
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Szili-Darák Ildikó alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. szeptember 22. ............... sz. napirend

Tárgy: Javaslat alapítvány egyedi támogatására

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges. 

Előkészítő szervezeti egység: humánszolgáltatási ügyosztály humánkapcsolati iroda 
Készítette: Rókusfalvy-BodorGergely Ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS:

Jogikontroll:
Beterjesztésre alkalmas:

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi X
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat: A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Az Önkormányzat kötelező pszichiátriai betegek nappali ellátása feladatát ellátási szerződés keretében 
biztosító Moravcsik Alapítvány (székhelye: 1083 Budapest, Balassa utca 6.; képviselő: dr. Simon Lajos 
elnök; adószám: 19669072-1-42) (továbbiakban: Alapítvány) évek óta szoros kapcsolatban áll 
Önkormányzatunkkal.

Az Alapítványt 1991 -ben alapította a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika azzal 
acéllal, hogy a Klinikán folyó gyógyító, oktató és kutatómunkát támogassa. Az Alapítvány névadója dr. 
Moravcsik Ernő Emil, az elmekórtan professzora, akinek az elképzelései alapján épült fel a Balassa 
utcában a Pszichiátria Klinika 1905 és 1908 között. Az Alapítvány alaptevékenysége a Semmelweis 
Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és az azzal együttműködő szervezetek tevékenységének 
támogatása; a pszichiátriai és idegrendszeri kutatások támogatása, azok szervezése és elősegítése; a lelki 
betegségek megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos oktatás támogatása; valamint a társadalom 
mentálhigiénéjénekjavítása, és a társadalom pszichiátriai kultúrájának emelése.

Az Alapítvány fő tevékenysége továbbá a pszichiátriai betegek gyógyításának és rehabilitációjának 
elősegítése és a gyógyító műhelyek támogatása.

Az Alapítvány támogatási kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz (1. számú melléklet). i &
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Az Alapítvány 11. alkalommal szervezte meg „Országos Ki mit tud?” rendezvényét a pszichoszociális 
fogyatékossággal élők körében, melynek keretében a kliensek megmutathatják tehetségüket, 
értékteremtési képességüket. Az esemény döntőjét 2022. július 7. napján tartották, melynek 300.000,-Ft 
összeggel történő támogatását kéri az Alapítvány két határon túli résztvevő utazási, szállás és ellátási 
költségeinek finanszírozására.

Fentiek alapján javaslom az Alapítvány 300.000- Ft összegű utólagos működési célú támogatását.

IL A beterjesztés indoka
Az alapítvány támogatásához a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében hozott döntése 
szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Moravcsik Alapítvány támogatása 300.000,- Ft összegben 2022. június 1. napjától 2022. 
szeptember 1. napjáig tartó időszakra vonatkozóan az „Országos Ki mit tud?” esemény határon túli 
résztvevőinek utazási, szállás és ellátási költségeinek finanszírozása érdekében. A működési támogatás 
fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelete 9. 
melléklete szerinti Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítható.
A működési támogatás egy szeri jellegű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint 42. § 4. pontjában foglaltakon alapul, mely szerint az 
alapítványok támogatása a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklet 6. pontja szerint a határozathozatalhoz minősített többség szükséges. 
Az SZMSZ 7. melléklet 2.2.2. pontja alapján a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi s társadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket.

Fenti rendelkezések alapjánjavaslom az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Támogatási kérelem Moravcsik Alapítvány
2. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezete

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2O22.(...........) számú határozata

alapítvány egyedi támogatásáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. támogatási szerződést köt a Moravcsik Alapítvánnyal (székhelye: 1083 Budapest, Balassa utca 6.; 

képviselő: dr. Simon Lajos elnök; adószám: 19669072-1-42) 300.000,-Ft összegben az „Országos Ki 
mit tud?” esemény határon túli résztvevőinek utazási, szállás és ellátási költségeinek utólagos 
támogatása érdekében.

2. a határozati javaslat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 300.000 Ft összegben az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 
Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az 
átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.



Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. szeptember 22., 2. pont esetében: az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önk. rendelet soron következő módosítása 
3. pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (a pénzügyi fedezet biztosítása tekintetében)

Budapest,2022. szeptember 13.

Szili-Darók Ildikó qq 
alpolgármester Z-

Törvényességi ellenőrzés:

drl Saitd/Ösilla 
Wg^z© ; v



Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.

Kuratórium elnöke; dr. Simon Lajos

Szili-Darók Ildikó
Alpolgármester
Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Budapest 2022. május 29.
Baross u. 63-67.
1082. .

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

A Moravcsik Alapítvány immár tizenegyedik alkalommal hirdette meg Országos Ki mit tud? ren
dezvényét, a pszichoszociális fogyatékossággal élők körében, ahol a kliensek tehetségüket és érték
teremtési képességüket (ének, zene, vizuális művészet, versmondás, paródia, tánc, kézművesség 
kategóriákban) a művészi, kreatív alkotótevékenység lehetőségeivel mutatják meg.

2022-ben az országos tehetségkutató verseny döntőjét - az előző évekhez hasonlóan - négy területi 
elődöntő előzi meg:
Mohács (2022. március 31.,Kossuth Művelődési Központ) Dél-Magyarország
Eger (2022. április 08. Kulturális Központ) Kelet-Magyarország, Románia
Sopron (2022. május 03., Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ) Nyugat-Magyarország, 
Szlovákia
Budapest (2022. május 27., H13) Főváros, Pest-megye
ahol a különböző pszichiátriai intézményekben élő vág)' oda bejáró pszichoszociális fogyatékos
sággal élő személyek mérethetik össze tehetségüket.

Tisztelt Alpolgármester Asszony! Köszönöm, hogy vállalta a budapesti elődöntőn a zsűri elnökség 
tisztségét és bátorító, támogató, illetve egyes produkciók kiválóságát megerősítő szakmai vélemé
nyével hozzájárult az esemény sikeréhez. A budapestivel együtt a négy elődöntőn összesen 138 
produkciót mutatott be a kb. 300 szereplő, akik 58 intézmény, egyesület, alapítvány, gondozó szer
vezet kliensei. Az elmúlt 11 évben a tehetségkutató és tehetség gondozó rendezvényünk egyre nép
szerűbb lett és ebben az évben már jelentkeztek a határon túlról is magyar ajkúnkat gondozó intéz
mények és Dunaszerdahelyről, illetve Kolozsvárról négy produkciót mutattak be az elődöntőkön. 
Ebből két produkció arany fokozatú minősítést kapott. Az elődöntőkön „Arany”-minősítést elért 
produkciók részt vesznek a 2022. július 07-én, Budapesten tartandó országos Ki Mit Tud? döntőn.

P8YCHAŒTe



Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest, Balassa u. 6.

Kuratórium elnöke: dr. Simon Lajos

Azztà a kéréssel fordulok tisztelettel Önhöz és a Józsefvárosi Önkormányzat illetékes bizottságá
hoz, hogy 300.000 Ft (azaz háromszázezer forint) Összeggel támogassák a pszichoszociális fogyaté
kossággal élők számára szervezett Ki Mit Tud? rendezvény döntőjét.
Ezt az összeget a két határon túli szereplő és segítőik utazási és szállásköltségeinek, illetve a két 
napos budapesti tartózkodás költségeinek támogatására kívánjuk felhasználni. A dunaszerdahelyi 
résztvevő a vers kategóriában, a kolozsvári résztvevő - aki látássérült is - ének kategóriában mutatja 
be a produkcióját.
Természetesen a támogatás tényét és a támogatót megjelentetjük a rendelkezésünkre álló kommuni
kációs felületeken és az eseménnyel kapcsolatos média megjelenésekben.

A MORAVCSIK Alapítvány 30 éve a Józsefvárosban tevékenykedik (székhely, telephelyek) és ki
emelt hangsúlyt helyez a józsefvárosi pszichiátriai betegséggel élők és megváltozott munkaképes
ségű kliensek közösségi pszichiátriai ellátására és rehabilitációjára.
Tisztelettel, szeretném felkérni arra is, hogy a budapesti döntőn Józsefváros nevében néhány szóban 
köszöntse a résztvevőket.

Tisztelettel,

egyetemi docens
a Kuratórium elnöke

PeYCHAŒT6



Szerződésazonosító szám: .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

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

képviselő: Pikó András polgármester
Azonosító szám PÍR: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP BankNyrt.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről' név: Moravcsik Alapítvány
székhelye: 1083 Budapest, Balassa utca 6.
képviselő: dr. Simon Lajos elnök
adószám: 19669072-1-42
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0001957
számlavezető neve: K&H Bank
folyószámlaszáma: 10405004-49545157-50551035 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Támogatottnak 300.000,- Ft (azaz: háromszázezer forint) összegű támogatást 
nyújt utólagos finanszírozással a Támogatott által 2022. július 7. napján szervezett 
„Országos Ki mit tud?” döntőn határon túli résztvevők részvételének támogatása céljából.

2. A támogatás tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag az 1. pont szerinti 
„Országos Ki mit tud?” esemény határon túli résztvevőinek utazási, szállás és ellátási 
költségeinek finanszírozására használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A támogatás formája: működési célú vissza nem térítendő utólagos támogatás.

3.2. A támogatás összege az 1. pontban meghatározott 300.000,- Ft, azaz: háromszázezer 
forint.

3.3. A támogatás pénzügyi fedezete: a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll a Képviselő-testület .../2022. (....) számú 
határozata alapján.



3.4. 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 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 elszámolási időszakának

kezdő időpontja: 2022. június 1.
véghatárideje: 2022. szeptember 1.

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

a Támogató részéről: Rókusfalvy-Bodor Gergely
459-2130
bodorg@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: dr. Simon Lajos

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 kettőszázezer 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.

mailto:bodorg@jozsefvaros.hu


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. ATámogatott 
ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget 
megadni.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2022. október 30-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 
határidőn belül.

6.5. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell 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, béíjegyzékek, 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 I. 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 ...... Ft (azaz .............................................  forint) 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.

c) A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 1. és 3.1. pontjában meghatározott 
felhalmozási célú támogatás keretében 2022. június 1. napját követően kibocsátott 
számla is elszámolható.

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

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

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult, ha:

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

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
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 jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstürési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszem megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

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

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás 
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 erről a Támogatottat tájékoztatja. A Támogatott a tájékoztatás kézhezvételét 
követő 15 napon belül a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a Támogató 
részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám 
megjelölésével.

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

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 (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám megjelölésével 15 
napon belül visszafizetni.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-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 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 Avr. 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;



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;

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;

í) 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;

k)tudomásul veszi, hogy amennyiben kettőszázezer 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 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 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;
e) a Támogatott adataiban, ajelen 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 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 adatokat,

6 h .. M



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.

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

8.8. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Ptk., az Aht. és az A vr. - az irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő maradéktalan teljesülésének napjáig hatályos. Jelen 
szerződést a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
148/2022. (V.26.) számú határozatában hagyta jóvá.

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:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2022. szeptember

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
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Pikó András 
polgármester 

Támogató

Fedezet:...........................címen Budapest, 2022.
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Jogi szempontból ellenjegyzem: 
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