
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga
Eloterjeszto neve: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

ELOTERJESZTES
a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2022. majus 2.-i iilesere

T.5I . d.vrr.......... sz. napirend

Targy: Javaslat a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag - szerzodesatruhazasi megallapodas megkoteserol a 
MONKINA Bt.-vel es a Doctor Consulting Kft.-vel - 59/2022. (IV. 25.) szamu hatarozatanak modositasara

Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester
Keszitette: Kbrmendine dr. Mangol Krisztina iigyintezb
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru tbbbseg sziikseges.

Mellekletek:
1. melleklet: Szerzodes atruhazasrol szolo megallapodas tervezete
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Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga az 59/2022. 
(IV.25.) szamu hatarozataban hozzajarult ahhoz, hogy a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat szerzodesatruhazasi 
megallapodast kosson a MONKINA Kereskedelmi es Szolgaltato Beteti Tarsasaggal (szekhelye: 2143 Kistarcsa, 
Kapolna u. 44/a., Cg.: 13-06-055101, adoszam: 28421467-2-13, kepviseli: Dr. Lazar Laszlo iigyvezeto) es a Doctor 
Consulting Korlatolt Felelossegii Tarsasaggal (szekhelye: 1088 Budapest, Krudy Gy. u. 17. 1/1., Cg.: 01-09-933325, 
adoszam:12414228-l-42, kepviseli: Vadane Dr. Nagy Nora iigyvezeto) a hatarozat alapjat kepezo eloterjesztes 
melleklete szerinti megallapodas-tervezetben foglaltak szerint az eloterjesztesben reszletesen kifejtettek alapjan.

A szerzodesatruhazasi megallapodas-tervezet kbrbztetese soran a penziigyi ellenjegyzd a tamogatas-atruhazas 
penziigyi vegrehajtasaval kapcsolatban tett eszrevetelt. Mivel a szerzodesatruhazasi megallapodas haromoldalu 
jogiigylet, amelyben a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat mint Tamogato szerepel, indokolt, hogy a tamogatasi 
szerzodesbol kilepo Tamogatott a tamogatasi szerzodes idbtartamabol meg hatralevb idotartam figyelembevetelevel 
megallapitott, a Szerzodesbe belepo Tamogatottat megilleto tamogatast ne kozvetleniil a Szerzodesbe belepo 
Tamogatott bankszamlajara, hanem a Tamogato reszere utalja vissza. A Szerzodesbol kilepo Tamogatott altal fel nem 
hasznalt tamogatast - a mar felhasznalt, idoaranyos tamogatas elszamolasat kbvetoen - igy a Tamogato utalja tovabb a 
Szerzodesbe belepo Tamogatott reszere. Ezzel a mbdositassal biztosltott lesz az Aht. 53. §-aban a tamogatas 
kedvezmenyezettjere vonatkozo beszamolasi kbtelezettsegre vonatkozo elbirasok, ervenyesitese.
A szerzodesatruhazasi megallapodas alapjan a Szerzodesbe belepo Tamogatottat megilleto, idoaranyos tamogatast uj 
kbtelezettsegkent kell nyilvantartani es az Aht. 37. § (1) bekezdese alapjan kotelezettseget vallalni a Kormany 
rendeleteben foglalt kivetelekkel csak penziigyi ellenjegyzes utan, a penziigyi teljesites esedekesseget megelozben, 
irasban lehct.

Tekintettel arra, hogy a Felek a szerzodesatruhazasi megallapodas-tervezetet meg nem irtak ala es a MONKINA Bt.- 
vel 2021. januar 21-en megkbtbtt tamogatasi szerzodes atruhazasara csak a hatarozati javaslat szerinti dontes 
meghozatalat kbvetoen kerulhet sor, javaslom a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 59/2022. (IV.25.) szamu 
hatarozatanak modositasat es a fentiekben hivatkozott gazdalkodo szervezetekkel a jelen eloterjesztes szerinti 
megallapodas megkoteset.

II. A beterjesztes indoka
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 59/2022. (IV.25.) szamu hatarozatanak modositasahoz, a MONKINA Bt.-vel 
es a Doctor Consulting Kft.-vel a jelen eloterjesztes szerinti szerzodesatruhazasi megallapodas megkotesehez 
sziikseges, hogy a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag a hozzajarulo dbnteset meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja szerzodesatruhazasi megallapodas megkbtese a MONKINA Bt.-vel es a Doctor Consulting Kft.-vel a 
jelen eloterjesztes mellekleteben foglaltak szerint, annak erdekeben, hogy a MONKINA Bt. 2022. junius 01. napjaval 
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kilephessen a tamogatasi szerzodeses jogviszonybol es helyere a Doctor Consulting Kft. lephessen be, oly mbdon, 
hogy a tamogatasi szerzodeses jogviszony egyebekben valtozatlan tartalommal fennmaradjon.

A dontes penzugyi tobbletfedezetet nem igenyel, penzugyi tbbbletkotelezettseget nem eredmenyez az dnkormanyzat 
terhere.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Kepviselb-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati 
rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. szamu melleklete 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag 
feladat- es hataskore kiilonbsen barmely onkormanyzati szerzodes megkotese.
A Ptk. 6:208. § (l)-(2) bekezdesei ertelmeben a szerzodesbol kilepo, a szerzodesben marado es a szerzodesbe belepo 
fel megallapodhatnak a szerzodesbol kilepo felet megilletd jogok es az 6t terhelo kbtelezettsegek bsszessegenek a 
szerzodesbe belepo felre tortend atruhazasarol. A szerzodesbe belepo felet megilletik mindazon jogok, es terhelik 
mindazon kbtelezettsegek, amelyek a szerzodesbol kilepo felet a szerzodesben marado fellel szemben a szerzodes 
alapjan megillettek es terheltek. A szerzodesbe belepo fel nem jogosult beszamitani a szerzodesbol kilepo felnek a 
szerzodesben marado fellel szemben fennallo egyeb kbveteleset. A szerzodesben marado fel nem jogosult beszamitani 
a szerzodesbol kilepo fellel szemben fennallo egyeb kbveteleset.
A Ptk. 6:210. §-a alapjan a szerzbdesatruhazasra egyebekben a kbvetelesek es ajogok tekinteteben az engedmenyezes, 
a kbtelezettsegek tekinteteben a tartozasatvallalas szabalyait kell megfelelben alkalmazni.
Az Avr. 65/B. § (2) bekezdese ertelmeben a tamogatott tevekenyseg megvalositasat a kedvezmenyezett masra 
atruhazhatja, ha az uj kedvezmenyezett a korabbi kedvezmenyezettre meghatarozott felteteleknek megfelel es ahhoz a 
tamogato elbzetesen hozzajarul. Nem kell a tamogato hozzajarulasa, ha a kedvezmenyezett szemelyeben bealld 
valtozas jogszabalyon alapul.

A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. tbrveny (tovabbiakban: Mbtv.) 60. §-a, az 
SZMSZ 30. § (1) bekezdese es a 35.§ (2) bekezdese ertelmeben a dontes egyszeru tbbbseget igenyel. A Mbtv. 46. § 
(1) bekezdese es a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az elbterjesztest a Bizottsag nyilvanos 
iilesen targyalja.

A fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga..... /2022. 

(...) szamu hatarozata

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag - szerzodesatruhazasi megallapodas megkbteserol a MONKINA Bt.-vel es a 
Doctor Consulting Kft.-vel - 59/2022. (IV. 25.) szamu hatarozatanak modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga ugy dbnt, hogy

az 59/2022. (IV. 25.) szamu hatarozatanak melleklete szerinti szerzodes helyebe jelen elbterjesztes 1. szamu 
melleklete szerinti szerzodes lep, melyben az dnkormanyzat szerzodesatruhazasi megallapodast kbt a MONKINA 
Kereskedelmi es Szolgaltatb Beteti Tarsasaggal (szekhelye: 2143 Kistarcsa, Kapolna u. 44/a., Cg.: 13-06-055101, 
adoszam: 28421467-2-13, kepviseli: Dr. Lazar Laszlo iigyvezetb) es a Doctor Consulting Korlatolt Felelbssegii 
Tarsasaggal (szekhelye: 1088 Budapest, Knidy Gy. u. 17. VI., Cg.: 01-09-933325, adbszam:12414228-l-42, 
kepviseli: Vadane Dr. Nagy Nora iigyvezetb). Egyebekben az 59/2022. (IV. 25.) KPB Hatarozat valtozatlan.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: dontes napja

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda.

A lakossag szeles kbret erintb dbntesek eseten az elbterjeszto elokeszitojendkyjavaslata aQlpzzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. aprilis „28”. l > i /d.V •< /

alpolgarmester



Keszitette: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda '

Lei'rta: Kormendine dr. Mangol Krisztina Humankapcsolati Iroda

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas: to#&
JOGI KONTROLL:

Ellenorizte:

DR. VOROS SZILVIA
ALJEGYZO \

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

dr. SajtosCsillan SatlyBalazs S
jegyzo u a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag Elnoke
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4.
Szerzodesszam: 264/2022.

tovabbiakban egyiittesen: Felek kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel:

MEGALLAPODAS 
SZERZODESATRUHAZASROL

Amely letrejott 
egyreszrol: nev: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 

szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviselo: Piko Andras polgarmester
cegjegyzekszam/nyilvantart. szam: 735715
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
szamlavezeto neve: OTP Bank Nyrt.
szamla szama: 11784009-15508009
mint Tamogato,

masreszrol: nev: MONKINA Kereskedelmi es Szolgaitato Beteti Tarsasag 
szekhely: 2143 Kistarcsa, Kapolna u. 44/a.
cegjegyzekszam: 13-06-055101
kepviselo: Dr. Lazar Laszlo iigyvezeto
adoszam: 28421467-2-13
statisztikai szamjel: 28421467-8621-117-13
szamlavezeto neve: Unicredit Bank Zrt.
folyoszamlaszama: 10918001-0000009-88480003
mint Szerzodesbol kilepo tamogatott,

harmadreszrol: nev: Doctor Consulting Koriatoit Felelossegii Tarsasag 
szekhely: 1088 Budapest, Krudy Gy. u. 17. 1. 1.
cegjegyzekszam: 01-09-933325
kepviselo: Vadane Dr. Nagy Nora iigyvezeto
adoszam: 12414228-1-42
szamlavezeto neve: Unicredit Bank Zrt.
folyoszamlaszama: 10918001 -00000075-42910013
mint Szerzddesbe belepo tamogatott

1 ./ Felek rogzitik, hogy a Jozsefvarosi haziorvosi eletpalyamodell kereteben Tamogato a 
Szerzodesbol kilepo Tamogato ttnak vissza nem teritendo brutto 2.034.000.- Ft, azaz 
Kettomillio -harmincnegyezer forint osszegu tamogatast nyujtott a 1088 Budapest, Mikszath 
Kalman ter 4. sz. alatti haziorvosi rendeloben 1 fo recepcios 4 oraban torteno 
foglalkoztatasanak (brutto 150. 000,- Ft + jarulekai/ho) finanszirozasa erdekeben 2022. januar 
01. napjatol 2022. december 31. napjaig terjedo idoszakra a 2022. januar 21. napjan 
megkotott, jelen megallapodas mellekletet kepezo tamogatasi szerzodes (tovabbiakban: 
tamogatasi szerzodes) alapjan.



Felek egyezoen megallapitjak, hogy a Szerzodesbol kilepo tamogatott a tamogatasi szerzodes 
alapjan a Tamogato altal reszere megfizetett brutto 2.034.000 Ft osszegu tamogatasbol brutto 
847 500 Ft osszeget hasznal fel a fentiekben megjelolt recepcios 5 havi foglalkoztatasanak 
finanszirozasara.

2 ./ Felek egyezo akarattal az allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. 
(XI1.32.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Avr.) 65/B. § (2) bekezdese es a Polgari 
Torvenykonyvrdl szolo 2013. evi V. torveny (tovabbiakban: Ptk.) 6:208. §-a alapjan 
megallapodnak abban, hogy a Szerzodesbol kilepo tamogatott a tamogatasi szerzodes alapjan 
ot megilleto jogok es az 6t terheld kotelezettsegek osszesseget 2022. junius 01. napjaval 
atruhazza a Szerzodesbe belepo Tamogatottra a jelen megallapodasban foglaltak szerint.

3 ./ A Szerzodesbe belepo tamogatottat 2022. junius 01. napjatdl megilletik mindazon jogok, 
es terhelik mindazon kotelezettsegek, amelyek a Szerzodesbol kilepo tamogatottat a 
Tamogatoval szemben a tamogatasi szerzodes alapjan megillettek es terheltek azzal, hogy a 
Szerzodesbe belepo tamogatottat a tamogatasi szerzodes alapjan a tamogatas idotartamabdl 
meg hatralevo idotartam (7 honap) figyelembevetelevel brutto 1 186 500 Ft osszegu 
tamogatas illeti meg, melyet a Tamogato 2022. junius 30. napjaig utal at a Szerzodesbe belepo 
tamogatott bankszamlajara, azzal a feltetellel, hogy a Szerzodesbol kilepo tamogatott a brutto 
1 186 500 Ft osszegu, fel nem hasznalt tamogatast a Tamogato reszere atutalta es a 7./ pont 
szerinti elszamolasi kotelezettsegenek eleget tett.

4 ./ A tamogatasi szerzodesben hivatkozott recepcios 2022. majus havi munkaberet, valamint 
annak ado-es jarulekait a Szerzodesbol kilepo tamogatott kdteles megfizetni a munkavallald, 
illetve az adohatosag reszere.

5 ./ A Szerzodesbe belepo tamogatott brutto 1 186 500 Ft tamogatasi osszeget kdteles a 1088 
Budapest, Mikszath Kalman ter 4. sz. alatti haziorvosi rendeloben 1 fo recepcios - 2022. 
junius 1. napjatdl 2022. december 31. napjaig terjedo idoszakban - 4 oraban torteno 
foglalkoztatasanak finanszirozasara felhasznalni a szerzodes mellekletekent csatolt tamogatasi 
szerzodesben foglaltak szerint.

6 ./ A Szerzodesbe belepo tamogatott szavatolja, hogy a Tamogatasi Szerzodesben a 
Szerzodesbol kilepo tamogatottal szemben tamasztott kbvetelmenyeknek megfelel, a 
tamogatott tevekenyseg folytatasahoz sziikseges feltetelek a rendelkezesere allnak.

7 ./ A Szerzodesbol kilepo tamogatott kdteles a tamogatasi szerzodes alapjan nyujtott 
tamogatas felhasznalasardl a tamogatasi szerzodesben foglaltak szerint a Tamogato fele 2022. 
junius 15. napjaig elszamolni es a fel nem hasznalt tamogatasi osszeget a Tamogato reszere 
2022. junius 15. napjaig visszautalni.

8 ./ A Szerzodesbol kilepo tamogatott kijelenti, hogy a Tamogatoval szemben semmilyen 
jogcimen nem all fenn kovetelese es nem is ervenyesit semmilyen jogcimen igenyt a 
tamogatasi jogviszonybol eredden.

9 ./ A Szerzodesbe belepo tamogatott nem jogosult beszamitani a Szerzodesbol kilepo 
Tamogatottnak a Tamogatoval szemben esetlegesen fennallo egyeb kbveteleset.



10 ./ A jelen megallapodasban nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek 
tekinteteben a magyar jog szabalyai - elsosorban a Ptk. es az Aht., Avr. - az iranyadok.

11 ./ Jelen megallapodas megkbtesehez a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb- 
testiiletenek Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga a ..... /2022. (....) szamu hatarozataban
elozetesen hozzajarult.

Felek a jelen megallapodast elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal mindenben 
megegyezot jovahagydlag irtak ala. A megallapodas 6 db eredeti, egymassal teljes egeszeben 
megegyezo peldanyban kesztilt, amelybol 4 db a Tamogatonal, 1 -1 db a Szerzodesbol kilepo 
tamogatottnal es a Szerzodesbe belepo tamogatottnal marad.

Melleklet: 2022. januar 21-en letrejott Tamogatasi szerzodes

Budapest, Budapest, Budapest,

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat

Tamogato 
neveben es kepviseleteben: 

Piko Andras 
polgarmester

MONKINA Bt.

Szerzodesbol kilepo Tamogatott 
neveben es kepviseleteben: 

Dr. Lazar Laszlo 
iigyvezetb

Doctor Consulting Kft.

Szerzodesbe belepo Tamogatott 
neveben es kepviseleteben:

Vadane Dr. Nagy Nora 
iigyvezetb

Jogi szempontbol ellenjegyzem: Budapest,

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Penziigyileg ellenjegyzem: Budapest,

Hbrich Szilvia 
gazdasagi vezeto



Szerzodesszam:^^. ./2021.

TAMOGATASI SZERZODES

amelyet letrejott 
egyreszrol

Nev: Budapest Fovaros vm. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross is. 63-67.
kepviselo: Piko Amdras polgarinmester r.,
cegjegyzekszam/nyilvantart. szam: 73574^............  ..... . Tiwsf
adoszam: 15735715-2-42 yr" .......
statisztikai szamjel: 15735715-8411-320$^.—^^ ' ! /&>TL.
szamlavezeto neve: OTP Bank Nyrt I '1 j

szamla szama: 11784009-15508009 ' T~------
mint Tamogato,

masreszrol nev: MONKINA Kereskedelim es Szolgalltato Beteti Tarsasag
szekhely: 2143 Kistarcsa, Kapolna u. 44/a.
cegjegyzekszam: 13-06-055101 
kepviselo: Dr. Lazar Laszlo iigyvezeto 
adoszam: 28421467-2-13
statisztikai szamjel: 28421467-8621-117-13 
szamlavezeto neve: Unicredit Bank Zrt.
folyoszamlaszama: 10918001 -0000009-88480003 
mint Tamogatott, tovabbiakban egyiittesen: Felek

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel:

1. A tamogatas myjjjtasaimak elozmenyei, korfilmenyei

A Jozsefvarosi haziorvosi eletpalyamodell kereteben Tamogato a Tamogato ttnak vissza nem 
teritendo brutto 2.034.000.- Ft, azaz Kettomillio -harmincnegyezer forint osszegu tamogatast 
nyujt a 1088 Budapest, Mikszath Kalman ter 4. sz. alatti haziorvosi rendeloben 1 fo recepcios 
4 oraban torteno foglalkoztatasanak (brutto 150. 000,- Ft + jarulekai/ho) finanszirozasa 
erdekeben 2022. januar 01. napjatol 2022. december 31. napjaig terjedd idoszakra.

2. A szerzodes targya

A Tamogatott az 1. pontban meghatarozott mukodesi tamogatast kizarolag a Mikszath teri 
haziorvosi rendeloben recepcios foglalkoztatasanak finanszirozasara hasznalhatja fel.
(a tovabbiakban egyutt: szakmai feladat).
Tekintettel arra, hogy a Tamogatott a tamogatast kizarolag az altala uzemeltetett 
alapellatashoz kapcsolodoan felmeriilt koltsegekre fordithatja, igy a tamogatott tevekenyseg 
az EUMSZ 107. cikkenek (1) bekezdeseben emlitett allami tamogatas fogalmarol szolo 
bizottsagi Kozlemeny 24. pontja alapjan nem minostil europai unios versenyjogi ertelemben 
vett gazdasagi tevekenysegnek.

3. A tamogatas formaja, osszege, forrasa

3.1. A Tamogato az osszesen brutto 2.034.000.- Ft, azaz Kettomillio -harmincnegyezer 
forint osszegu mukodesi tamogatast egy osszegben atutalja a Tamogatott 10918001- 



0000009-88480003 szamu szamlajara a jelen szerzodes mindket fel altal tortend 
alairasatol szamitott 15 napon belul.

3.2. A tamogatas formaja: vissza nem teritendo tamogatas.

3.3. A tamogatas forrasa: a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek a 
2022-2023. evi koltsegvetest erinto eldzetes kotelezettsegvallalasokrol szolo 649/2021. 
(XII. 16.) szamu hatarozata alapjan biztositott.

3.4. Tamogato kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatarozott tamogatasi dsszeg a 
rendelkezesere all.

3.5. A Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik arrol, hogy a jelen szerzodes 2. 
pontja szerinti szakmai feladatok tekinteteben afa adolevonasi jog nem illeti meg, es az 
afa ado terhet masra nem haritja at.

4. A tamogatas folyositasa

4.1. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a reszere az al tala megadott bankszamlara atutalt 
osszegert a Tamogato iranyaban - a jelen szerzodessel osszefuggesben - feltetel nelkiil 
es teljes mertekben, objektlv felelbssdggel tartozik, fuggetleniil attol, hogy ki a 
szamlatulajdonos.

5. A tamogatas felhasznalasanak szabalyai

5.1. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a mukodesi tamogatast kizarolag a jelen szerzodes 1. 
pontjaban meghatarozott celra hasznalhatja fel, a recepcios reszere szemelyi juttatas cimen 
minden honap 10. napjaig. A Tamogatott kizarolag a tamogatas felhasznalasanak 
idotartama alatt felmeriilt es a szerzodes 1. pontjaban meghatarozott 1 fd recepcios 4 
oraban tortend foglalkoztatasanak (brutto 150. 000,- Ft + jarulekai/hd) koltsegeit 
szamolhatja el.

5.2. A tamogatas felhasznalasanak

kezdo idopontja: 2022. januar 1.
veghatarideje: 2023. januar 10.

5.3. Felek a jelen szerzodes teljesitese erdekeben kapcsolattarto szemelyeket neveznek meg:

a Tamogato reszerol: Pokornyi Viktoria humankapcsolati irodavezeto 
459-2588
pokornyiv@iozsefvaros.hu

a Tamogatott reszerol: Dr. Lazar Laszlo
+36 20'

6. A tamogatas felhasznalasanak ellenorzese, beszamolasi koteiezettseg
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6.1. A tamogatasi igeny jogosultsagat es a tamogatas felhasznalasat a Tamogato, a tamogatas 
felhasznalasanak ellendrzesere jogszabaly altal meghatarozott szervek, a felhasznalas 
kezdo idopontjatol a beszamolo benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett hataridot 
koveto 5 ev eltelteig, barmikor, barhol ellenorizhetik.

6.2. Tamogatott a tamogatott tevekenyseg megvalbsitasa soran a koltsegvetesbol nyujtott 
tamogatasbol a ketszazezer forint ertekhatart meghalado erteku aru beszerzesere vagy 
szolgaltatas megrendelesere iranyulo szerzodest kizarolag irasban kbthet. Irasban kbtdtt 
szerzodesnek minosul az elkiildott es visszaigazolt megrendeles is. Az irasbeli alak 
megsertese a szerzodes ervenyesseget nem erinti, azonban a kifizetes a tamogatott 
tevekenyseg koltsegei kozott nem veheto figyelembe.

6.3. A Tamogatott koteles a tamogatasi osszeget elkulonitetten kezelni es a tamogatasi 
osszeg felhasznalasara nezve elkiildnitett szamviteli nyilvantartast vezetni, illetoleg a 
felhasznalast dokumentalo szamlakat, bizonylatokat, szerzodeseket, egyeb okiratokat a 
Tamogato vagy egyeb ellenorzesre jogosult szervek altal ellenorizheto modon kezelni es 
nyilvantartani, valamint a beszamolo benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett 
hataridotol kezdddoen a vonatkozd jogszabalyi eloirasok szerint megorizni. A 
Tamogatott ezen tul is koteles minden, az ellenorzeshez sziikseges felvilagositast es 
egyeb segitseget megadni.

6.4. A Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol legkesobb 2023. jamumair 31-ig koteles irasban 
szakmai zaro beszamolot es penziigyi zaro elszamolast kesziteni es atadni a Tamogato 
szakmailag illetekes iigyosztalya (Humanszolgaltatasi Ugyosztaly) reszere. A Tamogato 
reszerol a szakmai beszamolo es penziigyi elszamolas elfogadasara es a telj esites 
igazolasara a polgarmester jogosult jelen szerzodes 6.6. pontjaban feltuntetett hataridon 
beliil.

6.5. A beszamolonak es az elszamolasnak a kbvetkezoket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszamolo: szakmai ertekeles a tamogatas celjanak megvalosulasarol 
(melynek mellekletet kepezi a tamogatott tevekenysegrol keszult fenykep stb.);

b) penziigyi elszamolas: a felmeriilt koltsegeknek a felhasznalas jogcime szerinti - a 
tamogatas celjanak megvalosulasahoz kdtheto - teteles felsorolasa, a felhasznalasi 
idoszakhoz igazodo, a Tamogatott nevere szolo szamlak, berjegyzekek, egyeb 
szamviteli es adohatosagi felhasznalasra alkalmas helyettesitb okiratok, egyeb 
dokumentumok (megrendelo, tamogatasi szerzodes stb.) hitelesitett masolatanak, 
kifizetest igazolo dokumentumok - bankkivonat, penztarbizonylat -hitelesitett 
masolatanak benyujtasaval, valamint a szamlak es bizonylatok adataival megegyezden 
kitdltdtt, a jelen szerzodes I. szamu mellekletet kepezd Elszamold Lap benyujtasaval. 
A Tamogatott a felhasznalast dokumentalo eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb 
okiratokra koteles raimi: „Bmidapesit Fovaros VHL keriiillet Jozseffvarosi 
Onkormanyzat fele ..... Ft (azaz ...................................... forint) osszegben
elszamolva”. Nem magyarorszagi fizetoeszkozben tortend penziigyi elszamolas eseten 
a szamlaosszesitdn a szamla targyat magyar nyelven is, tovabba a szamla osszeget a 
szamla teljesitese napjan ervenyes MNB kdzeparfolyaman forintra atszamitva is fel 
kell tiintetni.



6.6. A Tamogatott a beszamolot es az elszamolast ugy kbteles elkesziteni, hogy az alkalmas 
legyen a tamogatas felhasznalasanak reszletes ellenorzesere. A Tamogato a beszamolot es 
az elszamolast a beerkezest kbvetoen megvizsgalja, es a beerkezest kb veto 60 napon beliil 
dbnt annak elfogadasarol vagy elutasltasarol. A Tamogato dbnteserbl irasban ertesiti a 
Tamogatottat. Ha a Tamogatott a beszamolasra, elszamolasra vonatkozo kotelezettseget 
hataridore nem teljesiti vagy a hataridoben benyujtott beszamolb, elszamolas tartalma nem 
megfelelo, illetve visszafizetesi kbtelezettsege keletkezik, ugy a Tamogato 
kapcsolattartbja 30 napos hatarido megjelblesevel irasban felszolitja a Tamogatottat a 
hiany potlasara, visszafizetesi kbtelezettsegenek telj esitesere, melynek beerkezeset 
kbvetoen 30 napon belul dbnt a Tamogato annak elfogadasarol. Felek rbgzitik, hogy a 
hianypotlas elmulasztasa lehetetlenne teszi annak megallapitasat, hogy a tamogatast a 
Tamogatott rendeltetesszeruen hasznalta-e fel. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy 
mindaddig, amig a jelen szerzbdesben foglaltak szerint, teljes kbruen el nem szamolt a 
tamogatas bsszegevel, azonos celra ujabb vagy tovabbi tamogatasban nem reszesithetb.

6.7. Jelen szerzbdes modositasa a Felek kbzbs akaratabol kizarolag irasban tbrtenhet. A 
Tamogatottnak a szerzbdes modositasara iranyulb kerelmet irasban, reszletes 
indokolassal ellatva kell a Tamogato reszere elbterjesztenie. Tamogatott kizarolag olyan 
indokkal kezdemenyezhet szerzbdesmbdositast, amely a tamogatas megitelesenek 
kbrulmenyeit utblag nem valtoztatja meg. Szerzbdes mbdositasra sor kerulhet kulbnbsen 
a Tamogatott adblevonasi jogosultsagaban bekbvetkezett valtozas, valamint a 
tamogatasi cel megvalbsulasat nem veszelyeztetb, a tamogatas felhasznalasi es 
elszamolasi hatari dejet erintb hatarido mbdositas miatt.

A szerzbdes modositasara iranyulb irasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos 
szerzbdes 5.2. pontjaban meghatarozott felhasznalasi hatarido veghatarideje, csak a 
tamogatas felhasznalasarbl tbrtenb beszamolas hataridejenek modositasa eseteben az 
irasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos szerzbdes 6.4. pontja szerinti 
beszamolas veghatarideje.

A szerzbdes modositasara a Tamogato irasbeli engedelye alapjan kerulhet sor. A 
Tamogato jogosult a Tamogatott nem kellben megalapozott szerzbdesmbdositasi 
kerelmet elutasitani. Amennyiben a modositas sziiksegessege a Tamogatottnak felrbhato 
okbbl ered, ugy az eset bsszes kbrulmenyeit merlegelve a Tamogato jogosult valasztani 
a szerzbdesmodositas es szerzbdesszeges eseten alkalmazhatb jogkbvetkezmenyek 
kbzbtt.

6.8. A Tamogatott kbteles a kbltsegvetesi tamogatasok lebonyoh'tasaban reszt vevb es a 
kbltsegvetesi tamogatast ellenbrzb szervezetekkel egyuttmukbdni, az ellenbrzest vegzb 
szerv kepviselbit ellenbrzesi munkajukban a megfelelo dokumentumok, szamlak, a 
megvalositast igazolb okmanyok, bizonylatok rendelkezesre bocsatasaval, valamint a 
fizikai teljesites vizsgalataban a helyszinen is segiteni.

7. A Tamogato elallasi, felmondasi joga, a tamogatas visszafizetese

4



7.1. A Tamogato a jelen szerzodestol valo elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyu 
felmondasara jogosult, ha:

a) a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
b) a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasolo valotlan, 

hamis vagy megteveszto adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
c) olyan korulmeny merul fel, vagy jut a Tamogato tudomasara, amely alapjan az 

allamhaztartasi tbrveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a tovabbiakban: Avr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem kbtheto tamogatasi 
szerzodes, vagy

d) a tamogatott feladat megvaldsitasa meghiusul, tartos akadalyba utkozik vagy a jelen 
szerzodesben foglalt utemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved, vagy

e) a Tamogatott neki felrohato okbol megszegi a jelen szerzodesbol, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabalyokbol eredd kotelezettsegeit, Igy kulonbsen nem tesz eleget 
ellenorzesturesi kdtelezettsegenek (az ellenorzes soran felrohato magatartasaval az 
ellenorzo szerv munkajat ellehetetleniti), es ennek kovetkezteben a tamogatott 
tevekenyseg szabalyszeru megvalositasat nem lehet ellendrizni, vagy

f) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek 
feltetelekent jogszabaly altal elolrt nyilatkozat barmelyiket visszavonja, vagy

g) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott (resz)beszamolo, 
(resz)elszamolas benyujtasanak (pot)hataridejet elmulasztotta vagy a 
(resz)beszamolot, elszamolast annak nem megfeleld teljesitese miatt a Tamogato 
nem fogadta el.

A fenti esetekben Tamogatott a Tamogato irasbeli felszolitasara a tamogatast egy 
dsszegben koteles visszafizetni a Tamogato reszere a Tamogato altal meghatarozott 
(11784009-15508009) szamlara a szerzodesszam megjelolesevel. Errol a 
Tamogatottat a Tamogato irasban tajekoztatja, mely tajekoztatas kezhezvetelet 
koveto 15 napon belul a Tamogatott teljesfti visszafizetesi kbtelezettseget.

7.2. Ha a Tamogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tamogato olyan koriilmenyrdl szerez 
tudomast, amely a jelen szerzodes felmondasat, illetve az attol valo elallast 
megalapozza, a Tamogatott a tamogatast egy dsszegben koteles visszafizetni a 
Tamogato reszere a 7.1. pontban foglaltak szerint.

7.3. Amennyiben a tamogatasbol fel nem hasznalt dsszeg maradt vissza, vagy el nem fogadott 
elszamolas miatt visszafizetesi kotelezettseg keletkezett, ugy azt a Tamogatott az 
elszamolasi hataridot koveto 15 napon belul, egy dsszegben koteles visszafizetni a 
Tamogato reszere a Tamogato altal meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a 
szerzodesszam megjelolesevel.

7.4. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzodesben adott nyilatkozata 
ellenere a tamogatas felhasznalasa soran a fizetendo adojabol ra atharitott vagy az altala 
megallapitott adot levonta, vagy a keletkezo adoterhet masra atharitotta, a levonasba 
helyezett vagy atharitott es a Tamogato altal is tamogatott altalanos forgalmi add 
osszegenek megfeleld tamogatast koteles a Tamogato reszere a Tamogato altal 
meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a szerzodesszam megjelolesevel 15 napon 
belul visszafizetni a Polgari Tbrvenykonyvrdl szolo 2013. evi V. torvenyben (Ptk.) 
meghatarozott kamatnak megfelelo kamattal novelt mertekben. A kamatszamitas kezdo



idopontja a tamogatasnak a Tamogatott bankszamlajara erkezesenek napja, utolso napja a 
visszafizetesi kotelezettseg teljesitesenek napja.

7.5. Amennyiben a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott visszafizetesi 
kotelezettsege teljesitesevel kesedelembe esik, koteles a kesedelem idejere a Ptk.-ban 
meghatarozott kesedelmi kamatot fizetni.

8. Egyeb rendelkezesek

S.l.Felek rogzitik, hogy a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaig a Tamogato reszere atadta 
az alabbi dokumentumokat, es a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik 
anol, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerzodes megkotesenek 
feltetelekent jogszabaly vagy a Tamogato altal meghatarozott, a Tamogatott altal 
benyujtott egyeb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerzodes 
alairasanak idopontjaban valtozatlanul fennallnak:

a Tamogatott letesito okiratanak egyszeru masolata (tarsasagi szerzodes, alapito 
okirat, alapszabaly, stb);
a Tamogatott kepviselojenek kozjegyzd altal hitelesitett alairasi cimpeldanyanak 
hitelesitett masolata.

8.2. A Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval

a) nyilatkozik arrol, hogy a tamogatasi igenyben foglalt adatok, informaciok es 
dokumentumok teljes koruek, valodiak es hitelesek;

b)nyilatkozik arrol, hogy nem all jogeros vegzessel elrendelt vegelszamolas, felszamolas 
alatt, ellene jogeros vegzessel elrendelt csodeljaras vagy egyeb, a megsziintetesere 
iranyulo, jogszabalyban meghatarozott eljaras nines folyamatban;

cj kijelenti, hogy - amennyiben jogszabaly eloirja - a tamogatott tevekenyseghez 
sziikseges jogeros hatosagi engedelyek birtokaban van;

d) tudomasul veszi, hogy nem kotheto tamogatasi szerzodes azzal, akivel szemben az 
Avr. 81. §-ban meghatarozott feltetelek valamelyike fennail;

e) tudomasul veszi, hogy nem nyujthato tamogatas annak a szervezetnek, amely az elozo 
evekben a Tamogato altal azonos celra biztositott koltsegvetesbol nyujtott tamogatas 
felhasznalasaval a jogszabalyban vagy a tamogatoi okiratban vagy tamogatasi 
szerzodesben foglalt kdtelezettseget megszegve meg nem szamolt el;

f) tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igeny szabalyszeruseget es a tamogatas 
rendeltetesszeru felhasznalasat a Tamogato es a jogszabalyban meghatarozott egyeb 
szervek ellenorizhetik;

g) tudomasul veszi, hogy a tamogatassal osszefuggesben a Tamogatott nevere, a 
tamogatas celjara, osszegere, tovabba a tamogatasi program megvalositasi helyere 
vonatkozo adatok nyilvanossagra hozhatok;

h) nyilatkozik arrol, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdese szerinti atlathato szervezetnek mindsul;

i) tudomasul veszi, hogy amennyiben ketszazezer forint ertekhatart meghaladd erteku 
aru beszerzesere vagy szolgaltatas megrendelesere iranyulo szerzodes megkotesere



nem az Avr. 76. § (2) bekezdese szerint keriil sor, a szerzodes teljesitese erdekeben 
torteno kifizetes a tamogatott tevekenyseg kdltsegei kbzott nem veheto figyelembe.

j) tudomasul veszi, hogy a tudomasszerzestol szamitott ket even belul nem reszestilhet 
tamogatasban es a mar folyositott tamogatas visszafizetesere kotelezheto az a 
tamogatott, aki lenyeges korulmenyrol, tenyrol valotlan vagy hamis adatot 
szolgaltatott, vagy a tamogatast a tamogatasi szerzodesben megjelolt celtol reszben 
vagy egeszben elteroen hasznalta fel, vagy a tamogatasi szerzodesben vallalt 
kotelezettseget nem vagy nem (pot)hataridoben teljesitette.

8.3. Amennyiben
a) olyan koriilmeny meriil fel, amely alapjan az Avr. 81. § alapjan nem kotheto 

tamogatasi szerzodes;
b) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek 

feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozatok barmelyiket visszavonja;
c) a tamogatott tevekenyseg megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba iitkozik, a jelen 

szerzodesben foglalt utemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved;
d) a Tamogatott adolevonasi jogaban valtozas kovetkezik be;
e) a Tamogatott adataiban, a jelen szerzodes megkotesenek feltetelekent jogszabaly vagy 

a Tamogato altal eloirt, a Tamogatott altal benyujtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a tamogatas felteteleiben vagy a jelen szerzodes teljesitesevel 
osszefuggo koriilmenyben valtozas kovetkezik be;

f) az elszamolas alapjaul szolgalo dokumentumok jelen szerzodesben meghatarozott 
fellelhetosege megvaltozik,

azt a Tamogatott a tudomasara jutast kovetoen 15 napon belul koteles irasban 
bejelenteni a Tamogatonak.

8.4. A Tamogato a 8.3. pontban meghatarozott bejelentes alapjan 30 napon beliil megteszi a 
sziikseges intezkedeseket.

8.5. Felek rbgzitik, hogy a jelen szerzodessel osszefuggo adatok nem minosulnek iizleti 
titoknak, nem tarthatoak vissza iizleti titokra hivatkozassal, amennyiben azok 
megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat torveny kozerdekbol elrendeli. A fentiektol 
elteroen azonban a Tamogato nem hozhatja nyilvanossagra azokat az adatokat, 
amelyeknek megismerese a Tamogatott iizleti tevekenysegenek vegzese szempontjabol 
aranytalan serelmet okozna - igy kiilonosen technologiai eljarasra, miiszaki megoldasra, 
know-how-ra vonatkozo adatokat -, amennyiben azok nyilvanossagra hozatalat a 
Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol torteno beszamolassal egyidejuleg kifejezetten es 
elkiilonitetten irasban megtiltotta.

8.6. A Tamogatott a tamogatott feladat kivitelezese soran - a media megjeleneseknel, 
rendezvenyeken, kiadvanyokon, konyveken, az ezekkel kapcsolatos reklam es PR 
anyagokon - jogosult a Tamogato teljes nevenek, valamint a tamogatas tenyenek 
kifogastalan nyomdatechnikai kivitelezesben torteno megjelentetesere. A Tamogatott a 
Tamogato nevenek feltiintetesere, illetve hasznalatara kizarolag a jelen szerzodes hatalya 
alatt jogosult.

8.7. Felek a jelen szerzodesbol eredo esetleges jogvitaikat elsosorban targyalasos uton 
kotelesek rendezni.

Id



8A jelen szerzodesben nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek 
tekinteteben a magyar jog szabalyai - elsosorban a Ptk., az Aht. es az Avr. - az iranyadok.

Jelen szerzodes mindket fel altali alalras napjatol hatalyos. , „
Jelen szerzodest a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenekA„/2021. 
(XII. 16.) szamu hatarozata alapjan kotik meg.

Felek a jelen 8 oldalbol allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezot jovahagyolag irtak ala. A szerzodes 5 db eredeti, egymassal teljes 
egeszeben megegyezo peldanyban kesziilt, amelybol 4 db a Tamogatonal, 1 db a 
Tamogatottnal marad.

Mellekletek:

I. Elszamolo Lap

Budapest,

Budapest Fovaros VEIL kerulet
Jozseffvarosi Onkormanyzat' 

kepyiseleteben 

nX-' a
Piko Andras < ®
polgarmester „

Tamogato ____

Jogi szempontbol ellenjegyzem: XX

Atf. Saitos Csilla AwWJi' B I

A

Fedezet: (^;MtnSn Budapest,

Penziigyileg ellenjegyzeift?

.....w
Horich Szilvia V" /X V 4gazdasagi vezeto ' ‘j y. A’

Budapest,

MONKINA Kereskedelmi es Szolgaltato
Ax., Beteti Tarsasag

kepviseleteben

..... DnL^rSSo.......
VL Tamogatott

MouktaaBt, 
H-W88 HadaeM MitaszSii 4. 

let:3280992
AKTSZ eng.: 45062/3-27W 

Ad&sta: 28421:
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Budapest Jozsefvarosi Omkormanyzat
Kepviselo-testiilet Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

JEGYZOKONYVI KI V O N A T

Keszult: A Koltsegvetesi es Pemziigyi Bizottsag 2022. aprilis 25-en (hetfo)
15.00 orai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termeben megtartott 8. resides uleserbl

Napiremd 1.4. pontja: Javaslat szerzodesatruhazasrol szolo megallapodas megkotesere a 
MONKINA Kereskedelmi es Szolgaltato Beteti Tarsasaggal es a Doctor Consulting Kft.-vel 
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko - alpolgdrmester

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormamyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Pemziigyi Bizottsagamak 59/2022. (IV. 25.) szamu hatarozata 

(5 igem, 0 mem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tbrtent a szavazds)

szerzodesatruhazasi megallapodas megkoteserol
a MONKINA Bt.-vel es a Doctor Consulting Kft.-vel

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. hozzajarul ahhoz, hogy a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat szerzodesatruhazasi 
megallapodast kosson a MONKINA Kereskedelmi es Szolgaltato Beteti Tarsasaggal 
(szekhelye: 2143 Kistarcsa, Kapolna u. 44/a., Cg.: 13-06-055101, adoszam: 
28421467-2-13, kepviseli: Dr. Lazar Laszlo tigyvezeto) es a Doctor Consulting 
Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal (szekhelye: 1088 Budapest, Krudy Gy. u. 17. I/l„ 
Cg.: 01-09-933325, adoszam: 12414228-1-42, kepviseli: Vadane Dr. Nagy Nora 
tigyvezeto) az eloterjesztes mellekleteben foglaltak szerint;



2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott es az eldterjesztes 
mellekletet kepezo megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: dontes napja

2. pont eseteben: 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly
Humankapcsolati Iiroda

Satly Balazs s.k. 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 

elnbk

Stettner Istvan s.k.
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 

alelnok

K.m.f.

A jegyzokonyvi kivonat hiteles: 
Kiadva: 2022. aprilis 26.

CziraTva Mandula
es Szervezesi Ugyosz|^

Szervezesi Iroda 
irodavezeto \
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