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Tisztelt Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) által 9/2020. (I. 30.) számú határozattal elfogadott Klímavédelmi Intézkedési Terv 
2.2. pontjának része a társasházi „zöld udvarok” kialakításának támogatása. Budapest Főváros 
VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 475/2020. 
(XII. 17.) számú döntésével pályázatot hirdetett a kerületi társasházi közösségek számára 
társasházi belső udvarok zöldfelületi fejlesztésére, vissza nem térítendő támogatás 
formájában, annak érdekében, hogy a pályázatban foglalt támogatással az Önkormányzat 
ösztönözze a társasházakat udvaraik zöldesítésére, amellyel növekszik a kerületben a 
zöldfelületek területe.
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a lakosság részére a „Zöld udvar” program 
támogatása céljából bruttó 5 millió forint keretösszeget különített el, a nagy számú beérkezett 
pályázatra figyelemmel pedig további 1.414.620 Ft került átcsoportosításra ezen célra.

A „Zöld udvar” pályázati felhívásra az első körben összesen 34 társasház nyújtott be 
pályázatot, melyből kilenc társasház jutott összesen 6.414.620 Ft támogatáshoz. (A 
Képviselő-testület 342/2021. (VI. 14.) határozata).
A pályázat utófinanszírozású, a támogatás folyósítására csak a megvalósítást és ellenőrzést 
követően, a pályázati felhívásban támasztott feltételek és a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesülése esetén, egy összegben kerülhet sor.

A Budapest VIII. József u. 38. Társasház esetében a teljesítés még nem valósult meg, a 
társasház az Önkormányzathoz benyújtott kérelmében a támogatási szerződés teljesítése 
határidejének módosítását kezdeményezte, amely kérelmet a Bizottság 53/2022. (V. 23.) 
határozatával jóváhagyott.

A Társasház 2022. június 28-án ismételt kérelmet teijesztett elő, melyben a szerződés újabb 
módosítását kezdeményezte az alábbi indokok alapján: a 2022. június 27-én tartott 



közgyűlésen a lakók azt kérték a közös képviselőtől, hogy ismételten terjesszen elő kérelmet az 
önkormányzat felé, és a Zöld Udvar pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló fejlesztés 
befejezési határidejének hosszabbítását kezdeményezze.
A közös képviselő kérelmében előadta, hogy több tényező miatt jelenleg nem tudják 
megvalósítani a projektet a módosított határidőig, 2022. augusztus 31-ig.
Az eredeti vállalkozó, aki a munkát vállalta, családi halálesetre hivatkozva nem tudta 
határidőben elkezdeni a feladatát. Ezen kívül több, társadalmi munka keretén belül 
megvalósítandó tétel szerepel a vállalásban, viszont a nyár folyamán a szabadságok miatt a 
tulajdonosok nem tudják megszervezni a közös munkát.
A munkák megkezdését követően kiderült, hogy az udvar alatt futó esővíz elvezető csövek 
rossz állapotúak, ezért ezeket is ki kell cseréim, mely munka megvalósításához vízvezeték 
szerelő szakember bevonására van szükség. Az esővíz elvezetésének megoldása így 
késedelmesen teljesül, amely szakmunka előfeltétele a zöldítés megvalósításának.
A társasház nagyon szeretné megvalósítani a zölditést, ezért kérvényezi a támogatás 
felhasználása időtartamának további 1 évvel történő meghosszabbítását, mely idő alatt 
biztosan meg tudna valósulni a projekt.
Bíznak benne, hogy a Bizottság újból pozitívan bírálja el a hosszabbítási kérelmünket.

\ fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság az alábbiak szerint módosítsa a 
Szerződést.

A szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A támogatás felhasználásának időtartama:
kezdő időpontja: 2021. december 1.
véghatárideje: 2023. július 30. ”

A jelen előterjesztés tárgyát képező eredeti iratanyagok a Kerületgazdálkodási Irodán 
megtekinthetőek.

II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a döntés a Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a támogatást fel tudja a Társasház használni.
Tekintettel arra, hogy a támogatáshoz odaítéléséről már korábban döntés született, így a 
döntés többlet pénzügyi fedezet biztosítását nem igényli.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. 
(XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 6.1.3. pontja szerint a Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság dönt a környezet-, és klímavédelemi pályázatok és 
programok - különösen Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Tervről szóló beszámolóban 
szereplő pályázatok - tekintetében a pályázati felhívás módosításáról, a beérkezett pályázatok 
elbírálásáról, a pályázati összegek pályázók közötti meghatározásáról, a támogatási szerződés 
megkötéséről és módosításáról, valamint a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével 
összefüggő ügyekben.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.



Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának ..../2022. (VIII. 31.) számú határozata

a Budapest VIII. kerület, József utca 38. szám alatti Társasházzal megkötött támogatási 
szerződés módosításáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzata hozzájárul a Budapest VIII. 
József u. 38. Társasházzal 2021. december 20. napján megkötött és 2022. június 10. napján 
módosított támogatási szerződés 3.2. pontjának alábbi módosításához:

„3.2. A támogatás felhasználásának időtartama:
kezdő időpontja: 2021. december 1.
véghatárideje: 2023. július 30.”

2. az 1. határozati pont alapján felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pont esetében: 2022. szeptember 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda.

Budapest, 2022. augusztus 24.

Szarvas Koppány Bendegúz 
KKKB elnök

KÉSZÍTETTE : KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLDPROGRAM IRODA

Leírta: Dr. Petneházy Zsolt klíma és környezetvédelmi koordinátor
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Jogi kontroll: dr. Kiss Éva jogi referens cL, kür

Ellenőrizte:

dr. VœXp Szilvia 
aljegyző

Beterjesztés Al/kALMAS:

dr. Sajtos Csilla 
ö

Jóváhagyta:

Szarvas Koppány Bendegúz 
a Kerületfejlesztési, Környezet és Klímavédelmi 

Bizottság elnöke



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött Név: Budapest Főváros VW. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
egyrészről székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselő: Pikó András polgármester 
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 735715 
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11784009-15508009

mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről Társasház neve: Társasház József u. 38
székhelye: 1084 Bp. József u. 38.
képviseli: Zöld-Karika Kft. - Földesi Éva ügyvezető
képviselő adószáma: 12083215-2-43
képviselő cégjegyzékszáma: 01 09 464213
társasház adószáma: 28478610-1-41
társasház bankszámlaszáma: 11708001-20066521 
számlavezető bank; OTP Bank

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott),

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1.1. Felek rögzítik, hogy Támogató 2020. december 18-án közzétette a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzatának „ZÖLD UDVAR” pályázati felhívását társasházak 
részére. [(475/2020. (XII. 17.) számú határozat a ZÖLD UDVAR” pályázati felhívás 
elfogadásáról]. A pályázati felhívás elsődleges célja a zöldfelületek növelése, és ezzel a 
globális felmelegedés lokális hatásainak a csökkentése a Vili, kerületben.

1.2. Felek rögzítik, hogy a pályázati felhívásra a Támogatott.2021.03.30-án pályázatot nyújtott be, 
amelyet Támogató a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesterének a Képviselő-testület hatáskörében eljárva hozott 342/2021. (VI. 14.) számú 
határozatával vissza nem térítendő támogatásban részesített a pályázati felhívásban, a nyertes 
pályázatban (melyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ha azok 
fizikai értelemben nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra), továbbá jelen Támogatási 
szerződésben foglaltak szerint.

2. A Szerződés tárgya, a támogatás formája, összege, forrása

2.1. Jelen Szerződés tárgya a társasházak belső udvarának zöldfelületi fejlesztése érdekében kiírt 
„ZÖLD UDVAR” pályázati félhívása_JÜapján, a Budapest Vili. kér. József u. 38. 
megnevezésű Társasház Pályázati adatlapján és mellékleteiben részletezett zöldfelület 
fejlesztés elszámolható és számlával Igazolt költségeinek a 2.4. pontban megjelölt 
előirányzatból vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás formájában történő 
utófinanszírozása.



2.2. A Támogató a nyertes pályázat megvalósítására összesen maximum 1.000.000 Ft (azaz 
bruttó egymillió forint) összegű támogatást nyújt. A zöldfelületi fejlesztés megvalósításának 
elismerhető összköltsége, előzetes költségbecsléssel: 1.000.000 Ft (ÁFÁ-val). Amennyiben a 
pályázat megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott tényleges költségek meghaladják a 
pályázatban benyújtott költségvetés szerint tervezett költségeket, a Támogatott ebben az 
esetben is kizárólag a jelen pontban foglalt támogatási összegre jogosult

2.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás, pályázaton elnyert 
támogatás, utófinanszírozás.

2.4. A támogatás fedezete: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (11.25.) önkormányzati 
rendelet 20810-04-es jogcímén biztosított.

2.5. Támogató kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott támogatási összeg a rendelkezésére 
áll.

3. A támogatás felhasználásának szabályai

3.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen Szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel. A támogatás felhasználása alatt a Társasház köteles a 
vonatkozó jogszabályokban, a pályázati kiírásban, valamint a jelen szerződésben foglaltak 
szerint eljárni. A Társasház képviseletében eljáró személy és a Tulajdonosok tudomásul 
veszik, hogy a jogtalanul vagy a Támogatási Szerződés 1. pontjában meghatározott céltól 
eltérően felhasznált támogatási összeget kötelesek visszafizetni a Támogató erre irányuló 
írásbeli felszólításától számított 15 munkanapon belül, amelyért egyetemlegesen kötelezhetők.

3.2. A támogatás felhasználásának időtartama:
kezdő időpontja: 202Ï. december 1.
véghatárideje: 2022. június 1.

A Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának ebben a pontban megjelölt időtartama 
alatt felmerült, kifizetett, és a pályázatban vállalt fejlesztés megvalósításához szorosan és 
közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el.

3.3. A Társasház köteles jelen megállapodásban rögzítettek szerint a támogatás erejéig az 1. 
pontban megnevezett fejlesztéseket, munkákat elvégezni, és az elvégzett munkálatokról 
legkésőbb a véghatáridőt követő 30 napon belül az elszámolást és számlákat benyújtani az 
Önkormányzat részére.

3.4. Elszámolható az a számla, amelyen a teljesítés időpontja a 3.2. pontban megjelölt időpontok 
közé esik, és a kiállítás dátuma a teljesítés dátumát követő legfeljebb 30 napon belüli. Az 
előteljesítés joga a Támogatottat jelen szerződés alapján megilleti.

3.5. Az elszámoláshoz mellékelni kell másolatban, és eredeti példányban is be kell mutatni a 
Társasház nevére szóló - a pályázati felhívás 3. pontjában megadottak szerinti elszámolható 
költségekre vonatkozó - számlát/számlákat. A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti 

.számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles kézzel ráírni: ’’Budapest Főváros VIEL 
kerület Józsefvárosi önkormányzat felé...... Ft (azaz ........... forint) összegben 
elszámolva”, valamint valamennyi számlát dátummal, pecséttel és cégszerű aláírással kell 
ellátnia.
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3.6. A Támogató az elszámolás jóváhagyását követően, azaz a „Zöld udvar" pályázati kiírásban 
foglalt feltételek együttes teljesülésétől számított 15 munkanapon belül utalja a Támogatott 
11708001-20066521 számú bankszámlájára.

3,7. Felek a jelen Szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a) Támogató részéről:
Név: dr. Lennert Zsófia ügyintéző. Gazdálkodási Ügyosztály, Kerületgazdálkodási Iroda 
Tel.:+36/1-459-2552
E-mail cím: lennert.zsofia@jozsefvaros.hu

b) Támogatott részéről:
Név: Petróczy Bálint
Tel.:
E-mail cím: balint@zoldkarika.eu

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

vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott elszámolás benyújtásának határidejét 

elmulasztotta vagy az elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem 
fogadta el.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Támogatott a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a pályázathoz benyújtott - a 
Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolatában (alapító okirat, alapszabály, stb.), 
valamint a közös képviselő megválasztását tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvben - 
dokumentumokban, továbbá 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.

5.2. A Támogatott a jelen Szerződés aláírásával
a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljes körűek, valódiak és hitelesek;
b) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű 

felhasználását a Támogató ellenőrizheti;
c) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a támogatás 

céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 
nyilvánosságra hozhatók;

5.3. A Támogatott 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak, amennyiben
a) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének feltételeként 

jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, vagy
b) 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.
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5.4. .4. 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.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIU. 
törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Felek az esetlegesen felmerülő 
vitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik.

Felek a jelen Szerződést annak elolvasását követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag 4 egymással egyező példányban írták alá.

Jelen szerződés 2021. december 1-én lép hatályba, (lásd 3.2. pont).

Budapest, 2021....................................... Budapest, 2021......■/??. :................

Budapest VIII. kerület
József utca 38. Társasház 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

képviseletébi

Zöld-Karika Kft 
Földesi Éva ügyvezető 

Támogatott
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Fedezet: a 20810-04-es jogcímén biztosított

Budapest, 2021

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hörich Szilvia j 
gazdasági vezető A

Jogi szempontból ellehiegyzem:



Z. bx.
Szerződés szám: 622/2021.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

egyrészről Név: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó András polgármester 
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 735715 
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11784009-15508009

mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről Társasház neve: Társasház József u. 38.
székhelye: 1084 Bp. József u. 38.
képviseli: Zöld-Karika Kft. - Földesi Éva ügyvezető
képviselő adószáma: 12083215-2-43
képviselő cégjegyzékszáma: 01 09 464213
társasház adószáma: 28478610-1-41
társasház bankszámlaszáma: 11708001-20066521

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott),

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Felek rögzítik, hogy Támogató 2021. december 20. napján támogatási szerződést (a 
továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötött Támogatóval, a 342/2021. (VI. 14.) számú 
Képviselő-testület határozatában foglaltak alapján, mely szerint Támogató 1.000.000 Ft, 
azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti Támogatottat a „ZÖLD 
UDVAR” pályázati felhívásban rögzítettek szerint.

2. A Támogatási szerződés 3.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.2. A támogatás felhasználásának időtartalma: 

kezdő időpont: 2021. december 1.
véghatárideje: 2022. augusztus 31.”

3. A felek megállapodnak abban, hogy a 1. pontban megjelölt Támogatási szerződés egyéb 
rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

4. Felek kijelentik, hogy jelen támogatási szerződés-módosítás aláírására jogosultak, 
szerződésed adataikban változás az 1. pontban megjelölt Támogatási szerződés aláírása 
óta nem történt.

Felek a jelen Szerződést annak elolvasását követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag 4 egymással egyező példányban írták alá.

K.
5?



Jelen szerződés hatályba lépése mindkét fél általi aláírás napja. Amennyiben a Felek általi 
aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a szerződés.

Budapest, 2022..................................

Támogató 
Pikó András 
polgármester

......................... 2022.........................

Támogatott
kpt

I«.65.4V

Budapest Főváros Képviselő-testület 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Budapest VIII. kerület 
József utca 38. Társasház 

képviseletében

Fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 (II. 24.) rendelet 20810 cím alapján 
biztosított.

Gazdasági vezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2022.....

Hőrich Szilvia

Jogi szempontból ellenjegyzőm: ■

Budapest? 2Q22. 

............................................... . dr. Sajtos Csilla 
•Tü X -v7’'Jegyző v
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Azonosító : EP AP IR-20220628-5025

Küldő

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

FÖLDESI ÉVA 
ETELKA

FÖLDESI ÉVA 
ETELKA

Dátum:

Hivatkozási szám:

Azonosító:

Témacsoport 
azonosító:

Témacsoport neve:

2022.06.28

EPAPIR-20220628-
5025

EGYEB

Egyéb

Ügytípus azonosító: EGYEB_UGY

Ügytípus neve: Egyéb

Címzett
BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Tárgy:
József utca 38. zöld udvar pályázat kérelem

Tisztelt Önkormányzat!

A tegnapi napon közgyűlés volt a társasházban, és azt kérték tőlem, hogy 
kérvényezzem újból a Zöld-Udvar pályázat megvalósításának befejezési határidejét.

Sajnos több dolog összejött, amik miatt jelenleg úgy látjuk, hogy nem tud 
megvalósulni a projekt augusztus végéig.

Sajnosa vállalkozó, aki vállalta volna a munkát, családi halálesetre hivatkozva nem 
tudja elkezdeni időben. Ezen kívül több társadalmi munka keretén belül megvalósuló 
tétel is van, de a nyáron a tulajdonosok kevésbé tudják megszervezni a közös 
munkát.

A társasház nagyon szeretné megvalósítani a zöldesítést, ezt a tegnapi napon is 
megerősítették, de azt szeretnék kérni, hogy 1 évvel hosszabbítsák meg a pályázat 
befejezésének dátumát. Ebben az intervallumban 100 %-ban meg tudna valósulni a

l/í Ao



projekt.

Bízunk benne, hogy újból pozitívan bírálják el a hosszabbítási kérelmünket.

Tisztelettel:

Földesi Éva

ügyvezető

Mellékletek száma: 0



Előterjesztés 4.. számú melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó András polgármester
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11784009-15508009
mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről
társasház neve: Társasház József u. 38.
székhelye: 1084 Bp. József u. 38.
képviseli: Zöld-Karika Kft. - Földesi Éva ügyvezető
képviselő adószáma: 12083215-2-43
képviselő cégjegyzékszáma: 01 09 464213
társasház adószáma: 28478610-1-41
társasház bankszámlaszáma: 11708001-20066521
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott),

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Felek rögzítik, hogy Támogató 2021. december 20. napján támogatási szerződést (a 
továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötött Támogatóval, a Képviselő-testület 
342/2021. (VI. 14.) Határozatában foglaltak alapján, mely szerint Támogató 
1.000.000 Ft, azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti 
Támogatottat a „ZÖLD UDVAR” pályázati felhívásban rögzítettek szerint.

2. Felek a Támogatási szerződés 3.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.2. A támogatás felhasználásának időtartalma: 

kezdő időpont: 2021. december 1. 
véghatárideje: 2023. július 30.”

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés egyéb rendelkezései 
változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírására jogosultak, szerződéses 
adataikban változás a Támogatási szerződés aláírása óta nem történt.

Felek a jelen Támogatási szerződést annak elolvasását követően, mint akaratukkal mindenbem1 
megegyezőt, helybenhagyólag 4 egymással egyező példányban írták alá. .. ......



Jelen szerződés hatályba lépése mindkét fél általi aláírás napja. Amennyiben a Felek általi 
aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a szerződés.

Budapest, 2022.................................. .........................2022.........................

Támogató 
Pikó András 
polgármester 

Budapest Főváros Képviselő-testület 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Támogatott

Budapest VIII. kerület 
József utca 38. Társasház 

képviseletében

Fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 (II. 24.) rendelet 20810 cím alapján 
biztosított.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Budapest, 2022..................................

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

Budapest, 2022..................................

dr. Sajtos Csilla 
jegyző


