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Tisztelt Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 466/2021. (VII. 22.) határozatával 
elfogadta a Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról (a továbbiakban: 
Klímavédelmi Intézkedési Terv) szóló beszámolót, amelynek 51. pontjában szerepelt a „fogadj örökbe 
egy fát, parkot, játszóteret, kutyafuttatót” program indítása az önkormányzat részéről. A Klímavédelmi 
Intézkedési Tervnek megfelelően a Képviselő-testület 165/2022. (V. 26.) számú határozatában 
pályázatot írt ki Budapest Főváros VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek, valamint Józsefváros közigazgatási területén működő szervezetek (a továbbiakban 
együttesen: Pályázók) részére, közterületek örökbefogadásának céljából. A pályázat benyújtási 
határideje 2022. szeptember 15. napja volt.

A közterület örökbefogadási program számos városban nagy népszerűségnek örvend, melyre a Vili, 
kerületben jó példa a Molnár Ferenc tér örökbefogadása (https://jozsefvaros.hu/hir/76624/hadd- 
furkeszhessek-a-felhoket-a-fuben-fekve-az-unokaink-is-). A Rotary Club Budapest-Margitsziget tagjai 
2021-ben közösségi gondozásba vették a Molnár Ferenc téri parkot és a gondviselők azóta is 
feladatuknak tekintik a zöldfelület tisztántartását, ápolását, egyéb apróbb feladatok (pl. festés) 
elvégzését.

A „Fogadj örökbe egy közterületet!” olyan kísérleti jelleggel indult közösségi program, melynek célja 
az örökbefogadó közelében lévő vagy működéséhez köthető közterületek gondozása, zöldítése, 
ápolása, megtisztítása a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.) 
közreműködésével és szakmai támogatásával. A programra összesen 1.000.000 Ft + Áfa keretösszeg 
állt rendelkezésre, melyből minden pályázó maximum 200.000 Ft támogatást igényelhetett. A pályázó 
meghatározta, hogy mely közterületen, az alább felsoroltak közül milyen feladatok elvégzését tudja és 
szeretné vállalni:

- közterület zöldterületeinek gondozásában való részvétel,
- ládákban/konténerekben lévő növények, virágágyások gondozása,
- kutyafuttatók rendben tartása,
- adott terület rendben tartása (rendszeres szemétszedés, növények gondozása, locsolás stb.), 
- zöld területek felújítása (pl. füvesítés, ültetés).

Az örökbefogadás időtartama egy év.
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Jelen elöteijesztésben a beérkezett pályázatok értékelésére teszek javaslatot.

A felhívásra összesen 11 db pályázó nyújtott be 9 db pályázatot, melyből 6 db pályázat érvényes, 3 db 
pályázat érvénytelen. A 3 db érvénytelen pályázat oka, hogy az örökbe fogadni kívánt közterület nem 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában áll.

Az örökbe fogadni kívánt közterületeket a Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága és a Közösségi Részvételi Iroda 
munkatársai előzetesen megtekintették.

A pályázati felhívásra az alábbi pályázatok érkeztek:
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Az érvényes pályázatokban igényelt támogatási összeg összesen 935.030 Ft.

A megítélt támogatási összeg folyósítása a Támogatási Szerződés megkötését követően, a pályázó 
által megadott bankszámlaszámra, a hiánytalanul benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló 
elfogadását követően utófinanszírozással történik. A költségek a Támogatási Szerződés megkötésének 
napjától számolhatóak el legkésőbb 2023. október 30-ig. A pályázati kiírás szerint az igényelhető 
támogatási összeg nagysága pályázónként maximum bruttó 200.000 Ft.
A jelen előterjesztés tárgyát képező iratanyagok eredetiben a Kerületgazdálkodási Irodán 
megtekinthetőek.

II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a javaslattétel a támogatandó pályázókra és a támogatási összegekre, 
valamint a döntés meghozatala a hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenségéről a Bizottság 
hatáskörébe tartozik.

IH. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a benyújtott pályázatok tárgyában támogatási javaslatot tartalmazó döntés meghozatala.
A döntés többlet pénzügyi fedezet biztosítását nem igényli. A támogatás fedezete a 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (IL 24.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklet 20810-es címen „Köztér 
örökbefogadás” elnevezésű részelőirányzaton biztosított. A támogatásra javasolt pályázók által 
igényelt összeg nagysága összesen 935.030 Ft, mely összeg 6 pályázat között oszlik meg.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelete 7. melléklet 6.1.2 pontja szerint a Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmí 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 határozatok elfogadását.



I. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottságának........ 72022. (X. 17.) határozata

a 1089 Budapest, Villám utca 15. előtti közterület örökbefogadási pályázat támogatásáról

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

1. B’ A és 1 P „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás
tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 197.339 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az eloteijesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., a 2.) pont esetében: 2022. november 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda

II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Kerületfejlesztési, Környezet- és 

Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (X. 17.) határozata

a 1081 Budapest, Teleki tér 25. - Kun utca 12. kereszteződés előtti közterületi virágládák 
örökbefogadási pályázatának támogatásáról

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

1. F F „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott
pályázatának támogatására 87.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az eloteijesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., a 2.) pont esetében: 2022. november 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda

IH. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (X. 17.) határozata

a 1087 Budapest, Hős utca 3/473. előtti közterület örökbefogadási pályázat támogatásáról

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

1.8 L „Fogadj örökbe egy közterületet ” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának 
támogatására 180.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., a 2.) pont esetében: 2022. november 30.



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda

IV. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési) Környezet- és

Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (X. 17.) határozata

a 1081 Budapest, József utca 19-23. (35150/2. hrsz.) előtti közterület örökbefogadási pályázat 
támogatásáról

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

1. F G „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., a 2.) pont esetében: 2022. november 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda

V. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet- és 

Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (X. 17.) határozata

a 1084 Budapest, Németh utca 10. örökbefogadási pályázat támogatásának elutasításáról

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

1. K A „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában benyújtott
pályázatát nem támogatja;

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., a 2.) pont esetében: 2022. november 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda

VI. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet- és 

Klímavédelmi Bizottságának........ ./2022. (X. 17.) határozata

a Tömő utca 40-46. sz. társasház támogatásáról

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

1. Tömő utca 40-46. sz. társasház „Fogadj örökbe egy közterületet” felhívás tárgyában 
benyújtott pályázatának támogatására 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., 2.) pont esetében: 2022. november 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda
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VII. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klimavédelmi Bizottságának......... /2022. (X. 17.) határozata

a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei támogatásáról

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

1. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei „Fogadj örökbe egy 
közterületet” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának támogatására 70.691 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., a 2.) pont esetében: 2022. november 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda

VIII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet- és 

Klímavédelmi Bizottságának . ./2022. (X. 17.) határozata

az Opis-Med Kft. és Pharamaudo Bt. támogatásának elutasításáról

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

1. a Opis-Med Kft. és Pharmaudo Bt. „Fogadj örökbe egy közterületet ” felhívás tárgyában 
benyújtott pályázatát nem támogatja;

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., a 2.) pont esetében: 2022. november 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda

IX. Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (X. 17.) határozata

a Kastner Budapest Kft. támogatásának elutasításáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klíma védelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Kastner Budapest Kft. .Fogadj örökbe egy közterületet ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatát nem támogatja;

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. október 17., a 2.) pont esetében: 2022. november 16.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Városüzemeltetési 
és Zöldprogram Iroda

í .I /



Budapest, 2022. október 10.
/ ! /

Szarvas Koppány Bendegúz 
KKKB elnök

KÉSZÍTETTE: KERÜLETGAZDÁLKODÁSI ÜGY(osztály Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
Leírta: Vidák Anna ügyintéző
PÉNZÜGYI FEDEZETET 1GÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
Jogi kontroll: dr. Kiss Éva jogi referens

Ellenőrizte:

/ 1 úv JL£
dr. vörös Szilvia x

ALJEGYZŐ K

Beterjesztésre alkalmas: Jóváhagyta:

dr. Sajtos Csilla x Szarvas Koppány Bendegúz
jegyző a Kerületfejlesztési, Környezet és Klímavédelmi

Bizottság elnöke
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2. számú melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött 
egyrészről

Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó András polgármester
törzskönyvi azonosító: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről név:
Székhelye/lakcíme :
képviselő:
adószám/adóazonosító jele:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
folyószámlaszáma:
Számlavezető neve
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei

1.1. Felek rögzítik, hogy Támogató 2022. május 31-én közzétette a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzatának „Fogadj örökbe egy közterületet!” tárgyú 
pályázati felhívását [165/2022. (V. 26.) határozat a pályázati felhívás elfogadásáról]. A 
pályázat elsődleges célja józsefvárosi közterületek gondozása, zöldítése, ápolása, 
megtisztítása a kerületi lakosok és szervezetek által.

1.2. Felek rögzítik, hogy a pályázati felhívásra a Támogatott................................ -én pályázatot
nyújtott be, amelyet Támogató a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat .............Bizottsága a.........................../2022. (....) 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 támogatás tárgya

..... helyrajzi számú közterület, gondozása, zöldítése, ápolása, megtisztítása részletesen: 

(a továbbiakban együtt: szakmai feladat) 



A Támogatott a támogatást kizárólag a szakmai feladatok költségeinek finanszírozására 
használhatja fel.

3. A támogatás összege, forrása, folyósítása

3.1. A támogatás összege összesen bruttó................Ft, azaz..................................Ft.

3.2. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a hiánytalanul 
benyújtott elszámolás elfogadásától számított 15 napon belül.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg fedezete a 
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll.

4. A támogatás felhasználásának szabályai

4.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen Szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel. A támogatás felhasználása alatt a Támogatott köteles 
a vonatkozó jogszabályokban, a pályázati kiírásban, valamint a jelen szerződésben 
foglaltak szerint eljárni. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a jogtalanul vagy a 
Támogatási Szerződésben meghatározott céltól eltérően felhasznált támogatási összeget 
köteles visszafizetni egy összegben a Támogató erre irányuló írásbeli felszólításától 
számított 15 napon belül.

4.2. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató a felhasználás 
kezdő időpontjától számított 1 évig bejelentés nélkül ellenőrizheti, ennek keretében 
helyszíni ellenőrzést tarthat a Támogatott által örökbefogadott közterületen amely során 
a pályázat céljának a megvalósulását ellenőrizheti.

4.3. A támogatás felhasználásának kezdő- és véghatárideje:

Kezdő időpontja (a Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma):
Véghatárideje: 2023. október 30.

4.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. november 30-ig köteles 
írásban szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni és átadni a Támogató részére. A 
Támogató részéről a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadására és a 
teljesítés igazolására............. jogosult.

4.5. Az elszámoláshoz mellékelni kell másolatban, és eredeti példányban is be kell mutatni a 
Támogatott 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 VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé.... Ft (azaz 
..forint) összegben elszámolva", valamint valamennyi számlát dátummal, aláírással, 
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valamint jogi személy esetén pecséttel kell ellátnia. 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.

4.6. A Támogatott az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás 
felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató 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 elszámolás tartalma nem megfelelő, illetve 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a Támogató 30 napos határidő 
megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány pótlására, visszafizetési 
kötelezettségének teljesítésére. A hiánypótlás 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.

5. A Támogató elállási, felmondási joga

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

5.1. a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
5.2. a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 

vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
5.3. a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott elszámolás benyújtásának határidejét 

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

6. Kapcsolattartók

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: Név: dr. Lennert Zsófia
Telefon: (06-1)459-2552
E-mail cím: lennert.zsofia@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Név:........................................  
Telefon:...................................  
E-mail cím:..............................

7. Egyéb rendelkezések

A Támogatott a jelen Szerződés aláírásával

7.1. nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
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7.2. tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató ellenőrizheti.

7.3. tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 
nyilvánosságra hozhatók.

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

Felek a jelen Szerződést annak elolvasását követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag 4 egymással egyező példányban írták alá, melyből 1 példány a Támogatottat 
3 példány az Önkormányzatot illeti.

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.

Mellékletek:
1. Számú melléklet: Elszámolólap

Budapest, 2022.

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Pikó András 
polgármester 

Támogató

képviseletében

Támogatott

Fedezet: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) Önkormányzati rendelet 5.1. 
melléklet 20810-es címen „Köztér örökbefogadás” elnevezésű részelőirányzaton biztosított.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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A szerződés 1. Sz. melléklete

Elszámoló Lap

Támogatott neve, székhelye/címe:

Támogatás szerinti felhasználási határidő:.........év. ............. hónap......... nap-tói -......... év.

.................hónap........... nap-ig

Támogatás célja a támogatási szerződés szerint:

Támogatás összege:
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