv. 46.§ (1) bekezdése és az SZMSZ
nyilvános ülésen kell tárgyalni.

13.§

(2) bekezdése

alapján

az előterjesztést

Mellékletek:
1. sz. melléklet - támogatási szerződés - DOCTOR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társaság
2. sz. melléklet — támogatási szerződés - Dr. Szilasi György egyéni vállalkozó
3. sz. melléklet — támogatási szerződés - TODI-DOKI! Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4. sz. melléklet — támogatási szerződés - Dr. Csanády Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
5. sz. melléklet — támogatási szerződés - MedAll-2003 Egészségügyi Szolgáltató és Számviteli
Betéti Társaság
6. sz. melléklet — támogatási szerződés - MED-LASER Export-Import Tradeing Korlátolt

Felelősségű Társaság

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének...../2020. (XII.03.) számú határozata

a háziorvosi pályázat alapján nyújtott támogatási összeg visszafizetése iránti
követelésekről való lemondásról

A képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. lemond a DOCTOR TELLHMI Korlátolt. Felelősségű Társasággal szembeni 350.000.-Ft
tőke és annak késedelmi kamatai összegű, Dr. Szilasi György egyéni vállalkozóval szembeni
350.000.-Ft összegű, a TODI-DOKI Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni
350.000.-Ft összegű, a Dr. Csanády Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal
szembeni 265.903.-Ft összegű, a MedAll-2003 Egészségügyi Szolgáltató és Számviteli

Betéti Társasággal szembeni 51.676.-Ft összegű, valamint a MED-LASER

Export-Import

Tradeing Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni 350.000.-Ft összegű, támogatás
visszafizetése jogcímen fennálló követeléseiről a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.)

önkormányzati rendelet 22.§ (2) bekezdés c) pontja alapján.

2. felkéri a polgármestert a támogatottaknak a fentiekről történő értesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2020. december 18.
A
döntés
végrehajtását
végző
szervezeti
egység:
Humánszolgáltatási
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Ügyosztály

Budapest, 2020. december 17.
Szili-Darók Ildikó sk.
alpolgármester
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a. MELLÉKLET

(0-u4 2018

:. Szerződésszám: 486/2018

Prkorn V.

FÁMOGATÁSI I SZERZŐDÍSUTÁSAA ÉRKEZETT,

2018 JóL 19.

amelyet létrejött
egyrészről

e

ÉN

Név: Budapest Főváros VIM. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely; 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
:
képviselő: dr. Sára Botond polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester
Tag
tégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 735715.

adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 "708 JOL 1

Számlávezető neve: KH

Bank Zrt.

;

:számla száma: 10403387-00028570-00000000
mint Támogató,

másrészről

név; DOCTOR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely; 1113 Budapest, Kászony u. 8.
képviselő: Dr. Kiss József
adószám; 11283106-2-43
statisztikai számjel/cégjegyzékszám: 61 09 690743

"számlavezető neve: Erste Bank Zrt.
folyószámlaszáma: 11600006-00000000-06251369
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Kormányzati funkció:
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei
1.1

1.2.

Felek

rögzítik,

hogy

Támogató

2018.

rögzítik,

hogy

a Támogató

február

közzétette

a , háziorvosi

pályázat" nyilvános . felhívását. A pályázat. elsődleges célja, hogy az Önkormányzat a
kerület . . háziorvosi/házi : gyermekorvosi .:: egészségügyi . alapellátását területi . ellátási
kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók; egyéni vállalkozók részére az alapellátás
színvonalának növelése érdekében -a háziorvosi praxisok . eszközellátottságának, illetve
működési feltételéinek javítása céljából anyagi támogatást nyújtson eszközök beszerzésére,
tanfolyamorvtovábbképzésen való részvételre.
: Felek

Pályázati
amelyet

Felhívás)

Támogató

a . Támogatott

az

Emberi

által kiírt pályázati

pályázatot

Erőforrás

nyújtott

Bizottság

alapján támogatásban részesítendőnek ítélt. . - .
2.

1. napján

be

felhívásra

(a továbbiakban:

(a továbbiakban:

54/2018.

(V.30.)

számú

Pályázat),

határozata

A támogatás tárgya
Támogatott .a mellékelt pályázat keretében és a költségtervben részletezettek szerint
vállalja, hogy az alábbi feladatokat valósítja meg:
A Támogatott a 3. pontban meghatározott támogatást kizárólag: íróasztal 2 db, orvosi
szekrény (műszerszekrény) 1] db, szék 2 db, vizsgálóágy 1 db finanszírozására használhatja
fel (a továbbiakban együtt: szakmai feladat).
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3.

A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató az összesen bruttó 350.000,- Ft összegű, azaz háromszázötvenezer forint
összegű támogatást jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalja a
Támogatott . 11600006-00000000-06251369 — számú
számlájára
A
szerződés
elválaszthatatlan részét képezi
a Támogatott
.Pályázata, mely tartalmazza a
költségkalkulációt, és az Elszámoló Lap.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
. A támogatás

forrása:

a Budapest

Főváros

VIII. kerület Józsefvárosi

Önkormányzat

Képviselő-testületének
a 2018.
évi
költségvetésről
szóló:
46/2017.
(XII.20.)
önkormányzati rendelet 11105-es címen található 350 000,- Ft, azaz háromszázötvenezer

forint összegben.

3.4. Támogató kijelenti,
rendelkezésére áll.

hogy

a

3.1.

pontban

meghatározott

támogatási

összeg

a

3.5. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2.
pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az

adó/áfa terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen
szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.
4.2. A Támogatott tudomásul

veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt

összegért a Támogató irányában — a jelen szerződéssel összefüggésben — feltétel nélkül
és teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a
számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1.

A

Támogatott

meghatározott

tudomásul

célra

veszi, hogy

használhatja

fel,

a támogatást
abból

további

kizárólag

a jelen

támogatást

nem

szerződésben
nyújthat.

A

Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a
szakmai feladatok megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket
számolhatja el.
5.2.

A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2018. február 1.

véghbatárideje: 2018. december 31.

5.3.

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről; : : Pokornyi Viktória
:
459-2588
pokornyivgjozsefvaros.hu
a Támogatott részéről:

Dr, Kiss József

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség
6.1.

A támogatási igény jogosultságát Ésa támogatás felhasználását a Támogató, á 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.
. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során, a költségvetésből nyújtott
támogatásból :a százezer. forint : értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére "vagy
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül :az elküldött. és -visszaigazolt megrendelés is. "Az írásbeli alak
megsértése "a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a. támogatott:
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
. (A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási
összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást. vezetni, illetőleg a
felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, égyéb. 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.
A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2019. február. 15-ig köteles
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a
Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A

6.4.

Támogató,

részéről . a. szakmai : beszámoló.

és pénzügyi

elszámolás , elfogadására

és a

teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett

határidőn belül.

6.5.

A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kel! tartalmaznia:

a)

b)

szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról
(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

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, bérjegyzékek, egyéb
számviteli .és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő. okiratok, egyéb
dokumentumok . (megrendelő,

támogatási

szerződés

stb.)

hitelesített

másolatának,

kifizetést . igazoló . dokumentumok — - bankkivonat, . pénztárbizonylat
—hitelesített
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően
kitöltött, a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával.

A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb
"okiratokra
köteles
ráírni:
, Budapest
Főváros
VIII.
kerület
Józsefvárosi

Önkormányzat

felé a 2018. évi háziorvosi pályázat keretében .......... Ft (azaz

kéveezsszezezerszeszesesssess — fOTINT)

összegben

elszámolva".

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.
6.6.

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 írásban
értesíti a Támogatottat, Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló,
elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy
a Támogató kapcsolattartója 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a
Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek
beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató 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.
6.7.

Jelen

szerződés

módosítása

a Felek

közös

akaratából

kizárólag

írásban

történhet.

A

a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes
Támogatottnak
indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan
indokkal

szerződésmódosítást,

kezdeményezhet

amely

a

megítélésének

támogatás

körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződésmódosításra sor kerülhet különösen
a Támogatott adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a
támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető, a támogatás felhasználási és
elszámolási határidejét érintő határidő-módosítás miatt.
A

szerződés

módosítására

irányuló

írásbeli kérelem

benyújtási

határideje

a hatályos

szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az
írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti
beszámolás véghatárideje.
A szerződés módosítására a Támogató
Támogató jogosult a Támogatott nem

írásbeli engedélye alapján kerülhet sor, A
kellően megalapozott szerződésmódosítási

kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható
okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani

a szerződés

között.

6.8.

módosítás

és

szerződésszegés

A Támogatott köteles a költségvetési

esetén

támogatások

alkalmazható

jogkövetkezmények

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
7.4.

A Támogató a jelen szerződéstől
felmondására jogosult, ha:

való. elállásra vagy a. szerződés

azonnali hatályú

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
6) olyan "körülmény merül fel; Vagy.jut a Támogató. tudomására, amely alapján az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Körm. rendelet
(a. továbbiakban:
Ávr.) 81. §-ban . foglaltak szerint nem . köthető, támogatási
szerződés, vagy
d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshéz képest jelentős késedelmet szenved, vagy
€) . 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 ellehetetléníti), "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
—:(részjbeszámoló,
(részjelszámolás " benyújtásának : . (pót)határidejét . : elmulasztotta
.:vagy :. Aa
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató
nem fogadta el.
72.

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 felfüggeszüű 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 (10403387-00028570-00000000)
számlára, a szerződésszám megjelölésével.

7A.

A . Támogatott tudomásul . veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított
vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a
levonásba helyezett vagy áthárított és. a Támogató által is támogatott általános forgalmi
adó. összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által
meghatározott . :. (10403387-00028570-00000000) . számlára,
"a " szerződésszám
megjelölésével

15 napon belül visszafizetnie Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi

V. törvényben (Ptk.) meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A

kamatszámítás . kezdő . időpontja . a . támogatásnak

:a . Támogatott . bankszámlájára

érkezésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.5.

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.

Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta

az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik
arról, hogy az e dokumentumokban,
valamint a jelen szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által

benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:

foglaltak

a jelen

szerződés

- . a Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály,
8.2.

stb;

a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának
hitelesített másolata.

A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a)nyilatkozik

arról,

hogy

a támogatási

igényben

dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

foglalt

adatok,

információk

és

b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV.
törvény hatálya alá tartozik, nem áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. §-a
alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás
egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;

d) kijelenti, hogy — amennyiben jogszabály előírja — a támogatott tevékenységhez
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;
€) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

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

i) tudomásul
támogatás
vonatkozó
j) nyilatkozik

veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére
adatok nyilvánosságra hozhatók;
arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)

bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

k) tudomásul veszi, hogy amennyiben százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem
az Ávr. .76. § (2). bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése, érdekében
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe,
1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet
támogatásban és a :már . folyósított támogatás visszafizetésére :kötelezhető . aza
támogatott, "aki. a támogatásra . benyújtott . pályázati .dokumentációjában . lényeges
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a támogatást a
támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta
fel, : vagy. -a támogatási : szerződésben : vállalt kötelezettségét. nem . vagy nem
határidőben teljesítette.:

Amennyiben
a) olyan körülmény

8.3.

merül.

támogatási szerződés;

8

fel, amely

-alapján

az Ávr.

81.

§ alapján

nem

köthető

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 adólevonási jogában változás következik be;
16) 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,
az elszámolás alapjául szólgáló dokumentumok jelen . szerződésben meghatározott
fellelhetősége megváltozik, azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon
belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.
8.4.

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

8.5.

Felek rögzítik, hogy a. jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti
titoknak, : nem . tarthatóak . vissza üzleti titokra . hivatkozással, . amennyiben . azok
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől
eltérően azonban a : Támogató . nem :hozhatja . nyilvánosságra azokat az. ádatokat,
amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra,
know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a
Támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten

és elkülönítetten írásban megtiltotta.
8.6.

A

Támogatott

rendezvényeken,

a támogatott

feladat kivitelezése

kiadványokon,

könyveken,

az

során — a média

ezekkel

kapcsolatos

megjelenéseknél,
reklám

és

PR

anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya
alatt jogosult.
:

8.7.

Felek

a jelen

szerződésből

kötelesek rendezni.

eredő

esetleges

jogvítáikat

elsősorban

tárgyalásos

úton

8.8.

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

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

foglalt

Felek a jelen 8 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:
1.
Pályázat, mely tartalmazza a költségkalkulációt
I.
Elszámoló Lap
Budapest, 2018. .............
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

S mán:

Előzmény;

Ügyiméző;

OKORALY me] gA

Név: Budapest Főváros VITT. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely; 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő; dr. Sára Botond polgármester
cégjegyzékszámínyilvántart. szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: KáH Bank Zrt.
számla száma: 19403387-00028570-00000000

mint Támogató,

név: Dr. Szilasi György

másrészről

székhelye: 1093 Budapest, Lónyai u. 19.4.2.
képviselő: Dr. Szilasi György
adószám: 63358126-1-43
azonosító: 197155653
számlavezető neve: OTP Bank Zrt,
folyószámlaszáma: 11773092-04382801
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Kormányzati funkció:
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei
1.1

Felek rögzítik, hogy Támogató 2019. február 1. napján közzétette a , háziorvosi
pályázav" nyilvános felhívását.. A pályázat elsődleges célja, hogy az Önkormányzat a
kerület . háziorvosi/házi. gyermekorvosi . egészségügyi . alapellátását területi .. ellátási
kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, egyéni vállalkozók részére az alapellátás
színvonalának növelése. érdekében -a háziorvosi praxisok eszközellátottságának, illetve
működési feltételeinek javítása céljából anyagi támogatást nyújtson.

1.2

"Felek rögzítik, hogy a Támogató által kiírt pályázati felhívásra (a továbbiakban:
Pályázati Felhívás) a Támogatott pályázatot nyújtott be (a továbbiakban: Pályázat),

amelyet

Támogató

az Emberi

Erőforrás

alapján támogatásban részesítendőnek ítélt.
A támogatás tárgya
Támogatott a mellékelt

pályázat

Bizottság

keretében

a 3. pontban. meghatározott

(IH.27.)

és a költségtervben

vállalja, hogy az alábbi feladatokat valósítja meg:

A Támogatott

36/2019.

támogatást

számú

határozata

részletezettek

szerint

kizárólag a praxis informatikai

háttere és orvostechnikai eszközei fejlesztésének (számítógép, monitor, nyomtató, szoftver,
doppler készülék) finanszírozására használhatja fel.

(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

eV

Szerződésszám: 312/2019.

3.

A támogatás formája, összege, forrása

3.4. A Támogató az összesen bruttó 350 000,- Ft összegű, azaz háromszázötvenezer forint
összegű támogatást jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalja a
Támogatott 11773092-04382801 számú számlájára. A szerződés elválaszthatatlan részét
képezi a Támogatott Pályázata, mely tartalmazza a költségkalkulációt, és az Elszámoló
Lap.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest
Képviselő-testületének
a 2019.

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
évi
költségvetésről
szóló
36/2018.
(XII.21.)

önkormányzati rendelet 11105-es címen található.

3.4. Támogató

kijelenti,
rendelkezésére áll.

hogy

a

3.I.

pontban

meghatározott

támogatási

Összeg

a

3.5. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2.
pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az
adó/áfa terhet másra nem hárítja át.
:
4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató

a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés
bevezető rendelkezései körében megadoit bankszámlájára egy összegben a jelen
szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül,

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt
összegért a Támogató irányában — a jelen szerződéssel összefüggésben — feltétel nélkül
és teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a
számlatulajdonos.
5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.i.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A
Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a
szakmai feladatok megvalósításához szorosan És közvetlenül kapcsolódó költségeket

számolhatja el.
5.2.

.

A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2019. február 1.
véghatárideje: 2019. október 31.
5.3.

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:
a Támogató részéről:

.Pokornyi Viktória

459-2588
okornyivínjozsefvaros
hu

Szerződésszám: 312/2019.

a Támogatott részéről: . Dr. Szilasi Hi

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...

;

Támogatott a támogatott tevékenység. megvalósítása során a. költségvetésből nyújtott
támogatásból a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy

szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött

szerződésnek minősül az elküldött és . visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak
megsértése, a. szerződés érvényességét nem érinti, azonban. a kifizetés a támogatott
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
.
6.3.

:A "Támogatott, köteles a támogatási. összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási
összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg 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.

6.4.

A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2019. december 15-ig köteles
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi Záró elszámolást készíteni és átadni a

Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A

Támogató

részéről

ra szakmai

beszámoló

és, pénzügyi

elszámolás

elfogadására

és .a

teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett

határidőn belül.

6.5.

A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a)

b)

szakmai

beszámoló:

szakmai

értékelés

a

támogatás

céljának

megvalósulásáról

pénzügyi

elszámolás:

a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a

(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);
támogatás

céljának

megvalósulásához

köthető

- tételes

felsorolása,

a felhasználási

időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek.
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkaltnas helyettesítő okiratok.
dokumentumok

(megrendelő,

támogatási

szerződés

stb.)

hitelesített

egyéb
egyéb

másolatának,

kifizetést igazoló dokumentumok — . bankkivonat, pénztárbizonylat —-hitelesített
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően
kitöltött, a jelen szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával.

4g

Szerződésszám: 312/2019.

A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb
, Budapest

ráírni:

köteles

okiratokra

VIKI.

Főváros

Önkormányzat

összegben

forint)

kevserzeezsezzezersésésésétee

Józsefvárosi

kerület

felé a 2019. évi ..... ...... Pályázat keretében
elszámolva".

Nem

.......... Ft (azaz
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.
6.6.

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

elfogadásáról

annak

vagy

A

elutasításáról.

Támogató

döntéséről

írásban

értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló,
elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy
a Támogató kapcsolattartója 8 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a
Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek
beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató 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.

6.7.

Jelen

szerződés

Támogatottnak

módosítása

a

szerződés

a Felek

közös

módosítására

akaratából

irányuló

kizárólag

kérelmét

írásban

történhet.

írásban,

A

részletes

indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan
indokkal kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének
körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés módosításra sor kerülhet különösen

a Támogatott
támogatási cél

adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a
megvalósulását nem veszélyeztető, a támogatás felhasználási és

elszámolási határidejét érintő határidő módosítás miatt.

A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos
szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az
írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti

beszámolás véghatárideje.

A szerződés módosítására a Támogató írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A
Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható
okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani

a szerződésmódosítás

és

szerződésszegés

esetén

alkalmazható

jogkövetkezmények

között.
6.8.

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
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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.

A Támogató

a jelen szerződéstől "való elállásra vagy a szerződés azonnali. hatályú

felmondására jogosult, ha:

a)
":b):

a Támogatott jogosulatlánul vette igénybe a támogatást, vagy
a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,

hamis vagy. megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett

;

6) - 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.) 81. §-ban : foglaltak szerint nem . köthető - támogatási
szerződés, vagy
4) 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

ellénőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az
ellenőrző . szerv.: munkáját : ellehetetleníti),

-és. ennek

következtében . a támogatott

tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vágy
f) . a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott . vagy. a szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
a. : jelen : szerződésben . : meghatározott : (részjbeszámoló,
(Támogatott
"g) a
(részjelszámolás .. : 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.

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
(10403387-00028570-00000000)
számlára, a szerződésszám megjelölésével.

7A.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben .a jelen szerződésben adott
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított
vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a
levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi

adó összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által
— a " szerződésszám
(10403387-00028570-00000000) " számlára,
meghatározott
szóló 2013. évi
Törvénykönyvről
Polgári
visszafizetnie
belül
napon
15
megjelölésével
mértékben. A
növelt
kamattal
V. törvényben (Ptk.) meghatározott kamatnak megfelelő
5
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kamatszámítás kezdő időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára
érkezésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
7.5,

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.

8.2.

Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta

az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik
arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:
-

.a Támogatott

létesítő okiratának egyszerű másolata

-

a Támogatott

képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának

stb);

;

(alapító okirat, alapszabály,

hitelesített másolata.

A Támogatott a jelen szerződés aláírásával
a) nyilatkozik

arról,

hogy

a támogatási

igényben

foglalt

adatok,

információk

és

dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás

alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról
szóló
1996.
évi XXV.
törvény
hatálya
alá tartozik, nem
áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. §-a
alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás
egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;

d) kijelenti, hogy — amennyiben jogszabály előírja — a támogatott
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

tevékenységhez

e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

az

1) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

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

i) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére

vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

el

A

24
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j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI, törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;
k) tudomásul . veszi, hogy amennyiben kétszázezer forint értékhatárt meghaladó . értékű
áru. beszerzésére vagy. szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére
nem az Ávr.:76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
1 tudomásul veszi; hogy a tudomásszerzéstől számított két éven:belül nem részesülhet

támogatásban--és a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a
támogatott, aki a . támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges

körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a támogatást a

támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta
fel, "vagy. a. támogatási. : szerződésben . vállalt : kötelezettségét : nem vagy :. nem
határidőben teljesítette,
8.3.

Amennyiben
a) olyan körülmény. merül : fel, : amely alapján az. Ávr. 81. .§ alapján nem, köthető
támogatási szerződés;
"b)a Támogatott á 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 adólevonási jo gában változás következik be;
:
e) a Támogatott adataiban, a jelén 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,
f) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen. szerződésben meghatározott
fellelhetősége megváltozik, azt a Támogatott a tudomására jutást követően
belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

84.

15 napon

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

8.5. Felek rögzítik, hogy .a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti
titoknak, :nem . tarthatóak "vissza üzleti titokra :hivatkozással, amennyiben .azok
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli, A fentiektől
eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat,
amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékenységének

végzése szempontjából

aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra.

know-how-ra

.vonatkozó

adatokat

-,

amennyiben

azok

nyilvánosságra

hozatalát

a

Támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten
és elkülönítetten írásban megtiltotta.

8.6.

A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során — a média megjelenéseknél,
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére, A Támogatott a
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya
alatt jogosult.
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8.7.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kötelesek

rendezni.

8.8.

A

jelen

szerződésben

nem

vagy

nem

kellő

részletességgel

szabályozott

kérdések

tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a Ptk., az Áht. és az Ávr. — az
irányadók.

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

a jelen

8 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 Támogatónái, ! db a
Támogatottnál marad.
Mellékletek:

1

H.

Pályázat, mely tartalmazza a költségkalkulációt
Elszámoló Lap
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II/a. számú melléklet
Támogatott neve, székhelye:

Elszámoló Lap

Számla
bruttó
összege:

Záradék-:
összege:

Támogatás szerinti felhasználási határidő: .........ÉV. ...sssessseü HÓNAP .......AAp-tól- ....esÉV eressze

megnevezése:

Csatolt:sszámja
j..Teljesítés
Termék;
ideje:
szolgáltatás

Támogatás célja a támogatási szerződés szerint:

Számlaszám:: [- Szállító nevez:

"Támogatás összege:
Ssz:

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

"Bruttó.200.000.,- Ft feletti számla esetében megrendelő vagy szerződés másolata is csatolandó.

Kitöltés: dátuma

HÓMAP

see IRAP-ÁZ

pénztári bizonylat), és:a

mellékletek darabszáma:

Kifizetés
1.Kifizetés módja . Csatolt.bizonylat sorszáma
(készpénz,
(bankszámlakivonat,

utalás):

Cégszerű aláírás, pecsét

99.24

;

-. UT [2911 .

2 MAL ZLLE

POLOLVY" [/.
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n

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amelyet

létrejött

egyrészről

év. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő; dr. Sára Botond polgármester

Józsefvárosi Polgármesteri Bivatal

cégjegyzékszámínyilvántart. szám: 735715 Ex a.

adószám; 15735715-2-42

Statisztikai számjel: 15735715-8411-321- HET

számlavezető neve: Kg:H Bank Zrt,

számla száma: 10403387-00028570-00000000 .

B

J

jő

11

Ügyintéző:

[40[4144—-0

Előzmény:

Fednua ii VET

mint "Támogató,

másrészről

Szám:

d

név: TODI-DOKI Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1084 Budapest, Auróra u. 22-28.
képviselő: Dr. Todenbier Ágnes . :.
ádószám: 14138892-1-42
SE
Statisztikai számjel/cégjegyzékszám: 01.09 986522
számlavezető neve: Kg.H Bank Zrt.
folyószámlaszáma: 10400188-50526771-48691005
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Kormányzati funkció:
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei
1.1...
Felek rögzítik, hogy Támogató 2019. február 1. napján közzétette a , háziorvosi
. pályázat". nyilvános felhívását. A pályázat elsődleges célja, hogy az Önkormányzat a
kerület. . háziorvosi/házi : gyermekorvosi
egészségügyi
alapellátását . : területi .: ellátási
kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, egyéni vállalkozók részére az alapellátás
színvonalának növelése érdekében a háziorvosi praxisok eszközellátottságának, illetve
"működési feltételeinek javítása céljából anyagi támogatást nyújtson.
1.2

Felek rögzítik, hogy a Támogató sáltal kiírt pályázati felhívásra (a továbbiakban:
Pályázati Felhívás) a Támogatott pályázatot nyújtott be (a továbbiakban: Pályázat),
amelyet Támogató az Emberi Erőforrás Bizottság 36/2019. (III.27.) számú határozata
alapján támogatásban részesítendőnek ítélt.

2. . A támogatás tárgya
Támogatott a mellékelt pályázat keretében és a költségtervben részletezettek szerint
vállalja, hogy az alábbi feladatokat valósítja meg:
A Támogatott a 3. pontban meghatározott támogatást kizárólag a praxis orvostechnikai
eszközei
fejlesztésének (boka-kar . index . meghatározó
készülék)
finanszírozására
használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

HO
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3.

At ttámogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató az összesen bruttó 350.000,- Ft összegű, azaz háromszázötvenezer forint

összegű támogatást jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalja a
szerződés
A
számlájáraa
10400188-50526771-48691005 — számú
Támogatott
a
tartalmazza
.
mely
.Pályázata,
Támogatoti
a
képezi
részét
elválaszthatatlan

költségkalkulációt, és az Elszámoló Lap.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

. A

támogatás

forrása:

Képviselő-testületének

a Budapest
2019.

a

Főváros
évi

VIII. kerület Józsefvárosi

költségvetésről

önkormányzati rendelet 11105-es címen található.

3.4. Támogató

a

hogy

kijelenti,
rendelkezésére áll.

3.1.

pontban

szóló

meghatározott

Önkormányzat

(XII.21.)

36/2018.

összeg

támogatási

a

3.5. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2.

pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az
adó/áfa terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben
szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.

a

jelen

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt
összegért a Támogató irányában — a jelen szerződéssel összefüggésben — feltétel nélkül
és teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól. hogy ki a
számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A
Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a

szakmai

feladatok

számolhatja el.

5.2.

megvalósításához szorosan és közvetlenül

kapcsolódó

költségeket

A támogatás felhasználásának
kezdő időpontja: 2019. február 1.
véghatárideje: 2019. október 31.

5.3.

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:
a Támogató részéről:

— Pokornyi Viktória

459-2588

okornyivíüjozseívaros.hu

Szerződésszám: 333/2019.

a Támogatott részéről:

"Dr, Todenbier j

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1.

6.2.

A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támo gató, 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.
:
:
Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott

támogatásból a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy

szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül :az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak
megsértése a szerződés érvényességét nem. érinti, azonban a kifizetés a támogatott
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
:
6.3.

A Támogatott köteles, a támogatási , összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási
. összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg 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.

A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2019. december 15-ig köteles
írásban szakmai záró. beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a
Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A
Támogató . részéről . a szakmai beszámoló, és pénzügyi elszámolás elfogadására és a
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6, pontjában feltüntetett

6.4.

határidőn belül. :
6.5.

A. beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a)

b)

;

szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról
(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

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, bérjegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb

dokumentumok

(megrendelő,

támogatási

szerződés

stb.)

hitelesített

másolatának,

kifizetést igazoló dokumentumok — bankkivonat, pénztárbizonylat —hitelesített
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően
kitöltött, a jelen szerződés II. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával.
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A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb
köteles

okiratokra

Főváros

, Budapest

ráírni:

VIHB.

Józsefvárosi

kerület

Önkormányzat felé a 2019. évi ........ ... pályázat keretében .......... Ft (azaz
magyarországi
elszámolva?. Nem
löveksázenesser séósszszsssa forint) összegben
a számla
zesítön
számlaöss
a
esetén
fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás
tárgyát

magyar

összegét

számla

is, továbbáa

nyelven

teljesítése napján

a számla

érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

6.6.

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 írásban
értesíti a Támogatottat, Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó
határidőben

benyújtott

megjelölésével

írásban

a

vagy

teljesíti

nem

határidőre

kötelezettségét

beszámoló,

elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy
kapcsolattartója

a Támogató

határidő

8 napos

felszólítja

Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek
követően

beérkezését

napon

30

belül

dönt

a Támogató

annak

a

Felek

elfogadásáról.

rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a

támogatást

rendeltetésszerűen használta-e fel. A Támogatott

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.

6.7.

Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A
részletes
írásban,
kérelmét
irányuló
módosítására
a szerződés
Támogatottnak
olyan
kizárólag
t
Támogatot
enie.
előterjeszt
részére
indokolással ellátva kell a Támogató
ének
megítélés
támogatás
a
indokkal kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely

körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés módosításra sor kerülhet különösen

a Támogatott
támogatási cél

a
és

valamint
változás,
bekövetkezett
adólevonási jogosultságában
ási
felhasznál
támogatás
a
ető,
megvalósulását nem veszélyezt

elszámolási határidejét érintő határidő módosítás miatt.
A

szerződés

módosítására

irányuló

írásbeli

kérelem

benyújtási

a

hatályos

szerződés

határideje

a hatályos

szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az
írásbeli kérelem benyújtási
beszámolás véghatárideje.

A

szerződés

módosítására

határideje

a Támogató

írásbeli

engedélye

6.4.

alapján

szerinti

pontja

kerülhet

sor.

A

i
Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítás
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható
okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani

a szerződésmódosítás

és

szerződésszegés

esetén

alkalmazható

jogkövetkezmények

között.

6.8.

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

Szerződésszám: 333/2019.

" megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok. rendelkezésre bocsátásával, valamint a
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése
74.

A Támogató a jelen szerződéstől
felmondására jogosult, ha:

való elállásra Vagy a szerződés

azonnali

hatályú

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

d)

továbbiakban:

szerződés, vagy

Ávr.)

81.

§-ban . foglaltak

:

szerint nem

:

köthető

ői

támogatási

"a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy. a jelen
szerződésben foglalt ütemezésheéz képest jelentős késedelmét szenved, vagy
€) . 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
ellénőrző. szerv . munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott
: . tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
VA
1) 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,
(részjelszámolás . : benyújtásának . :: (póf)határidejét ": elmulasztotta
vagy
a
(részjbeszámolót, 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.

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 (10403387-00028570-00000000)
számlára, a szerződésszám megjelölésével.

74.

A. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen . szerződésben . adott
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított
vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a
levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi

adó összegének
meghatározott.

megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által.
(10403387-00028570-00000000)
számlára,
a " szerződésszám

megjelölésével 15 napon belül visszafizetnie Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben (Pik.) meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A

5

99
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kamatszámítás kezdő időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára
érkezésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
7.5.

Amennyiben

a

Támogatott

a

meghatározott

szerződésben

jelen

kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem

visszafizetési

idejére a Ptk.-ban

meghatározott késedelmi kamatot fizetni,

8. Egyéb rendelkezések

8.1.

Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta

az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik
arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:

.- . a Támogatott
stb);

-

8.2.

létesítő

okiratának

egyszerű

másolata
.

(alapító okirat, alapszabály,

"a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának
hitelesített másolata.

A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik

arról,

hogy

a támogatási

igényben

foglalt

adatok,

információk

és

dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
ás
bi nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámol
tésére
megszünte
a
egyéb,
vagy
s
csődeljárá
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
ndezési
c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságre
áll
alá tartozik, nem
törvény hatálya
évi XXV.
1996.
szóló
eljárásáról
§-a
142.
Ávr.
az
hogy
veszi,
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul
alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás
egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;
d)kijelenti, hogy — amennyiben jogszabály előírja — a támogatott tevékenységhez
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

az
e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

Támogató
f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a
éséhez,
megismer
k
összegéne
és
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének
.
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;
előző
gy tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az

években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás
felhasználásával

a jogszabályban

vagy

a támogatói

okiratban

szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

vagy

támogatási

veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás
hytudomásul
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb

szervek ellenőrizhetik;
a
í) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére,
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

Szerződésszám: 333/2019.

j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI,. törvény 3. §$4)
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;
k)tudomásul veszi, hogy amennyiben kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű
áru beszetzésére vagy. szolgáltatás. megrendelésére irányuló. szerződés megkötésére
nem az Ávt; 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet
támogatásban és a már folyósított támogatás . visszafizetésére :kötelezhető -az a
támogatott, aki .a támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a támogatást a
támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy. egészben eltérően használta
fel, "vagy. a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét, nem Vagy: nem
határidőben teljesítette.
;
8.3. Amennyiben
a)olyan körülmény merül .-fel, amely alapján az Ávr, 81. .§ alapján nem köthető
támogatási szerződés;
b)a Támogatott a jélen Szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
0ja támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós ákadályba ütközik, a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
d)a Támogatott adólevonási jogában változás következik be;
€) 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,

Éj az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott
fellelhetősége megváltózik, azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon
belül köteles írásban béjelenteni a Támogatónak.
8.4.

A Támogató, a 8.3. ponibaő meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a
szükséges intézkedéseket.

8.5.

Felek rögzítik, hogy a jelen. szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti
"titoknak, "nem tarthatóak "vissza . üzleti :titokra . hivatkozással, amennyiben . azok
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli, A fentiektől
eltérően . azonban a . Támogató nem . hozhatja .nyilvánosságra . azokat az adatokat,
amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra,
know-how-ra

vonatkozó

adatokat

-,

amennyiben

azok

nyilvánosságra

hozatalát

Támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten

a

és elkülönítetten írásban megtiltotta.

8.6.

A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során — a média megjelenéseknél,
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR
anyagokon .- jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a

Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya

alatt jogosult,

:

" Szerződésszám: 333/2019.

$.7.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorbari békés úton kötelesek
rendezni.

8.8.

A

szerződésben

jelen

vagy

nem

kellő

nem

részletességgel

szabályozott

kérdések

tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a Ptk., az Áht. és az Ávr. — az
irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt
kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos.
Felek a jelen 8 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes

egészében megegyező
Támogatottnál marad.

példányban

4

amelyből

készült,

db

a

Támogatónál,

1

db

Mellékletek:
L
H.

Pályázat, mely tartalmazza a költségkalkulációt
Elszámoló Lap

Budapest, 2019. ,............

TODI-DOKI

Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat
7/97 E Önz
a

dr. da Bototá
polgátméster

Támogatóármesz
ng

Felelősségű Társaság
képviseletében

4

e

ő

Jogi szempontból ellenjegyzem;

Danada-Rimán Edina

vh grro

jár

91008
2,

gazdasági vézető

És

Sz IGggent: O1gg 092. 1 ge

xi

Páris Gyuláné

Szolgáltató Korlátolt

a

395994 -s9JTeje MSzs89

-

x:989Zss0
-9ymnug
epuryzs

a ggpedemeeeeett deuoytenrere

"OI
16
8
L
9

S

mv
"e
e
"T

"zs§

1

a

alk ő;

MS

PUUPp SZJOA

[ rNEZSE[UIEZS

:933ZSS0.SEJVJONETT

JPTÁPRPUL HLTEZS ETT

F3ÁJPTPASZS "3400 Hozedoue L

gpixejeg ISEIVUZSE
[93 BULIAZS segjeSone

JULISZS szpozaozs isejedonyy e eljza syjedouny I
sag

TASZZJAJUSAU
sezegjedjozs
talopi
"gar jr
SZJISZÍTBI [/ :9ADU OZNEZS
EMHEZS JI0JESDJ

"9PNETOZESI SI EJETJOSEU S9pOZIAZS ÁBRA OJ3PUJAZAUI 90491953 EIULEZS IJAOI JA
-GO0"OGZ OM,

:SZ3ZSSO
N9peaez

dengyíeeeeeeeséss Aze

:EMEZSGEIEP HJA DP T0TT
-Bs9 "OelÁnozrg rmezzügd
:(serem
gteuoaryemuezsíueg)
szugdzsay)
EUIYZSIOS JEJÁMOZIG JTOJ4SDJ " [ef pour szaz
SZJOZUTST

fpdemmer

.

de ojomezsrg
;

4 MELEKLE
Szerződésszám: 349/2019. :

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amelyet létrejött

: egyrészről

Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő; dr. Sára Botond polgármester
cégjegyzékszámínyilvántart. szám: 735715
adószám: 157357.15-2-42 :

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: KH Bank Zrt.
számla száma: 10403387-00028570-00000000
mint Támogató,

másrészről

-:

név: Dr. Csanády Egészségügyi ésé Szolgáltató Betéti Társaság
székhelye: 1054 Budapest, Vadász u. 32.2.6.
képviselő: Dr, Csanády Katalin
adószám: 28680330-1-41.-:
statisztikai számjel/cégjegyzékszám: 01 06 610550
számlavezető neve; Magnet Bank Zrt.
folyószámlaszáma: 16200223-10047994

mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Kormányzati funkció;
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1.1 . . Felek
pályázat"

rögzítik,

nyilvános

hogy

Támogató

felhívását,

A

2019.

pályázat

február

1. napján

elsődleges

célja,

közzétette

hogy

az

a , háziorvosi

Önkormányzat

a

kerület . háziorvosi/házi .. gyermekorvosi
-.egészségügyi. . alapellátását . területi . ellátási
kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, egyéni vállalkozók részére az alapellátás
színvonalának növelése. érdekében a háziorvosi praxisok eszközellátottságának, illetve
működési feltételeinek javítása céljából anyagi támogatást nyújtson.
1.2.

. Felek rögzítik, hogy a Támogató által kiírt pályázati felhívásra (a továbbiakban:
Pályázati Felhívás) a Támogatott pályázatot nyújtott be (a továbbiakban: Pályázat),
amelyet

Támogató

az Emberi

Erőforrás

alapján támogatásban részesítendőnek ítélt.
. ,A támogatás tárgya
Támogatott a mellékelt

pályázat

Bizottság

keretében

és

vállalja, hogy az alábbi feladatokat valósítja meg:

36/2019.

(III.27.)

a költségtervben

számú

részletezettek

A Támogatott a 3. pontban meghatározott támogatást kizárólag a praxis
háttere .: fejlesztésének —
(laptop/számítógép
operációs . : rendszerrel,

szoftverfejlesztés) finanszírozására használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakrnai feladat).

határozata

szerint

.

informatikai
"nyomtató,

9

a

Szerződésszám; 349/2019.

3.

A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató az összesen bruttó 350. 000,- Ft összegű, azaz háromszázötvenezer forint
összegű támogatást jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalja a
Támogatott 16200223-10047994 számú számlájára. A szerződés elválaszthatatlan részét
képezi a Támogatott Pályázata, mely tartalmazza a költségkalkulációt, és az Elszámoló
Lap.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A

támogatás

forrása:

a Budapest

Főváros

VIII. kerület Józsefvárosi

Képviselő-testületének
a 2019.
évi
költségvetésről
önkormányzati rendelet 11105-es címen található.

3.4. Támogató kijelenti,
rendelkezésére áll.

hogy

a

3.1.

pontban

szóló

meghatározott

:

Önkormányzat

.36/2018.

támogatási

(XII.21.)

összeg

a

3.5. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2.
pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az
adó/áfa terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen
szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.
4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt
összegért a Támogató irányában — a jelen szerződéssel összefüggésben — feltétel nélkül
és teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a
számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1.

A Támogatott

tudomásul

veszi, hogy

szakmai

feladatok megvalósításához

számolhatja el.

5.2.

a támogatást

kizárólag

a jelen

szerződésben

meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A
Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a

szorosan és közvetlenül

kapcsolódó költségeket

A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2019. február I.

véghatárideje: 2019. október 31.

5.3.

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:
a Támogató részéről: . Pokornyi Viktória

459-2588

okornyivítjozsefvaros.hu

Szerződésszám: 349/2019.

a Támogatott részéről:

Dr. Csanády Katalin

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. 5

6.2.

:

"Támogatott, a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott

támogatásból a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy

szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött

szerződésnek minősül az elküldött. és visszaigazolt megrendelés is.. Az írásbeli alak
megsértése. a szerződés . érvényességét . nem . érinti, azonban a kifizetés a támogatott
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
:
6.3.

A Támogatott köteles a támogatási összeget , elkülönítetten kezelni és a támogatási
összeg felhasználására nézve :elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg 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.

"64.

A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2019. december
írásban szakmai

záró beszámolót

és. pénzügyi

záró elszámolást

készíteni

15-ig köteles
és átadni

a

Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A
Támogató. részéről .a szakmai beszámoló. és pénzügyi elszámolás elfogadására és a
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett
határidőn belül.
6.5.

A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a)
b)

szakmai

beszámoló:

pénzügyi

elszámolás:-a

szakmai

értékelés

a

támogatás

céljának

megvalósulásáról

(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);
felmerült

költségeknek

a felhasználás jogcíme

szerinti — a

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási
időszakhoz . igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb
számviteli és. adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok. egyéb

dokumentumok

(megrendelő,

támogatási

szerződés.

stb.)

hitelesített

másolatának,

kifizetést igazoló dokumentumok — bankkivonat, pénztárbizonylat —hitelesített
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően
kitöltött, a jelen szerződés II. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával,

7

AY

Pac

Szerződésszám: 349/2019.

A Támogatott

a felhasználást dokumentáló

eredeti számlákra,

bizonylatokra,

egyéb

okiratokra
köteles
ráírni: .Budapest
Főváros
VIII
kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat felé a 2019. évi .............pályázat keretében .......... Ft (azaz
kiözvezesbeseesése szsszzsszn
fizetőeszközben történő
tárgyát magyar nyelven

forint)
összegben
elszámolva?.
Nem
magyarországi
pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla
is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján

érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.
6.6.

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 írásban
értesíti a Támogatottat. Ha a. Támogatott a beszámolásra, elszárnolásra vonatkozó

kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló,
elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy
a Támogató kapcsolattartója 8 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a
Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek
beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató 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.

6.7.

Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A

Támogatottnak
a szerződés
módosítására
irányuló
kérelmét
írásban,
részletes
indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie, Támogatott kizárólag olyan
indokkal kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének
körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés módosításra sor kerülhet különösen
a Támogatott
adólevonási jogosultságában
bekövetkezett
változás,
valamint
a
támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető, a támogatás . felhasználási és

elszámolási határidejét érintő határidő módosítás miatt.

A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos
szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az
írásbeli kérelem benyújtási
beszámolás véghatárideje.

határideje

a

A szerződés módosítására a Támogató
Támogató jogosult a Támogatott nem

hatályos

szerződés

6.4.

pontja

szerinti

írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A
kellően megalapozott szerződésmódosítási

kérelmét elutasítani, Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható

okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani

a szerződésmódosítás
között.
6.8.

és

szerződésszegés

esetén

alkalmazható

jögkövetkezmények

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
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megvalósítást igazoló. okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával,
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

valamint a

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése
7.1.

A Támogató a jelen szerződéstől való
felmondására jogosult, ha:
a)
b)
c).

elállásra vagy a szerződés

azonnali,

hatályú

a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
.a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy. ilyen nyilatkozatot tett -:
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.) :81,"§-ban foglaltak szerint nem köthető támogatási
$Szérződés, vagy

í

u:

d) . a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
€) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, Így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az
ellenőrző . szerv.. munkáját: ellehetetleníti), és :-ennek :következtében a támogatott.
"tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott Vvagy.a szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
g) a
Támogatott,
"a
jelen
szerződésben : meghatározott
.(részjbeszámoló,
(részjelszámolás
benyújtásának
..(pótjhatáridejét
"elmulasztotta
vagy
"a
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató
nem fogadta el.
72.

Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tész, 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
Támogató részére a Támogató

15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a
általi meghatározott (10403387-00028570-00000000)

számlára, a szerződésszám megjelölésével.
7.4.

A

Támogatott

tudomásul

.veszi,

.hogy

amennyiben

a

jelen

szerződésben . adott

nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá. áthárított
vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a
levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi
adó. összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által

meghatározott

(10403387-00028570-00000000) .. számlára,

— a .: szerződésszám

megjelölésével 15 napon belül visszafizetnie Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben (Ptk.) meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A
kamatszámítás kezdő időpontja a. támogatásnak a Támogatott . bankszámlájára
érkezésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
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7.5.

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.

Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta
az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik

arról,

hogy

feltételeként

benyújtott

az

e

dokumentumokban,

jogszabály

egyéb

vagy

valamint

a Támogató

dokumentumokban,

által

a jelen

nyilatkozatokban

aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:
- — a Támogatott
stb);

.-

8.2.

létesítő okiratának

egyszerű

szerződés

meghatározott,

másolata

foglaltak

megkötésének

a Támogatott

a jelen

(alapító okirat,

által

szerződés

I

alapszabály,

a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának
hitelesített másolata.

A Támogatott a jelen szerződés aláírásával
a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

adatok,

információk

és

" binyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti, hogy

amennyiben

a szervezet

eljárásáról
szóló
1996.
évi
adósságrendezési eljárás alatt,

a helyi önkormányzatok

XXV.
törvény
hatálya
továbbá tudomásul veszi,

adósságrendezési

alá tartozik,
hogy az Ávr.

nem
142.

áll
§-a

alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás

egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;
d) kijelenti, hogy — amennyiben jogszabály előírja — a támogatott
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

tevékenységhez

e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;
f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;
gy 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;
h) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb

szervek ellenőrizhetik;
i) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére

vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;
j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;
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k) tudomásul. veszi, hogy amennyiben kétszázezer. forint értékhatárt meghaladó értékű
áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló. szerződés megkötésére
nem az Ávr, 76..§ (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

1) tudómásul veszi, hogy, a tüdomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet

támogatásban . és "a már: folyósított, támogatás . visszafizetésére kötelezhető áz a
, támogatott, "aki a támogatásra :benyújtott :pályázati doökumentációjában lényeges
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a támogatást a
támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta
fel, vagy. a . támogatási . szerződésben : vállalt kötelezettségét :nem vagy . nem

határidőben teljesítette,

83.

DESZEETE

Amennyiben

a) olyan körülmény merül . fel, "amely alapján az Ávr, 81, 6 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 adólevonási jogában változás következik be:

;

ő

€) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy
sa
:Támogató
által
előírt," a Támogatott:
által - benyújtott
nyilatkozatban,
dokumentumban, a. támogatás . feltételeiben. vagya jelen szerződés teljesítésével
összefüggő körülményben változás következik be,
f 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.
8.4.

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

8.5.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel . összefüggő . adatok nem . minősülnek . üzleti
titoknak, :nem : tarthatóak : vissza .: üzleti .: titokra hivatkozással, amennyiben :- azok
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiekiől
eltérően azonban "a "Támogató -:-nem :hozhatja nyilvánosságra : azokat -az : adatokat,
amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékénységének végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra,

szükséges intézkedéseket,

know-how-ra . vonatkozó . adatokat

-,

amennyiben . azok . nyilvánosságra

hozatalát

a

Támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten
és elkülönítetten írásban megtiltotta.
8.6.

A. Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során — a média megjelenéseknél,
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya

alatt jogosult.

40
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8.7.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kötelesek

8.8.

A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a 1 Ptk, az Áht. és az Ávr. — az
irányadók.

rendezni.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt
kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos.
Felek a jelen 8 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:
Pályázat, mely tartalmazza a költségkalkulációt
1.
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Név: Budapest Főváros VII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

egyrészről
:

székhely::1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: dr. Sára Botond polgármester:

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

cégjegyzékszámi nyilvántart, Szám: 735715rkezet

adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-f
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Tee

számlavezető neve: KSH -Bank Zrt.
számla. száma: 10403387-00028570-00000000,

mint Támogató,

másrészről
k

ÖR

FE

Szám;

JA 11] /0[14G ab
Ügyintéző:

Bolorsúsza V[

Előzmény:

név: : MedAll- 2003 Egészségügyi Szolgáltató . -és Számviteli
Társaság
székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 85.2.8.
képviselő: Dr. Varga Jolán
adószám: 21522770-1-42
Statisztikai számjel/cégjegyzékszám: 01 06.755225
szánilavezető neve: CÍB:Bank Zrt.

Betéti

mint Támogatott,t továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Kormányzati funkció:
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1.1 ..: Felek rögzítik, hogy -Támogató , 2019. február 1. napján közzétette a ..háziorvosi
pályázat" nyilvános . felhívását. A . pályázat elsődleges célja, hogy : az Önkormányzat a
kerület. : háziorvosi/házi : gyermekorvosi
egészségügyi
alapellátását "területi . ellátási
kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, egyéni vállalkozók részére az alapellátás
színvonalának . növelése. érdekében a háziorvosi praxisok eszközellátottságának, illetve
j
működési feltételeinekjjavítása céljából anyagi támogatást nyújtson.
"Felek rögzítik,

hogy

a Támogató

által kiírt pályázati

felhívásra

(a továbbiakban:

Pályázati . Felhívás) a Támogatott pályázatot nyújtott be (a továbbiakban: Pályázat),
amelyet Támogató az Emberi Erőforrás Bizottság 36/2019. (III.27.) számú határozata

alapján támogatásban részesítendőnek ítélt.

2.

A támogatás tárgya
Támogatott a mellékelt pályázat keretében és a költségtervben részletezettek szerint
vállalja, hogy az alábbi feladatokat valósítja meg:
A Támogatott a 3. pontban meghatározott támogatást kizárólag a praxis informatikai

háttere . és

orvostechnikai

eszközei

BA

;

"-folyószámlaszáma: 10700079-24328403-51100005

1.2:

;

fejlesztésének

(rendelői

bútorok,

monitor,

router,

vérnyomásmérő, vércukormérő, szünetmentes tápegység) finanszírozására használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

(
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3.

A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató

az összesen bruttó 350 000,- Ft összegű, azaz háromszázötvenezer forint

összegü támogatást jelen szerződés aláírásától számított 15 napon
számlájára.
10700079-24328403-51100005 — számú
Támogatott
elválaszthatatlan

részét

képezi

a

költségkalkulációt, és az Elszámoló Lap.

Támogatott

Pályázata,

mely

belül
A

átutalja a
szerződés

tartalmazza

a

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

forrása:

3.3. A támogatás

Képviselő-testületének

Főváros

a Budapest
a

2019.

évi

VIII.

kerület Józsefvárosi

költségvetésről

önkormányzati rendelet 11105-es címen található.

3.4. Támogató

kijelenti,

rendelkezésére áll.

a

hogy

3.1.

pontban

szóló

Önkormányzat

36/2018.

összeg

támogatási

meghatározott

(XII.21.)

a

3.5. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2.

pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/ladólevonási jog nem illeti meg, és az
adó/áfa terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés
bevezető

rendelkezései

körében

megadott

bankszámlájára

egy

összegben

a jelen

szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.

4.2. A Támogatott tudomásul

veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt

összegért a Támogató irányában — a jelen szerződéssel összefüggésben — feltétel nélkül
és teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a
számlatulajdonos,

5. A támogatás felhasználásának szabályai
5.1.

5.2.

A

Támogatott

tudomásul

veszi,

hogy

a támogatást

kizárólag

a jelen

szerződésben

meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat, A
Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a
szakmai feladatok megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket
számolhatja el.
A támogatás felhasználásának
kezdő időpontja: 2019. február 1.
véghatárideje: 2019. október 31.

5.3.

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

.

Szerződésszám: 316/2019.

a Támogató részéről;

Pokornyi Viktória

459-2588

:

pokornyivíüjozsefvaros.hu

a Támogatott részéről; . Dr. —

Jolán

ze

i

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség
"6.1

A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás
felhasználásának: ellenőrzésére jogszabálysáltal meghatározott szervek; . a felhasználás
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt

követő 5év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. .

6.2.

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott
támogatásból a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó, értékű áru beszerzésére vagy.
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül: az. :elküldött::és : visszaigazolt megrendelés :is, Az: írásbeli -alak

megsérlése

a szerződés

érvényességét

nem

érinti, . azonban

tevékenység költségei között ném vehető fi gyelembe,

6.3.

a kifizetés

a támogatott

A Támogatott, köteles :a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási
összeg felhasználására nézve. elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg 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,
A Támogatott a támogatás, felhasználásáról legkésőbb 2019. december. 15-ig köteles

6.4.

írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi. záró. elszámolást :készíteni és átadni a
Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A

Támogató . részéről - a . szakmai : beszámoló. -és pénzügyi. elszámolás elfogadására és a
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett
határidőn belül.
6.5.

A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a)

b)

szakmai . beszámoló:

:szakmai . értékelés

a

támogatás

céljának

megvalósulásáról

(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

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, bérjegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő . okiratok. egyéb
dokumentumok (megrendelő, támogatási szerződés .stb.) hitelesített másolatának,
kifizetést . igazoló . dokumentumok
— . bankkivonat, pénztárbizonylat . —hitelesített
másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően
kitöltött, a jelen szerződés II. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával.
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A Támogatott

a felhasználást

dokumentáló

eredeti számlákra,

bizonylatokra,

egyéb

kerület Józsefvárosi
VIII.
Főváros
ráírni: , Budapest
köteles
okiratokra
Önkormányzat felé a 2019. évi ............pályázat keretében .......... Ft (azaz
magyarországi
Nem
elszámolva?.
összegben
.. forint)
lövsevesíáeszéretése
a számla
sítőn
számlaössze
a
esetén
fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás
napján
teljesítése
számla
tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a
.
érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kel! tüntetni.

6.6.

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 írásban
értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló,
elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy
a Támogató kapcsolattartója 8 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a

Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek
beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató 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.

6.7.

Jelen szerződés
Támogatottnak

módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A
részletes
írásban,
kérelmét
irányuló
módosítására
a szerződés

indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan
indokkal

kezdeményezhet

szerződésmódosítást,

a . támogatás

amely

megítélésének

körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés módosításra sor kerülhet különösen
jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a
, adólevonási
a Támogatott
támogatási

cél

megvalósulását

nem

veszélyeztető,

elszámolási határidejét érintő határidő módosítás miatt.

a

támogatás

felhasználási

és

A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos
szerződés 5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az
írásbeli kérelem benyújtási határideje a. .hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti
beszámolás véghatárideje.
A szerződés módosítására a Támogató
Támogató jogosult a Támogatott nem

írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A
kellően megalapozott szerződésmódosítási

kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható
okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani
a szerződésmódosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények
között.

6.8.

A

Támogatott

köteles

a költségvetési

támogatások

lebonyolításában

részi

vevő

és a

költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a
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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

74.

A Támogató a jelen szerződéstől
felmondására jogosult, ha:

való

elállásra vagy

a szerződés

azonnali

hatályú

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.)

81.

§- ban

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 jelén szerződésből, illetve az azzal
kapcsolatos jogszabályokból. éredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz éleget :
ellenőrzéstűrési kötélezettségének (az ellenőrzés során.felróható magatartásával az
ellenőrző. szerv. munkáját: ellehetetleníti), -és. ennek : következtében : a támogatott
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

:

f) . a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
g) a : Támogatott
a .- jelen " Szerződésben - meghatározott
(részj)beszámoló,
(részjelszámolás ..: benyújtásának . " (pót)határidejét
elmulasztotta . vagy
a
í(részj)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.

7.3.

Amennyiben

a támogatásból

fel nem

használt

összeg maradt

Támogató részére a Támogató . által meghatározott
számlára, a szerződésszám megjelölésével.
7.4.

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

(10403387-00028570-00000000)

A . Támogatott tudomásul veszi, hogy : amennyiben a jelen szerződésben adott
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított
vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a
levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi

adó összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által
meghatározott : -(10403387-00028570-00000000) .: számlára,
.:a ..: szerződésszám
megjelölésével 15 napon belül visszafizetnie Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben (Ptk.) meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A
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kezdő

kamatszámítás

időpontja

a

bankszámlájára

Támogatott

a

támogatásnak

érkezésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
7.5.

a

Amennyiben

a

Támogatott

jelen

kötelezettsége teljesítésével késedelembe

meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

meghatározott

szerződésben

visszafizetési

esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban

8. Egyéb rendelkezések
8.1.

Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta
az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik
arról, hogy az e dokumentumokban, . valamint a jelen szerződés megkötésének
" feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:
;
létesítő

-..,a Támogatott
. stb);

okiratának

egyszerű

másolata

okirat, aiapszabály,

(alapító

- . a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának
hitelesített másolata.
8.2.

A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik

arról, hogy

a támogatási

igényben

foglalt

adatok,

információk

és

dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendeli végelszámolás, felszámolás
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti,

hogy

amennyiben

a helyi

a szervezet

önkormányzatok

adósságrendezési

eljárásáról szóló
1996. évi XXV.
törvény hatálya alá tartozik, nem áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. §-a
alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás

egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;
d) kijelenti, hogy — amennyiben jogszabály előírja - a támogatott

tevékenységhez

szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;
ej) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;
f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,

illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;
g) 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

szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

vagy

támogatási

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

i) tudomásul

támogatás

veszi,

hogy

a támogatással

céljára, összegére,

továbbá

összefüggésben

a támogatási

vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

a Támogatott

program

nevére,

megvalósítási

a

helyére

Szerződésszám: 316/2019.
j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;
k) tudomásul veszi, hogy amennyiben kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű
áru beszerzésére vagy . szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére
nem az Ávr, 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figigyelembe.
1) tudomásúl . veszi, hogy -a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem

részesülhet

támogatásban és a már folyósított támogatás . visszafizetésére "kötelezhető .az a
dokumentációjában lényeges
támogatott, aki a támogatásra benyújtott pályázati
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a támogatást a
támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy, egészben eltérően használta
-. fel, vagy a. támogatási :szerződésben - vállalt kötelezettségét nem. vagy :hem
határidőben teljesítette.

8.3.

Amennyiben

a) olyan körülmény : merül fel, amely. alapján Az :Ávr. 81. § 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 Támogátott adólevonási jogában változás következik be;
€) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy
nyilatkozatban,
"által . benyújtott
"a : Támogatott
a Támogató : által . előírt.
dokumentumban,

a támogatás

feltételeiben

vagy

a jelen

szerződés

teljesítésével

összefüggő körülményben változás következik be,
f) 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.

8.4.
8.5.

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

szükséges intézkedéseket.

Felek rögzítik, hogy

titoknak,

a jelen szerződéssel

"nem : tarthatóak

vissza : üzleti

összefüggő

adatok nem

titokra ". hivatkozással,

minősülnek

(amennyiben

üzleti
azok

megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől
eltérően azonban a Támogató nem. hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat,
amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából

aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra,
know-how-ra . vonatkozó . adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a
Támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten
és elkülönítetten írásban megtiltotta.
8.6.

A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során — a média megjelenéseknél,
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR

anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére, A Támogatott a
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya
alatt jogosult.

Szerződésszám: 316/2019.

8.7.
8.8.

Felek a jelen szerződésből eredő csetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kötelesek

rendezni.
A

jelen

szerződésben

nem

vagy

nem

kellő

részletességgel

szabályozott kérdések

. tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a Ptk., az Áht. és az Ávr. — az
irányadók.

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

a jelen

8 oldalból

álló

szerződést

elolvasták,

megértették,

majd,

mint

akaratukkal

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes
egészében megegyező
Támogatottnál marad.

példányban

készült,

amelyből

4

db

a

Támogatónál,

I

db

a
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" hSzám:

amelyet létrejött
egyrészről

Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely; 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
"Józsefvárosi Pa

képviselő: dr. Sára Botond polgármester.
-. cégjegyzékszámínyilvántart. szám: 735715
adószám: 15735715-2-42

statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
Számlavezető neve: KSH Bank Zrt.

számla száma: 10403387-00028570-00000000
mint Támogató,
másrészről

név: MED-LÁSER
Társaság

Export-Import
:

Érkezett E

;
Melléklet;

z

IRármesteri Hive:gi

;

Tradeing
;

székhelye: 1051. Budapest, Wekerle S. u. 1.3.1.

Korlátolt

Felelősségű
:

képviselő; Dr. Ambrus Csaba Bálintné, Dr. Kenyeres Judit

adószám: 10668634-2-41

statisztikai számjel/cégjegyzékszám:-01 09 163410

Számlavezető neve: KH Bank Zrt.
kr
folyószámlaszáma: 10200940-20115058-0000000

mint Támogatott, továbbiakban együttesen; Felek
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Kormányzati funkció;
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1.1

Felek rögzítik, hogy Támogató 2019. február 1. napján közzétette a , háziorvo
si
pályázat". nyilvános felhívását. "A pályázat elsődleges célja, hogy az Önkormányzat
Aa
kerület : háziorvosi/házi -: gyermekorvosi
egészségügyi . alapellátását területi , ; ellátási
kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, egyéni vállalkozók részére az alapellát
ás
színvonalának növelése érdekében a háziorvosi praxisok -eszközellátottságának, illetve
működési feltételeinek javítása céljából anyagi támogatást nyújtson.

1.2

::Felek rögzítik, hogy A Támogató. által kiírt pályázati . felhívásra (a továbbiakban:
Pályázati Felhívás) a Támogatott pályázatot nyújtott be (a továbbiakban: Pályázat),
amelyet Támogató az Emberi Erőforrás Bizottság 36/2019. (III.27.) számú határozat
a
alapján támogatásban részesítendőnek ítélt.

2.

A támogatás tárgya

Támogatott a mellékelt pályázat keretében .és.a költségtervben részletezettek szerint
vállalja, hogy az alábbi feladatokat valósítja meg:
A Támogatott a 3. pontban meghatározott támogatást kizárólag a praxis informatikai
háttere fejlesztésének (laptop) finanszírozására használhatja fel.

(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

i

Szerződésszám: 310/2019.

3.

3.1.

A támogatás formája, összege, forrása
A Támogató az összesen bruttó 350 000,- Ft összegű, azaz háromszázötvenezer forint
összegű támogatást jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalja a
Támogatott
10200940-20115058-0000000
számú
számlájára
A . szerződés
elválaszthatatlan
részét
képezi
a Támogatott
Pályázata,
mely
tartalmazza
a
költségkalkulációt, és az Elszámoló Lap.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testületének
a 2019.
évi - költségvetésről
szóló . 36/2018.
(XI.21.)
önkormányzati rendelet 11105-es címen található.
3.4. Támogató

kijelenti,
rendelkezésére áll.

hogy

a

3.1.

pontban

meghatározott

támogatási

összeg

a

3.5. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2.
pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az
adó/áfa terhet másra nem hárítja át.
4. A támogatás folyósítása
4.1. A Támogató a támogatási pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen
szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.
4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt
összegért a Támogató irányában — a jelen szerződéssel összefüggésben — feltétel nélkül

és teljes mértékben,
számlatulajdonos.

objektív

felelősséggel

tartozik,

függetlenül

attól;

hogy

ki

a

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1.

A

Támogatott

meghatározott

tudomásul

célra

veszi,

használhatja

hogy

fel,

a támogatást

abból

további

kizárólag

a jelen

támogatást

nem

szerződésben

nyújthat.

A

Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerüli és a
szakmai feladatok megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket

számolhatja el.
5.2.

A támogatás felhasználásának
kezdő időpontja: 2019. február I.
véghatárideje: 2019. október 31.

5.3.

Felek a jelen szerzödés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:
a Támogató részéről:

— Pokornyi Viktória

459-2588
okornyivénjozsefvaros.hu

Szerződésszám: 310/2019.

a Támogatott részéről:

Dr; wz

dudit :.-

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...

Támogatott. a támogatott tevékenység . megvalósítása során .a költségvetésből nyújtott
támogatásból"a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is, Az írásbeli. alak
megsértése .a szerződés "érvényességét : nem. érinti, azonban a kifizetés. a támogatott

tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
6.3.

"A "Támogatott köteles a táinogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási

összeg

felhasználására nézve

elkülönített számviteli

nyilvántartást . vezetni, illetőleg a

felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat; szerződéseket, egyéb okiratokat a
Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogósúlt 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.
6.4.

A Támogatott a támogatás felhasználásáról. legkésőbb 2019. december 15-ig köteles

írásban szakmai

záró beszámolót

és pénzügyi . záró

elszámolást

készíteni

és átadni

Támogató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A

Támogató . részéről

a . szaktnai

-beszámoló : és . pénzügyi

elszámolás.

elfogadására

a

és Aa

teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett
határidőn belül.
5
;
:
:
6.5.

A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kel! tartalmaznia:
a)

szakmai

beszámoló:

szakmai

értékelés

a

támogatás

céljának . megvalósulásáról

(melynek mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);
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, . bérjegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő .okiratok, egyéb
dokumentumok . (megrendelő, támogatási szerződés
kifizetést igazoló
"dokumentumok — :bankkivonat,

stb.) hitelesített másolatának,
pénztárbizonylat -—hitelesített

másolatának benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően
kitöltött, a jelen szerződés II. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával.

Szerződésszám: 310/2019.

A Támogatott

a felhasználást dokumentáló

eredeti számlákra, bizonylatokra,

egyéb

Józsefvárosi
kerület
VIII.
Főváros
ráírni: , Budapest
köteles
okiratokra
Önkormányzat felé a 2019. évi ....... ss... Pályázat keretében .......... Ft (azaz
..

forint)

fizetőeszközben történő pénzügyi
tárgyát

nyelven

magyar

összegben . elszámolva".

is, továbbá

elszámolás

összegét

a számla

Nem

magyarországi

a számlaösszesítőn

esetén

a számla

teljesítése napján

a számla

érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.
6.6.

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

Támogató

A

elutasításáról.

vagy

elfogadásáról

annak

dönt

döntéséről

írásban

értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra . vonatkozó
kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló,

elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy

határidő

8 napos

kapcsolattartója

"a Támogató

megjelölésével

írásban

felszólítja

a hiány pótlására, visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek

Támogatottat

a

beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató 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.

6.7.

Jelen

szerződés

Támogatottnak

módosítása

a

szerződés

közös

a Felek

módosítására

akaratából

irányuló

kizárólag

kérelmét

írásban

történhet.

A

részletes

írásban,

indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan
indokkal kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének

körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés módosításra sor kerülhet különösen
a Támogatott adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a
cél

támogatási

megvalósulását

veszélyeztető,

nem

elszámolási határidejét érintő határidő módosítás miatt.
A

szerződés

módosítására

A

szerződés

módosítására

irányuló

írásbeli

kérelem

a

támogatás . felhasználási

benyújtási

határideje

és

a hatályos

szerződés 5.2. pontjában meghatározoti felhasználási határidő véghatárideje, csak a
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az
írásbeli kérelem. benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti
beszámolás véghatárideje.
Támogató

jogosult

a

a Támogató

Támogatott

nem

írásbeli

kellően

engedélye

alapján

megalapozott

kerülhet

sor.

A

szerződésmódosítási

kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható

okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani
a szerződésmódosítás .és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények
között.

6.8.

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

Szerződésszám: 310/2019.

megvalósítást igázoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

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

7A.

A Támogató a jelen szerződéstől
felmondására jogosult, ha;

való elállásra vagy

a szerződés

azonnali hatályú

a) .: a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b)::a Támogatott a támogatásról. szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
c):

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott Vagy ilyen nyilatkozatot tett

":

olyan körültnény merül fel, vagy. jut a Támogató . tudomására, amely alapján az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.-(XII. 31.) Korm. rendelet
(a . továbbiakban: Ávr,) 81, "§-ban foglaltak szerint : nem " köthető támogatási
szerződés, vagy
d) "a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentös késedelmet szenved, vagy
€) .-a. Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal
kapcsolátos jogszabályokból erédő kötelezettségeit, így különösen tiem 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, vaggy
f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének
: feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy
8) .a
Támogatott,
"a . jelen
szerződésben . meghatározott
.:(részjbeszámoló,
(részjelszámolás. -. "benyújtásának . : : (pót)határidejét . :. elmulasztotta - "vagy . a
(részybeszámolót,

nem fogadta el.
7.2.

elszámolást annak nem

megfelelő

teljesítése miatt a Támogató

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,

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

Támogató

határidőt követő

részére

a Támogató

15 napon

számlára, a szerződésszám megjelölésével.

7.4.

belül, égy összegben

által meghatározott

köteles visszafizetni a

(10403387-00028570-00000000)

A . Támogatott. . tudomásul. . veszi, .hogy . amennyiben
a jelen szerződésben adott
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított

vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a
levonásba helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi
adó összegének megfelelő támogatási köteles a Támogató részére a Támogató által
meghatározott . " (10403387-00028570-00000000) — számlára,
a
:szerződésszám
megjelölésével 15 napon belül visszafizetnie Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényben (Ptk.) meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A

Szerződésszám: 310/2019.

kamatszámítás kezdő időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára
érkezésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
7.3.

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

8. Egyéb rendelkezések
8.1.

Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta

az alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik
arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak:
-.

a Támogatott

létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály,

stb);

- : a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának
hitelesített másolata.
8.2.

A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik

arról,

hogy

a támogatási

igényben

dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

foglalt

adatok,

információk

és

b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti, hogy

amennyiben

a szervezet

eljárásárói
szóló
1996.
évi
adósságrendezési eljárás alatt,

a helyi önkormányzatok

XXV.
törvény hatálya
továbbá tudomásul veszi,

adósságrendezési

alá tartozik,
hogy az Ávr.

nem
142.

áll
§-a

alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás
egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;
d) kijelenti, hogy — amennyiben jogszabály előírja — a támogatott tevékenységhez
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;
e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel

szemben

az

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

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

eg) 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;

htudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb
szervek ellenőrizhetik:

i) tudomásul

támogatás

veszi,

hogy

a támogatással

céljára, összegére,

továbbá

összefüggésben

a Támogatott

a támogatási program

vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

nevére,

megvalósítási

a

helyére

Szerződésszám: 310/2019,

j). nyilatkozik árról, hogy a nemzeti vagyonról szóló. 2011. évi CXCVI, törvény 3.§ (1)
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;
ZETA
k) tudomásul veszi, hogy amennyiben kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű
áru beszerzésére : vagy. szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére

ném az Ávr. 76. §.(2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében

történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe;
1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított.két éven belül nem részesülhet
támogatásban és a már folyósított támogatás visszafizetésére .kötelezhető az a
támogatott, aki. a támogatásra benyújtott pályázati dokumentációjában lényeges
körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a támogatást a
támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy. egészben eltérően használta

fel;

vagy:

a

támogatási " szerződésben : vállalt

határidőben teljesítette,

8.3.

éb

kötelezettségét : nem . vagy . nem

:

Amennyiben

a) olyan . körülmény . merül
támogatási szerződés;

.fel, amely

alapján

az Ávr.:81.

:§ alapján

nem

:

köthető
;

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 adólevonási jogában változás következik be;

:

€) 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,
f) az elszámolás alapjául. szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott
fellelhetősége megváltozik, ázt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon
belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.
8.4.

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

szükséges intézkedéseket.

8.5. Felek rögzítik,

hogy

jelen szerződéssel összefüggő adatok .nem minősülnek,

titoknak, nem . tárthatóak

vissza

"üzleti . titokra

"hivatkozással,

amennyiben

üzleti .

"azok

megisírérését Vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.A fentiektől

eltérően,

azonban

4 Támogató

nem

hozhatja

nyilvánosságra

azokat

az adatokat,

amelyeknek megismerése a Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra,
know-how-ra vonatkozó . adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a

Támogatott a támogatás felhasználásáról történö beszámolással egyidejűleg kifejezetten
és elkülönítetten írásban megtiltotta.
:
"

8.6.

A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során. — a média megjelenéseknél,
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a

Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya

alatt jogosult,

Szerződésszám: 310/2019.

8.7.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kötelesek

8.8.

A jelen

rendezni.

szerződésben

tekintetében

irányadók.

nem

vagy

nem

a magyar jog szabályai

kellő

részletességgel

— elsősorban

szabályozott kérdések

a Ptk., az Áht.

és az Ávr.

— az

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

a jelen

8 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;
1
Pályázat, mely tartalmazza a költségkalkulációt
u
Elszámoló Lap
:
Budapest, 2019. .............
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében

dr. Sára Bofond
polgármest.
Táriogató

2 tra

NY ADZSCÍVá.e,

Pa

(3

épm

fa

pa

dr. Mészár ETNággyző tu

aljegyző

me
€

[AA

lehal

Dr. Ambrus Csaba Bálintné,
Dr. Kenyeres Judit
Támogatott

k
MED-LASER KFT.

:

Pénzügyileg ellenjégyzem:

jegyző

képviseletében

7]

Fedezet: 11105 címen Budapest, 2019.

Z

MED-LASER Export-Import Tradeing
"Korlátolt Felelősségű Társaság

62T

woále sándor u. 1.

Aaószám:

13610868634-2-41
20 947 0382

s.

:
2(Sepejn

xx: AOAZSSO

ageeset

[04-dem

[7 BNNEZS

9únig

TASZZJAITSJUI

:

salopi

1

PUMJEpP. SZEM

—000-00ZODNIA,

0I
"6
"8
L
9
"S
mv
"e
7
"1!

"2sS

nurvzs "e/T]

:JÁJOYHAZS "7A9U HJOJLSONY J,

:OPUYjey ISegyuzs
ey jog Hunaazs sejedome]

HULLAZS SZ pOZAAZS ISZJESOUIR] E VÍj32 szedem,

:I59ZSSO SEJESONNR

"gytüJa je
SZJISAÍJA L ] :JAJN ONJEZS ! IEZSE[MIEZS
EJUIEZS 310785

SEJEJESJOZS

"OPUEOJESI ST-EJBJOSKVA SZ pOZI9ZS ÁJLA PIZPUJJZAUI UIG9JASA EIEZS IO

:339ZSSO

[-BÍPOUTSZJAZETST [9 PRIZE
7

szugdzsay)

josad "SBITeje mszs39

TEMEZSGEI ED: MIJATT PTI
€:SZÉ(VIÁnOZIa 1Ivgza3d
JeuoArnejurezsyeg)

EUEZSIOS JEJÁUOZIG HOJESDJ
ű
SZISZI

ár-demererdengy pereme

ÁE T.OTOTEZSIT

JP

