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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. november 24. ..................sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány egyedi támogatására

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

Előkészítő szervezeti egység: humánszolgáltatási ügyosztály humánkapcsolati iroda

Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely Ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS: ---- """

Jogi kontroll:
Beterjesztésre alkalmas: / /

Dr. MWsj Szilvia 
( aljegyző

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság X 
véleményezi
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 Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási, 
Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetés

A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány (székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.; 
képviselő: Mátraházi Zsuzsa könyvtárvezető; adószám: 18166552-1-42) (továbbiakban: Vasas 
Könyvtár) támogatási kérelemmel fordult a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) (1. számú melléklet).

A Vasas Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár. Elődjét 1903-ban a szakegyletek 
könyvtárainak összevonásával hozták létre. 1928-ban felépült a Vasas Szakszervezet székháza a 
Magdolna u. 5-7. szám alatt, ahol a könyvtár is helyet kapott. 1999-től a Vasas Könyvtár
alapítványként működik. ÉRKEZETT 30 

2Ö27NÚV16.^



A Vasas Könyvtár rendszeresen szervez író-olvasó találkozókat, online eseményeket. A 
támogatást két esemény (Kun Árpád íróval online beszélgetés, Koncz Zsuzsa művésszel 
közönségtalálkozó) szervezésére kérik, melynek költségvetését kérelmük tartalmazza.

Fentiek alapján javaslom a Vasas Könyvtár 205.400 Ft összegű működési célú támogatását.

II. A beterjesztés indoka

A Vasas Könyvtár támogatásához a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében hozott 
döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Vasas Könyvtár támogatása 205.400 Ft összegben 2022. október 1. napjától 
2022. december 15. napjáig tartó időszakra vonatkozóan író-olvasó találkozó, valamint művész
közönség találkozó szervezésének finanszírozása érdekében. A működési támogatás fedezete az 
2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerinti 
Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítható.
A működési támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 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 (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 6. pontja szerint a 
határozathozatalhoz minősített többség szükséges. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 
13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Az SZMSZ 7. melléklet 2.2.2. pontja alapján a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi a társadalmi (civil) szervezeteket érintő döntéseket. Az 
SZMSZ 7. melléklet 1.2.5. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az 
Önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, 
terveket, támogatási irányelveket.

Fenti rendelkezések alapján kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Támogatási kérelem Vasas Központi Könyvtár Alapítvány
2. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezete Vasas Központi Könyvtár 

Alapítvány



Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (.......... ) számú határozata

a Vasas Központi Könyvtár Alapítvány egyedi támogatására

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. támogatási szerződést köt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Vasas 
Központi Könyvtár Alapítvánnyal (székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.; képviseli: 
Mátraházi Zsuzsa könyvtárvezető; adószám: 18166552-1-42) 205.400 Ft összegben író
olvasó, valamint művész-közönség találkozók szervezésének támogatására.

2. a határozat 1. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 205.400 Ft összegben az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. 
melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a 
polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás a 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 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. november 24.

2. pont esetében: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosítása
3. pont esetében: 2022. november 30.

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

Budapest, 2022. november 16.

Pikó András 
polgármester

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester

TörVényességi ellenőrzés:
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KÉRELEM

a

Vasas Központi Könyvtár Alapítványtól

2022 öszén-telén megrendezendő kulturális rendezvények 

támogatása iránt



Tisztelt Pikó András Polgármester Úr!

A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány vezetőjeként támogatási kérelemmel fordulok 

Önhöz. Az idei Józsefvárosi Civil Pályázatról sajnos lemaradtunk, mivel a kiírást a tavalyihoz 

hasonlóan májusra vártuk. De most addigra lejárt a határidő.

Az elmúlt években intézményünknek nagy segítségére volt rendezvényszervezésben a 

Civil Pályázat. 2020-ban 300 ezer forintot, 2021-ben 240 ezer forintot költhettünk ennek 

jóvoltából fontos és népszerű író-olvasó-találkozókra, kulturális programokra, valamint 

irodalmi sétákra, amelyek e segítség nélkül nem valósulhattak volna meg, pedig a környéken 

élő, tanuló, dolgozó olvasóink nagyra értékelik ezeket, és profitálnak belőlük.

Az idei évre két tervünk van, és ezek támogatására kérek - kivételesen pályázaton kívüli - 

segítséget. A Magdolna utcában működő Vasas Könyvtár helyszíni rendezvényszervezését is 

a korábbinál több nehézség sújtja idén. Például az, hogy érthető takarékosságból nem fűtik a 

székháznak azon részét, ahol nagyobb összejövetelekre alkalmas helyiségek vannak, így az 

ide tervezett program költségeit plusz futésszámla terheli, mivel 20 Celsius fokra kell emelni 

az amúgy 10 Celsius fokon tartott helyiséget. Ez csak az egész emelet vagy sträng fűtésével 

oldható meg. Ezt egy alkalomra 30-40 ezer forintra becsülik a székház fenntartói.

A másik - egyelőre - kérdéses tétel a költségvetésben, hogy Koncz Zsuzsa ragaszkodik-e 

ahhoz, hogy a róla szóló könyv társszerzője, Zöldi Gergely beszélgessen vele. Ha igen, akkor 

ennek is díja van, egyelőre egy becsült értéket adok meg. Kun Árpáddal az általánosan 

szokásos - takarékos módon - módon magam beszélgetek. Van újságírói tapasztalatom, tehát 

az inteijúkészítés nem idegen terület számomra.

Kérelmemben nem konkrét összeget jelölök meg, hanem az idei két rendezvény 

költségvetését írom le, és Önökre bízom annak eldöntését, hogy mennyivel tudnák segíteni 

ezek létrejöttét. Bízom benne, hogy egyik tervről sem kell majd lemondania a könyvtárnak.

Ismerem az önkormányzat nehézségeit, megvallom, az elmúlt években is csodáltam a 

kultúra iránti elkötelezettségüket, hogy a megvonások ellenére áldoztak erre a célra. Abban 

reménykedem, hogy akad valamennyi művelődési célra fordítható maradék összeg a 

kasszájukban, és támogatásra méltónak ítélik a tervezett rendezvényeket.

Budapest, 2022. október 13. '

Tisztelettel: Mátraházi Zsuzsanna könyvtárvezető

Vasas Központi Könyvtár Alapítvány

www-vasaskonyvtar.hu

https://www.facebook.com/vasaskonyvtar/

vasaskonyvtar.hu
https://www.facebook.com/vasaskonyvtar/


Költségvetés .
{

ï. Kun Árpád Norvégiában élő magyar íróval online beszélgetés. Takarító férfi című 

legutóbb megjelent regénye fikcióval vegyített saját tapasztalatából táplálkozik. Ő tudniillik 

doktori fokozattal a tarsolyában házi segítségnyújtásból keresi Norvégiában a kenyerét. A 

beszélgetést a tervek szerint október 19-én rögzítjük, miután megvágja az erre képzett 

szakember, úgy időzítjük a Facebook-premiert, hogy mindkét tervezett eseménynél maradjon 

elég idő a hírverésre. Vagy október 26., vagy november 16. tűnik alkalmasnak az online 

rendezvényre. A könyvtár Facebook-eseményei mindig ingyenesek és hosszú időn keresztül 

hozzáférhetők a közösségi oldalon.

2. Koncz Zsuzsa - művész és közönség találkozója. Időpont november 8. a Vasas 

Szakszervezeti Szövetség székházában. A fűtési költség becsült és a kérdező Zöldi Gergely 

tiszteletdíját sem sikerült még egyeztetni. A hely adottságai miatt 50 fő részvételére lehet 

számítani. Korában a helyszíni rendezvényeken a könyvtár 300.- forintos képletes belépti díjat 

kért, hogy a kispénzű környékbeliek se legyen kizárva az eseményről. A megváltozott 

körülmények miatt ezt most 500.- forintban állapítanánk meg. Együttműködő partnereink 

részéről - a Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Józsefvárosi önkormányzat munkatársai 

természetesen térítésmentesen vehetnék részt a programon.

Költségek:
Kun Árpád tiszteletdíja bruttó (■■■■■■■ forint

Plakát készítése ^^^MMJíorint plusz áfa

A videófelvétel utómunkálatai plusz áfa

Koncz Zsuzsa tiszteletdíja bruttó HHiMHBMH^M^^IBIforint

Zöldi Gergely moderátor honoráriuma bruttó fl■^■■■■i■BÉÿbrint

A helyszín fűtési díja bruttó (becsült összeg) forint

Plakát készítése plusz áfa

Virág, kínálnivaló apróság, ital forint

Összesen: J^^MHHHHBI^l^HVorint

■■■■■■■■■■■forint

Teljes bruttó összeg: ll^^^^■■■^■■^^■■^■■ forint



Szerzodésazonosító szám: .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött Név: Budapest Főváros Vili, 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 Bank Nyrt. 
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről: név: ^asas Központi Könyvtár Alapítvány
székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. 
képviselő: Mátraházi Zsuzsa könyvtárvezető 
adószám: 18166552-1-42
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0007482 
számlavezető neve: CIB Bank
folyószámlaszáma: 11100104-18166552-10000001 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület (....... ) számú határozata alapján
205.400, - Ft (azaz: kettöszázötezer-négyszáz forint) összegű támogatást nyújt a Támogatott által 
szervezésre kerülő író-olvasó, valamint művész-közönség találkozók megrendezése céljából.

2. A támogatás tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag az 1. pont szerinti író-olvasó, 
művész-közönség találkozókkal kapcsolatos működési kiadások finanszírozására használhatja 
fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

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

3.2. A támogatás összege az 1. pontban meghatározott 205.400,- Ft, azaz: kettöszázötezer- 
négyszáz forint.

3.3. A támogatás pénzügyi fedezete: a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati 
rendeletében rendelkezésre áll a Képviselő-testület .../2022. (XI....) 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 felhasználásának

kezdő időpontja: 2022. október 1.
véghatárideje: 2022. december 15.

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: Mátraházi Zsuzsa
313-6250
konyvtar@vasasok.hu

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.

6.3. A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást 
dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy 
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, 
valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, 
az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.
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6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. január 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A Támogató 
részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására 
a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett 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, bérjegyzékek, egyéb számviteli és adóhatósági 
felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok (megrendelő, 
támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazoló dokumentumok - 
bankkivonat, tranzakciós igazolás, pénztárbizonylat -hitelesített másolatának 
benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. A Támogatott a 
felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles 
ráírni: „Budapest Főváros Vili, 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. pontjában meghatározott működési célú 
támogatás keretében 2022. október 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 a 
6.4. pont szerinti elszámolási határidőt követő 15 napon belül 8 napos határidő 
megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat az elszámolás, illetve a hiánypótlás 
benyújtására, illetve, a visszafizetési kötelezettségének teljesítésére., A hiánypótlás, illetve a 
beszámoló, elszámolás beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató annak 
elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás, illetve a beszámoló, elszámolás 
benyújtásának elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a 
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel és így automatikusan visszafizetési 
kötelezettséget eredményez. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen 
szerződésben foglaltak szerint teljeskörüen el nem számolt a támogatás összegével, illetve a 
visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, 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, 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 alkalmazhatójogkövetkezmények 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 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Avr.) 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 
ellenörzéstürési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott 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, a hiánypótlás teljesítését 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.

ao



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 szerződésszám 
megjelölésével.

7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott nyilatkozata 
ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa 
megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett 
vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő 
támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által meghatározott (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 Ávr. 142. §-a alapján adósságrendezési 
eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - 
támogatási szerződés nem köthető;

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

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;

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

j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (I) 
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, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a 

Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a 
támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben 
változás következik be,

f) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik,

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

8.6. A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon 
- jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan 
nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a Támogató nevének 
feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt jogosult.
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8.7. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban 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 Áht. és az Ávr. - 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 Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (XI.....) számú 
határozatában hagyta jóvá.

Felek a jelen 7 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. november

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Vasas Központi Könyvtár 
Alapítvány 

képviseletében

Pikó András 
polgármester 

Támogató

Mátraházi Zsuzsa 
könyvtárvezető 

Támogatott

Fedezet:......................... címen Budapest, 2022.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

dr. Sajtos Csilla
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Székelyhídi Lívia 
jogi irodavezető
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