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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A több évet érintő kötelezettségvállalásról szóló döntések, így a 2023 - 2025. évi költségvetés 
terhére vállalt előzetes kötelezettségvállalások kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe 
tartoznak. Az alábbiakban felsorolt feladatok ellátását biztosító határozott idejű szerződések 
2022. december 31. napjáig kerültek megkötésre, ezért javaslom a folyamatos feladatellátás 
érdekében az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását előzetes kötelezettségvállalás 
keretében, valamint az önkormányzati szerződések esetében a szerződések megkötésére, 
módosítására vonatkozó döntések meghozatalát:
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a) 2022. február 24-én a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) szerződést kötött a Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vei a felelős 
akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására 2023. december 31-ig. A fedezetet a 
649/2021 (XII. 16.) számú határozatban biztosította a Képviselő-testület. A szerződés 1 éves meg
hosszabbítása érdekében szükséges 29.000.000 Ft + ÁFA összegben pénzügyi fedezet biztosítása 
2024. évre vonatkozóan. Javaslom a 2024. évi költségvetésben előzetes kötelezettségvállalás for
májában pénzügyi fedezet biztosítását a felelős akkreditált közbeszerzési szakértő szerződésének 
meghosszabbítására. A fedezet a korábbi évek tapasztalatai alapján lett meghatározva. A közbe
szerzési szakértő szerződése alapján a közbeszerzésre költött díj, a közbeszerzések számától függ.

b) A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK) a 2017-2018. évi fővárosi útfelújí
tási programja keretében megterveztette az Orczy tér felújítását. Az Orczy út - Kőris utca jelzőlám
pás csomópont az Orczy tér felújítási terveinek része, amely 2024. szeptember 15-ig jogerős útépí
tési engedéllyel és gyalogosátkelöhely kijelölő határozattal rendelkezik.

Az Orczy út - Kőris utcai kereszteződésben kijelölt új gyalogátkelő (a továbbiakban: zebra) a kerü
leti közlekedésbiztonsági kisberuházások prioritási listájának legelején szerepel, létesítésének szük
ségességére egyértelmű lakossági igény mutatkozik.

Az Önkormányzat kezdeményezésére - közlekedésbiztonsági okokból - a BKK által korábban be
szerzett, 2024-ig hatályos tervekben szereplő tartalommal, az Orczy tér felújításának I. ütemeként 
megépül az új gyalogos átkelőhely, mely az Önkormányzat által biztosított forrásból, az Önkor
mányzat önként vállalt feladataként, de a Budapest Főváros Önkormányzata beruházásában készül 
el.

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendeletében 
80.000.000 Ft pénzügyi fedezetet biztosított a feladatra felhalmozási célú pénzeszköz átadás jogcí
men. Az azóta elkészült tervek alapján a gyalogos átkelőhely kivitelezésének költsége tartalékke
rettel együtt bruttó 95.000.000 Ft lesz. Javaslom a 2023. évi költségvetésben előzetes kötelezettség
vállalás formájában pénzügyi fedezet biztosítását az Orczy úti gyalogosátkelöhely létesítésére. A 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Orczy út - Kőris utca csomópontjában jelzőlámpás, 
nyomógombos gyalogos-átkelőhely létesítésére fejlesztési célú forrás biztosításáról szóló Megálla
podás tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

c) A Horváth Mihály tér felújításának kiviteli tervei elkészültek. A tervezői költségbecslés alapján a 
tér felújításának első üteme 190.000.000 Forint + ÁFA összeget tesz ki. A közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges a fedezet biztosítása. A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletben a Horváth Mihály tér felújítására biztosított 70.866.142 Forint + ÁFA 
összeg a 2022. évben nem kerül felhasználásra, így a szabad maradvány összeget növeli.

d) Az Önkormányzat 2022. évi (a tárgyév során feltárt, korábbi évekre eredeztethető számviteli hiá
nyosságok okozta eltérések miatt ún. „háromoszlopos”) beszámolójának összeállításához, a zár
számadási rendelet előkészítéséhez, és 2023. évben a még fennálló hibák javításához, az operatív 
pénzügyi-számviteli folyamatok áttekintéséhez és újra szabályozásához kapcsolódó feladatok ellá
tása során felvetődő szakmai kérdésekhez kapcsolódóan tanácsadói tevékenység ellátására nettó 
2.000.000 Ft + ÁFA (bruttó 2.540.000 Ft) keretösszegben javaslom számviteli tanácsadói szerződés 
megkötését a Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály munkájának segítése érdekében. A pénzügyi 
fedezet biztosításához szükséges a 2023. évi előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés. Javas
lom, hogy a szerződés fedezete a 2023. évben a Hivatal költségvetésében kerüljön tervezésre.



e) Az Önkormányzat feladat ellátásához kapcsolódóan felmerült ÁFA, SZJA és egyéb adóügyi kér
dések kapcsán a 2023. évben is indokolt lehet adótanácsadó munkájának igénybevétele. Erre a 
feladatra az elmúlt évben havi 200.000 Ft + ÁFA, éves szinten 2.400.000 Ft + ÁFA (bruttó 
3.048.000 Ft) keretösszeg került biztosításra. Javaslom, hogy az adótanácsadó feladatok pénzügyi 
fedezetét a 2023. évben változatlan keretösszeggel tervezzük a Hivatal költségvetésében.

f) Az Önkormányzat feladat ellátáshoz kapcsolódóan szükséges az intézmények által használt 
ECOSTAT pénzügyi integrált szoftver üzemeltetésének és karbantartásának folyamatos biztosítása. 
Az erre vonatkozó 2022. évi support szerződés 2022. december 31-én lejár, azonban a 2023. évi 
szolgáltatásra vonatkozóan szükséges ezen szerződés meghosszabbítása 2023. december 31-ig. A 
szoftver üzemeltetését végző CompuTREND Zrt. megküldte részünkre a 2023. évre vonatkozó ár
ajánlatát, mely szerint a szolgáltatás díja 360.000 Ft+Áfa/hó összegre változik a tavalyi 300.000 
Ft+Áfa/hó díjhoz képest. Javaslom, hogy a szerződés fedezete a 2023. évben az Önkormányzat 
költségvetésében kerüljön tervezésre mindösszesen 4.320.000 Ft+Áfa (bruttó 5.486.400 Ft) összeg
ben. A szerződésmódosítás tervezetét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

g) A háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés az Önkormányzat által fenntartott 
intézményben dolgozók rezsiköltségét, megélhetési költségét is jelentősen megnövelte. Az Önkor
mányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a 
továbbiakban: JSZSZGYK), a Józsefvárosi Óvodák (a továbbiakban: JÓK) és a Józsefvárosi Egye
sített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) intézményvezetői a közalkalmazottként dolgozók bérrende
zése iránt kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz. Józsefvárosban az Önkormányzat által fenn
tartott intézményekben nagy a munkatársak leterheltsége, mind fizikailag, mind pszichésen, így 
nehéz a munkaerő megtartása is. A nehéz körülmények miatt egyre kevesebben vállalják az itteni 
munkát, így az itt maradókra még nehezebb, még több a feladat hárul. A távozó dolgozók egy része 
nemcsak a magasabb fizetésért, de a kisebb mértékű leterheltség reményében távozik a józsefvárosi 
intézményektől. Több kerületben is fizetnek különböző extra juttatásokat, ami szintén elszívó hatást 
jelent.
A Képviselő-testület korábban a 90/2016. (IV.21.) számú határozatában, a 109/2016. (V.05.) számú 
határozat 6-7. pontjában, a 30/2017. (II. 02.) számú határozat 6. pontjában, a 108/2018. (XII. 18.) 
számú határozat 15. pontjában, valamint a 293/2020. (VII. 16.) számú határozatában döntött az 
intézmények különböző mértékű kereset-kiegészítéseiről.
Fentiekre tekintettel indokolt az intézményekben a fenntartó által biztosított kereset kiegészítés ösz- 
szegének megemelése. A 2022. december 1-től 2023. november 30-ig 12 hónapra határozott idejű 
kereset-kiegészítés mértéknek emeléséhez és intézményenkénti meghatározásához egyrészt szük
séges a korábbi évek határozatainak visszavonása, másrészt új határozat meghozatala.
Az intézményektől bekért adatszolgáltatások alapján a következő emelésre teszek javaslatot:

2022. évi, jelenlegi kereset
kiegészítés összege 13% 
SZCHO-val növelten, üres 
álláshelyekkel együtt

egységes
68,37%-os emelés 
összege

2023. évi, 12 havi 
kereset-kiegészí
tés összege 13% 
SZOCHO-val nö
velten

JÓK 110 419 080 Ft 76 019 620 Ft 186 438 700 Ft

JEB 33 860 676 Ft 23 149 009 Ft 57 009 685 Ft

JSZSZGYK 91 551 480 Ft 62 589 597 Ft 154 141 077 Ft
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JEK 0 Ft
15 904 722 Ft + 
3 084 702 Ft több
letfedezet

18 989 424 Ft

mindösszesen 235 831 236 Ft 180 747 650 Ft 416 578 886 Ft

Tekintettel arra, hogy a JÓK dolgozói részére 2022. évre 2022. szeptember 1. és 2022. november 
30. napja közötti időszakra „határozott idejű kereset-kiegészítésre” a pénzügyi fedezetet a polgár
mester a 20542/2022. (IX.27.) számú határozatával már biztosította, az intézmény kereset-kiegé
szítési bértömegének emelkedése mértékében 68,37%-ban a JEB, a JÓK és a JSZSZGYK esetében 
egységes mértékű emelést javaslok. A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 70 fő 
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, technikai dolgozója részére pedig a többi intézmény 
átlaga alapján számolva a 68,37%-os emeléshez képest bruttó 3 084 702 Ft-tal magasabb keretösz- 
szegre javaslok fedezetet biztosítani, tekintettel arra, hogy az egészségügyi intézménynek korábban 
ilyen juttatása nem volt, viszont a technikai dolgozók esetében itt is indokolt ennek a juttatásnak a 
biztosítása, mivel ők nem részesültek az ágazati bérrendezésben, továbbá a fizikai dolgozók által 
végzett feladatellátás biztonságos megvalósítása érdekében szükséges a 68,37%-os emeléshez ké
pest a többletemelés biztosítása.
Az emelkedés mértékének meghatározásánál az volt mértékadó, hogy a szociális, oktatási és egész
ségügyi intézményeinkben dolgozóknak a jogszabályok által meghatározott, amúgy is erősen eltérő 
mértékű bérében ne okozzon még nagyobb mértékű eltérést a kereset-kiegészítés megemelése.
A kereset-kiegészítés intézményvezető által történő felosztásának alapelvként kerül meghatáro
zásra, hogy az újonnan megállapításra kerülő kereset-kiegészítés nem lehet kevesebb a jelenlegi 
összegénél egy dolgozó esetében sem, és az üres álláshelyekre jutó összeget felosztani nem lehet. 
A JÓK tekintetében pedig érvényesíteni kell azt a szempontot, hogy felsőfokú végzettségű pedagó
gusok részére 70.000 Ft/fő/hó összegben kerüljön megállapításra a kereset kiegészítés összege. A 
nem diplomás dolgozók esetében intézményvezetői hatáskör a kereset kiegészítés bértömegének 
felosztása.

h) A Polgármesteri Hivatal takarítási feladataira a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel (a to
vábbiakban: JGK Zrt.) megkötött szolgáltatási szerződés 2023. február 28-án lejár. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján a Hivatal vezetése úgy döntött a JGK Zrt.-vel történt egyeztetést követően, 
hogy a továbbiakban külső, piaci szereplővel megkötött szolgáltatási szerződéssel kívánja a hivatali 
takarítási feladatokat elláttatni. A takarítási feladatokra az indikativ árajánlatok bekérése megtörtént 
és a beérkezett ajánlatok, valamint a JGK Zrt. eddigi szolgáltatási díja és a várható áremelkedések 
figyelembevételével, 2023. március 1 -töl 2024. február 28-ig terjedő időszakra, 12 hónapra javas
lom a közbeszerzési eljárás kiírását. Az eljárás megindítására és az annak eredményeként megkö
tendő szerződés pénzügyi fedezetére nettó 59.055.1 18 Ft+Afa, bruttó 75.000.000 Ft összegben 
szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal 2023-2024. évi költségvetésében 
tervezve. Az erre vonatkozó döntési javaslatot a jelen előterjesztés 8. számú határozati javaslata 
tartalmazza.

i) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 262/2016. (XII. 20.) számú határozatá
nak 11. a) pontjában döntött arról, hogy 2017. január 1 -töl a volt önkormányzati működtetésű isko
lák részére az Önkormányzat önként vállalt feladatként továbbra is finanszírozza a pedagógusok 
„törzsgárda" jutalmát a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerinti 
feltételekkel és összegekkel. A Szabályzat a 214/2017. (X.19.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján módosult akként, hogy a „törzsgárda jutalom” elnevezés hűségjutalomra változott, továbbá, 
hogy rendelkezései az iskolák esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben 
(iskolatitkár, könyvtáros, pedagógiai felügyelő, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai 
asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező, úszómester, rendszergazda stb.) fog
lalkoztatott dolgozókra is kiteljesztésre kerültek. A Szabályzat 2022. március 1. napjától már nem 



tartalmazza a Tankerületi Központnál dolgozó, korábbi önkormányzati közalkalmazottak hűségju
talom összegeit, erre tekintettel szükséges, hogy a Képviselő-testület egyedi határozattal döntsön a 
2017. január 1. napjától átvett pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakö
rökben foglalkoztatottak 2023. évi hűségjutalmának kifizetése érdekében a Belső Tankerületi Köz
pont részére fizetendő támogatás mértékéről. A pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörökben foglalkoztatottak 2023. évi hűségjutalmainak összegét változatlanul 
2.250.000 Ft-ban javaslom meghatározni, mely működési célú pénzeszközátadásként kerül biztosí
tásra a Tankerületi Központ részére.

j) A józsefvárosi háziorvosi feladatellátás jelenlegi és jövőbeni támogatása, a háziorvosi praxisok érték
ének növelése, a jelenlegi háziorvosok megtartása, a háziorvosok munkafeltételeinek javítása, a 
háziorvosi utánpótlás biztosítása, a kerületi háziorvosi feladatellátás vonzóbbá tétele és a lakosság 
egészségbiztonságának növelése érdekében 2016. évben megalkotásra került a Józsefvárosi Házi
orvosi Eletpályamodell, melyet a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
151/2016. (VI.02.) számú határozatával fogadott el.

Az Eletpályamodell a jelenleg háziorvosi szolgáltatást nyújtók megtartását célzó, a hatékonyabb 
működést segítő támogatások, beavatkozások bevezetése, támogatási rendszer kidolgozása körében 
tartalmazza többek között azt, hogy igény esetén biztosítani szükséges a háziorvosok munkájának 
segítése érdekében egy kifejezetten adminisztratív feladatok ellátására, illetve a nagyobb rendelők 
esetén „betegirányításra” szerződtetett munkaerőt. Ennek keretében a Józsefvárosban területi ellá
tási kötelezettséggel egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosokkal történt egyeztetést köve
tően, az egyes rendelők sajátosságait figyelembe véve, a munkakörülmények javítása végett az Ön
kormányzat 2017. évtől kezdve minden évben kötött támogatási szerződést a Dr. Lázár László fel
nőtt háziorvos által működtetett, MONKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (szer
ződésátruházás következtében 2022. június 1. napjától a Doctor Consulting Korlátolt Felelősségű 
Társasággal) és a Dr. Dobó Katalin háziorvos által működtetett Dobó Katalin Családorvosi Betéti 
Társasággal a 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. sz. alatti háziorvosi rendelőben 1 fő recepciós 
4 órában történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000 Ft + járulékai/hó) finanszírozására, továbbá a 
Dr. Héczey András háziorvos által működtetett HE-RA-MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal a 1089 Budapest, Orczy út 31. sz. alatti háziorvosi rendelőben 1 
fő liftkezelő 8 órában történő foglalkoztatásának (bruttó 170.000.-Ft + járulékai/hó) finanszírozása 
érdekében, így 2023. évre vonatkozóan is javasoljuk a támogatási szerződések megkötését (2 fő 
recepciós tekintetében havi bruttó 150.000 Ft/fö + járulékai, 12 hónapra 2023. Január 01. Napjától 
2023. December 31. Napjáig 4 068 000,- Ft, 1 fő liftkezelő tekintetében havi bruttó 200.000,- Ft + 
járulékai összegben, 12 hónapra 2 400 000,- Ft + járulékai összegben, mely 12 hónapra 2023. január 
1. napjától 2023. december 31. napjáig mindösszesen 2 712 000,-Ft.)

A Szigony utcai háziorvosi rendelő háziorvosai azzal a kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, 
hogy az Önkormányzat adjon támogatást két fő recepciósként történő foglalkoztatásához, mivel 
jelenleg a rendelőben csak biztonsági őr teljesít szolgálatot, és az orvosok, asszisztensek munkáját 
nagymértékben elősegítené a recepciós. A háziorvosok kérelmének helyt adva javasoljuk, hogy az 
Önkormányzat 2023. évben a dr. Szolyka Tímea háziorvos által működtetett TANDEM-FILM- 
MED Korlátolt Felelősségű Társaságnak és a Dr. Simon Judit Rita háziorvos által működtetett Csa
ládgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 1088 Budapest, 
Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő két háziorvosának támogatási szerződéseiben foglal
takhoz hasonló feltételekkel nyújtson támogatást (2 fő tekintetében havi bruttó 150.000 Ft/fő + já
rulékai összegben, amely 12 hónapra 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig 4.068.000 
Ft).

A Dr. Héczey András háziorvos által működtetett HE-RA-MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Non
profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2023. évre nyújtandó támogatás összegét havi 170.000 Ft 
+ járulékai összegről havi 200.000 Ft + járulékai összegre Dr. Héczey András háziorvos kérelmére 
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javaslom megemelni, mivel a minimálbér emelkedett, és az Önkormányzat által 2022. évben nyúj
tott támogatás összege a 8 órában foglalkoztatott liftkezelő munkabérének csak a részleges finan
szírozására volt elegendő.

k) A pszichiátriai betegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat, melynek biztosítása érde
kében az önkormányzat határozott időtartamú - 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 
- ellátási szerződést kötött pszichiátriai betegek nappali ellátása tárgyban:
• a Moravcsik Alapítvánnyal (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), 550. 000,- Ft/hó ösz- 

szesen 6. 600. 000,- Ft/év szolgáltatási díj összegben.
• a Szigony-Utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.- 

vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü), 300. 000,- Ft/hó összesen 3. 600. 
000,- Ft/év szolgáltatási díj összegben.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt (továbbiakban: Kbt.) 111. § b) pontja értel
mében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján gyermekotthon
ban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetve utógondozói ellátásban 
részesülök, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
59-85/A. §-ában szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló 
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén nem kell alkalmazni.

A pszichiátriai betegek nappali ellátása - kötelező önkormányzati feladat - az Szt. 65/F. §-a alapján 
szociális szolgáltatás, amelynek értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. A pszichiátriai bete
gek nappali ellátása érdekében kötött szerződések ellenértéke mindösszesen 10. 200. 000,-Ft/év.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat IV. fejezet (1) 
c) pontja alapján a nyílt pályáztatás alól is mentes, mivel az együttműködési megállapodás szerinti 
szolgáltatás a Kbt. 111. § b) pontjában meghatározott kivételi körbe tartozik.

1) Az Önkormányzat önként vállalt feladatként - a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kötött- együtt
működési megállapodás keretében biztosítani kívánja a lakosság egészségmegőrzése, egészséges 
életmódjának elősegítése érdekében kedvezményes úszás lehetőségét 2023. január 1. napjától 2023. 
december 31. napjáig a Ludovika Aréna Uszodában a VIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel 
rendelkezők mellett a tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére is. Javaslom erre a célra az 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésében bruttó 3.600.000 Ft pénzügyi fedezet biztosítását.

m) Az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Iroda (a 
továbbiakban: Ügyvédi Iroda) 2018. január 01. óta látja el a Budapest VIII. kerületben lakóhellyel 
rendelkező természetes személyek számára az ingyenes jogi tanácsadási tevékenységet.

Az Ügyvédi Iroda 2022. október 31-ig heti egy alkalommal, 2022. november 01. napjától heti kettő 
alkalommal jogi tanácsadást nyújt Budapest Vili, kerületben lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek számára különösen polgári jog, büntetőjog, családi jog, gazdasági jog, társasházi jog, 
szabálysértési jog, banki hitelezés és egyéb jogi jellegű ügyekben. Budapest Józsefvárosi Önkor
mányzat Képviselő-testülete 220/2022. (IX. 22.) számú határozatának 1. pontjában döntött a rész
vételi költségvetés közönségszavazás eredményének megfelelő tervek megvalósításáról, mely ter
vek közé tartozik a „Társasházi ügyekkel kapcsolatos ingyenes jogsegély”, mely feladat ellátására 
4 millió forint fedezetet biztosított. A képviselő-testület döntése, valamint a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 208/2022. (X. 17.) 
számú határozata alapján az Ügyvédi Irodával kötött szerződés módosítására került sor, és 2022. 
november 1. napjától heti egy alkalomról heti kettő alkalomra bővült a jogi tanácsadási tevékeny
ség, valamint a megbízási díj havi összege 250.000 Ft + Áfa összeggel emelkedett. Az ügyvédi 
szerződés 1. módosításában a szerződés hatálya 2022. december 31. napjáig került meghatározásra, 
azonban a szolgáltatás fenntartása, így a szerződés meghosszabbítása 2023.január I. napjától 2024. 
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február 28. napjáig indokolt, azzal, hogy a szerződéses összeg 2023. október 31 -ig változatlan mér
tékű, 500.000 Ft + ÁFA-/hó, novembertől 1-től 2024. február 28-ig pedig 250.000 Ft + Áfa/hó 
összegben kerül megállapításra, -tekintettel arra, hogy a részvételi költségvetés eredményének meg
felelő tervek megvalósításának fenntartásáról a képviselő-testület külön döntése szükséges 2023. 
évben._A szerződés 2023. január 1. napjától 2024. február 28-ig tartó időszakra számolva mindösz- 
szesen 3.500.000 Ft + 945.000 Ft ÁFA, azaz bruttó 4.445.000 Ft összegű pénzügyi fedezet biztosí
tását igényli, melyből a 2023. évet 3.000.000 Ft + Áfa, a 2024. évet 500.000 Ft + Áfa összeg terheli.

n) A közterületi térfigyelő kamararendszer működtetését és a kamerák figyelését a Budapest VIII. ke
rületi Rendőrkapitányság végzi, melyhez az Önkormányzat minden évben támogatási szerződés ke
retében finanszírozást biztosít a feladat ellátása érdekében.

Javasolt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat a kamerarendszer működtetésére 
65.000.000 Ft-ot, a rendőrök túlórájának finanszírozására 70.000.000 Ft-ot, azaz a 2023. évben 
mindösszesen 135.000.000 Ft támogatást biztosítson, és a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a 
2022. évre megkötött támogatási szerződéssel azonos tartalommal 2023. január 1. napjától 2023. 
december 31. napjáig támogatási szerződés kerüljön megkötésre.

o) A közterület-felügyeleti feladatok ellátását, végzését támogató ügyviteli és nyilvántartó rendszerek 
biztonságos üzemeltetésének elősegítése, karbantartása, hibaelhárítási szolgáltatások nyújtása tár
gyában, a közbeszerzési eljárás kiírásához és az ennek eredményeként megkötendő szerződésre 
pénzügyi fedezet biztosítása szükséges a Polgármesteri Hivatal 2023-2025. évi költségvetéseiben. 
Évenkénti bontásban az alábbi összegekben szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani: 2023. évre 
bruttó 30.480.000 Ft, 2024. évre bruttó 30.480.000 Ft, 2025. évre bruttó 30.480.000 Ft.

p) A 2023. évben munkáltatói gondoskodás keretében a hivatali foglalkoztatottak csoportos baleset
biztosítására szóló szerződés megkötését tervezi a Hivatal. A biztosítás élet-, baleset- és egészség
biztosítás, mely a biztosított foglalkoztatottak részére az előre nem várt események esetén anyagi 
segítséget nyújt. A biztosítási szerződés 2023. január 1. napjától 2023. december 31. tartó időszakra 
1.652.400 Ft összegű pénzügyi fedezet biztosítását igényli a Polgármesteri Hivatal költségvetésé
ben.

II. A beterjesztés indoka

A folyamatos feladatellátás érdekében javasolt 2023., 2024. és 2025. évre vonatkozó előzetes köte
lezettségvállalásokról a Képviselő-testület jogosult dönteni. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hatáskör gyakorlását a szerződéskötések tekintetében a hatá
rozati javaslat 2.,6., 11-12. pontjában felsorolt szerződések esetében magához vonja azzal, hogy az 
nem minősül a hatáskör visszavonásának.

III. Döntés célja és pénzügyi hatása

A 2023-2025. évi költségvetés terhére javasolt kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetét a kiírásra 
kerülő közbeszerzési eljárások és a szerződések megkötése érdekében a képviselő-testületnek az 
előterjesztés határozati javaslatainak megfelelően előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntések
ben szükséges biztosítania.

IV. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv) 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslat elfogadá
sához a Képviselő - testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.
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06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. 
pontja alapján minősített többség szükséges.

Az SZMSZ) 7. sz. mellékletének 1.1.1. pontja szerint bármely önkormányzati szerződés megkötése 
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdése szerint 
a Képviselő - testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához von
hatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás 
önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai ter
hére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési 
és kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mér
tékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítania kell.

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése szerint 
a tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a képviselő-test
ület jogosult dönteni.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Megállapodás-tervezet fejlesztési célú forrás biztosításáról a Budapest Főváros 

VIII. kerület Józsefváros Orczy út - Kőris utca csomópontjában jelzőlámpás, 
nyomógombos gyalogos-átkelőhely létesítésére

2. számú melléklet: CompuTREND ZRT. szolgáltatási szerződés
3. számú melléklet: Támogatási szerződés dr. Dobó Katalin Családorvosi Betéti társaság
4. számú melléklet: Támogatási szerződés Doctor Consulting Kft.
5. számú melléklet: Tandem - Film - Med Kft.
6. számú melléklet: Családgyógyász Orvosi Szolgáltató és Oktató Kft.
7. számú melléklet: Moravcsik Alapítvány Ellátási Szerződés 2. számú módosítása
8. számú melléklet: Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Non
profit Kft. 2. számú módosítás

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (.......... ) számú határozata

az önkormányzat 2023-2025. évi költségvetéseit érintő 
előzetes kötelezettségvállalásokra

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a felelős akkreditált közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására a Budapest Főváros VIII. ke
rület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésében 
29.000.000 Forint + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít;

2. az Orczy úti gyalogosátkelöhely létesítésére az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 
95.000.000 forint összegben pénzügyi fedezetet biztosít felhalmozási célú pénzeszköz átadás for
májában;

3. hogy a Horváth Mihály tér felújítására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 190.000.000 
Forint + ÁFA összegben pénzügyi fedezetet biztosít;
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4. a pénzügyi-számviteli tanácsadói tevékenység ellátására az Önkormányzat 2023. évi költségveté
sében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten nettó 2.000.000 Ft + Áfa (bruttó 
2.540.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít;

5. az adótanácsadói feladatok ellátására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Polgármesteri 
Hivatal költségvetésében tervezetten nettó 2.400.000 Ft + Áfa (bruttó 3.048.000 Ft) összegben 
pénzügyi fedezetet biztosít;

6. az intézmények által használt ECOSTAT pénzügyi integrált szoftver üzemeltetésére vonatkozó, a 
CompuTREND Zrt-vel kötendő szolgáltatási szerződés 2023. december 31-ig történő meghosz- 
szabbítására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében nettó 4.320.000 Ft + Áfa (bruttó 
5.486.400 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít. A szerződésmódosítás tervezetét az előter
jesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

7. a) a Képviselő-testület 109/2016. (V. 05.) számú határozatának 6./ a) és b) pontját 2022. december 
1. napjától az alábbiakra módosítja: a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Köz
pont 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát 136.408.033 Ft, a hozzá kapcsolódó 
munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17.733.044 Ft, azaz mindösszesen 
bruttó 154.141.077 Ft összegben biztosítja bérrendezés érdekében 2022. december 1. napjától 
2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyer
mekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében;

b) a Képviselő-testület 109/2016. (V. 05.) számú határozatának 7./ a) és b) pontját, valamint a 
293/2020. (VII: 16.) számú határozatát 2022. december 1. napjától az alábbiakra módosítja: a 
Józsefvárosi Óvodák 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát 164.990.000 Ft, a 
hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 21.448.700 Ft, 
azaz mindösszesen bruttó 186.438.700 Ft összegben biztosítja bérrendezés érdekében 2022. dec
ember 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Óvodák 
2023. évi költségvetésében;

c) a Képviselő-testület 90/2016. (IV. 21.) számú határozatát, valamint a 108/2018. (XII. 18.) 
számú határozatának 15. pontját 2022. december 1. napjától az alábbiakra módosítja: a József
városi Egyesített Bölcsődék 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát 50.451.049 
Ft, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.558.636 
Ft, azaz mindösszesen bruttó 57.009.685 Ft összegben biztosítja bérrendezés érdekében 2022. 
december 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Egye
sített Bölcsődék 2023. évi költségvetésében;

d) a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ technikai dolgozói részére 2023. évi Jó
zsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát 16. 804. 800 Ft, a hozzá kapcsolódó munkaadót ter
helő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2. 184. 624 Ft, azaz mindösszesen 18. 989. 424 Ft 
bruttó Ft összegben biztosítja bérrendezés érdekében 2022. december 1. napjától 2023. novem
ber 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
2023. évi költségvetésében;

e) visszavonja a képviselő-testület 30/2017. (II. 02.) számú határozatának 6. pontját , valamint a 
képviselő-testület 293/2020. (VII. 16.) számú határozatát;

f) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 7. pontjának a)-d) alpontjaiban felsorolt intézmények 
2023. évi költségvetésének tervezésekor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

8. a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatainak 2023. március 1 -töl 2024. február 28-ig terjedő, 
határozott idejű ellátására az Önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseiben nettó 59.055.118 



Ft + Áfa (bruttó 75.000.000 Ft) összegben pénzügyi fedezetet biztosít a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében tervezetten az alábbi évenkénti bontásban:

2023. évre 49.212.598 Ft + Áfa (bruttó 62.500.000 Ft);
2024. évre 9.842.520 Ft + Áfa (bruttó 12.500.000 Ft);

9. a Belső Tankerületi Központ részére 2023. évben 2 250 000,- Ft összegben támogatást biztosít a 
2017. január 1. napjától átvett pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakö
rökben foglalkoztatottak 2023. évi hűségjutalmának összegére.

10. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabály
zatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellékle
tének 1.1.1. pontja szerinti átruházott feladat-és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § (1) be
kezdése szerint magához vonja és jelen előterjesztés 1-8. számú mellékletében foglalt tartalommal 
jóváhagyja a határozat 2.,6., 11-12. pontja szerinti szerződéseket.

11. a Józsefvárosi Háziorvosi Eletpályamodell keretében támogatást nyújt 2023. évben 4 fő recep
ciós foglalkoztatására 8.136.000 Ft, valamint 1 fő liftkezelő foglalkoztatására 2.712.000 Ft, mind
összesen 10.848.000 Ft összegben - önként vállalt feladatként - a kerületben területi ellátási köte
lezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak, illetve az általuk működtetett egészség
ügyi szolgáltatóknak;

a) 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoztatá
sához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000 Ft/fö + járulékai) 12 hónapra 2023. január 1. napjától 
2023. december 31. napjáig 4.068.000 Ft támogatást nyújt a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Tár
saságnak (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 16. 3. ép. fszt. 4., cégjegyzékszám: 01-06-619679, 
adószám: 29114346-1-43, képviseli: Dr. Dobó Katalin) és a Doctor Consulting Korlátolt Felelős
ségű Társaságnak (székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 17. 1. 1., cégjegyzékszám: 01-09- 
933325, adószám: 12414228-1-42, képviseli: Vadáné Dr. Nagy Nóra ügyvezető) egyenlő arányban, 
az előterjesztés 3. mellékletét képező szerződésmintában foglalt tartalmi elemekkel;

b) a 1083 Budapest, Szigony utca 2/B. szám alatti háziorvosi rendelő esetében recepciós foglalkoz
tatásához 2 fő tekintetében (havi bruttó 150.000 Ft/fö + járulékai) 12 hónapra 2023. január 1. nap
jától 2023. december 31. napjáig 4.068.000 Ft támogatást nyújt a TANDEM-FILM-MED Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak (székhely: 1224 Budapest, Libertás utca 11., cégjegyzékszám: 01-09- 
990911, adószám: 24110440-2-43, képviseli: Dr. Szolyka Tímea ügyvezető) és a Családgyógyász 
Orvosi Szolgáltató és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1121 Budapest, Zugli
geti út 57. föld. 2., cégjegyzékszám: 01-09-307230, adószám: 26196712-2-43, képviselő: Dr. Simon 
Judit Rita ügyvezető) egyenlő arányban az előterjesztés 3. mellékletét képező szerződésmintában 
foglalt tartalmi elemekkel;

c) a 1089 Budapest, Orczy út 31. szám alatti háziorvosi rendelő esetében liftkezelő foglalkoztatá
sához 1 fő tekintetében (havi 200.000 Ft + járulék) 12 hónapra 2023. január 1. napjától 2023. dec
ember 31. napjáig 2 712 000 Ft támogatást nyújt a HE-RA-MEDICA Háziorvosi Szolgáltató Non
profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 31. 1. em., cégjegy- 
zékszám:01-09-917950, adószám: 18158036-1-42, képviseli: Dr. Héczey András) az előterjesztés 
4. mellékletét képező támogatási szerződéstervezet szerinti tartalmi elemekkel.

12. az Önkormányzat a pszichiátriai betegek nappali ellátására - kötelező önkormányzati feladat - 
határozott időtartamra, 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig ellátási szerződést köt 
az előterjesztés 5.,6. mellékleteit képező megállapodás tervezetek szerinti főbb tartalmi elemekkel 
és a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az alábbiak szerint biztosítja:



- a Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) esetében 600.000 Ft/hó, 
mindösszesen éves szinten 7.200.000 Ft szolgáltatási díj kerül tervezésre;

- a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 
(székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü) esetében 450.000 Ft/hó, mindösszesen 
éves szinten 5.400.000 Ft szolgáltatási díj keiül tervezésre;

13. az Önkormányzat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 
2., statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01, adószám: 15795719-2-51) a 2023. január 1. nap
jától 2023. december 31. napjáig együttműködési megállapodást köt a Ludovika Aréna Uszoda 
kedvezményes használata tárgyában, önként vállalt feladatként, melyre éves szinten bruttó 
3.600.000 Ft-ot biztosít;

14. az Önkormányzat 2021. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időre Dr. 
Kiss Imre László Ügyvédi Irodával jogi tanácsadási tevékenység ellátására (jogsegélyszolgálat) 
megkötött megbízási szerződés érvényességének időtartamát 2024. február 28. napjára módosítja, 
melyre összesen 3.500.000 Ft + 945.000 Ft ÁFA, azaz bruttó 4.445.000 Ft összegben pénzügyi 
többletfedezetet biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében;

15. az Önkormányzat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterület térfigyelő kamerarendszer 
működésére, valamint a rendőri túlszolgálat finanszírozására 2022. évre megkötött támogatási 
szerződéssel azonos tartalommal 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig támogatási 
szerződéseket köt azzal, hogy a 2023. év vonatkozásában a támogatási szerződések pénzügyi fe
dezetére a térfigyelő kamerarendszer működésére 65.000.000 Ft, a rendőri túlszolgálat finanszí
rozására 70.000.000 Ft, mindösszesen 135.000.000 Ft támogatást biztosít;

16. a közterület-felügyeleti feladatok ellátását, végzését támogató ügyviteli és nyilvántartó rendsze
rek biztonságos üzemeltetésének elősegítése, karbantartása, hibaelhárítási szolgáltatások nyújtása 
tárgyában a közbeszerzési eljárás kiírásához a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezetten 
az Önkormányzat 2023-2025. évi költségvetéseiben mindösszesen 72.000.000 Ft+Áfa, bruttó 
91.440.000 Ft összegben-biztosít pénzügyi fedezetet az alábbi évenkénti bontásban: 
2023. évre 24.000.000 Ft+Áfa (bruttó 30.480.000 Ft);
2024. évre 24.000.000 Ft+Áfa (bruttó 30.480.000 Ft);
2025. évre 24.000.000 Ft+Áfa (bruttó 30.480.000 Ft);

17. az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal részére a 2023. január 1. napjától 2023. december 31. 
napjáig tartó csoportos balesetbiztosítás szerződés pénzügyi fedezetét bruttó 1.652.400 Ft összeg
ben biztosítja;

18. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-17. határozati pontban meghatározott előirány
zatok betervezéséről az Önkormányzat 2023-2025. évi költségvetéseiben.

19. felkéri a polgármestert a határozat 2.,6, 11-12., 14-15. pontja szerinti szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pont esetében az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása;

a 2. pont esetében 2022. december 1.
a 3-6. pont esetében az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása,
a 7. pont esetében az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása,
a 8. pont esetében az önkormányzat 2023., 2024. évi költségvetéseinek elfogadása,
a 9. pont esetében az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása, 
a 10. pont esetében: 2022. november 24.
a 11-15. pont esetében az önkormányzat 2023. költségvetésének elfogadása; 



a 16. pont esetében: az önkormányzat 2023-2025. évi költségvetéseinek elfogadására;
a 17. pont esetében 2022. december 31.;
a 18. pont esetében: 2022. november 2.;
a 19. pont esetében: a határozat 2. pontjában foglaltakra vonatkozóan 2022. december

31.,
a határozat 6.,11.,12. pontjában foglaltakra vonatkozóan 2022. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Kerület- 
gazdálkodási Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Jogi és Szervezési 
Ügyosztály, Közterület-Felügyeleti Ügyosztály.

Budapest, 2022. november,, M'.. „

énvességi ellenőrzés:

Pikó András 
polgármester

Jr. Saitós Csilla
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MEGÁLLAPODÁS 

fejlesztési célú forrás biztosításáról
a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros Orczy út - Kőris utca csomópontjában 

jelzőlámpás, nyomógombos gyalogos-átkelőhely létesítésére

amely létrejött az alulírott helyen és időpontban

egyrészről:

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,
statisztikai számjele: 15735715-8411 -321 -01,
adószáma: 15735715-2-42,
bankszámlaszáma: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester
mint Fejlesztési célú forrás átadó (a továbbiakban: Kerület)

másrészről:

Budapest Főváros Önkormányzata
székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
adószáma: 15735636-2-41
statisztikai számjele: 15735636-8411 -321-01
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15490012-00000000
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester
mint Fejlesztési célú forrás átvevő (a továbbiakban: Főváros),

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények, jogszabályi környezet

1.1. Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Főváros) megbízásából a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, 
Rumbach Sebestyén utca 19-21., továbbiakban: BKK Zrt.) a 2017-2018. évi útfelújítás 
keretében megterveztette az Orczy tér felújítását. Az Orczy út - Kőris utca jelzőlámpás 
csomópont az Orczy tér felújítási terveinek része, amely 2024. 09. 15-ig jogerős útépítési 
engedéllyel és gyalogosátkelöhely kijelölő határozattal rendelkezik. Budapest Főváros Vili, 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Kerület) közlekedésbiztonsági okokból 
kezdeményezte (a BKK Zrt. által beszerzett jelenlegi engedélyes terv tartalma alapján), hogy 
a közigazgatási területén lévő tér felújításának I. ütemeként gyalogos átkelőhely létesüljön a 
Főváros tulajdonában és kezelésében álló Orczy úton. Az Orczy úti gyalogosátkelöhelyek 
létesítésére Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete a.......... /2022. (XI. 24.) 
határozatában az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 95.000.000 forint összegben 
pénzügyi fedezetet biztosít.

I.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdésének 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat 
feladata a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy 
országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyürűirányú 
közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, 
fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, 
illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, 
forgalomszervezés.

I.3. Jelen Megállapodás célja, hogy a Orczy út - Kőris utcai csomópontban elhelyezkedő 
átkelőhely létesítése a Kerület által Főváros részére nyújtott forrás biztosításával 
megvalósulhasson.



II. A Megállapodás tárgya

11.1. A jelen Megállapodás tárgya, hogy a Kerület által biztosított pénzügyi forrásból a Főváros 
az Orczy út - Kőris utcai csomópontban jelzőlámpás, nyomógombos gyalogos
átkelőhelyet (a továbbiakban: Beruházás) létesítsen.

II.2. Jelen Megállapodás aláírásával a Kerület kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
Megállapodásban rögzített feltételekkel a Beruházás megvalósításához szükséges 
95.000.000 Ft összeget a Főváros részére fejlesztési célú forrásként (felhalmozási célú 
pénzeszköz átadásként) biztosítja. Felek rögzítik, hogy a Főváros a Beruházás 
megvalósításához nem biztosít forrást.

II.3. Főváros kijelenti, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében Megvalósítási 
Megállapodást köt a tulajdonában álló BKK Zrt.-vel, aki a hatályos közbeszerzési 
jogszabályokra figyelemmel önálló ajánlatkérőként megköti a tervezéshez és kivitelezéshez 
szükséges vállalkozási szerződéseket azzal, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott 
műszaki tartalom vonatkozásában a Budapest Közút Zrt. (1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.) 
bevonásra kerül.

II.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megvalósítás során a Beruházással 
összefüggésben a II.2. pontban rögzített összeghez képest bármilyen többletköltség merül fel, 
úgy haladéktalanul egyeztetést folytatnak a jelen Megállapodás felülvizsgálata és a Beruházás 
megvalósításához szükséges többletforrás biztosításának kérdésében.

III. A Beruházás tervezett műszaki tartalma, várható költsége és ütemezése

111.1. A Beruházás Felek által egyeztetett főbb műszaki követelményei az alábbiak szerint 
kerültek meghatározásra:

- akadálymentes gyalogosátkelöhely létesítése az Orczy úton a Kőris utca csomópontjától 
északra, a villamospályán keresztül a Kőris utcai jelenleg meglévő átkelőhely 
akadálymentesítése és felújítása,

- az Orczy út - Kőris utca csomópontjába forgalomirányító berendezés telepítése, a 
csomópont út- és járda burkolatának, illetve szegélyeinek legszükségesebb mértékű 
felújítása,

- a csomópontban található közvilágítás korszerűsítése, csapadékvízelvezetés 
felülvizsgálata,
a csomópontban található zöldfelület rendezése.

A Felek rögzítik, hogy a Beruházás részletes műszaki tartalmát (műszaki leírás és 
helyszínrajz) a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete, míg a Beruházás pénzügyi paramétereit 
a jelen Megállapodás 2. sz. mellékletét képező Költségkalkuláció tartalmazza.

III.2. A Beruházás ütemezése az alábbiak szerint kerül rögzítésre:

• Beruházás megvalósításának tervezett kezdési időpontja: 2022. december 01.
• A kivitelezés tervezett kezdő időpontja: 2023. április 04.
• A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének tervezett időpontja: 2023. június 30.
• Forgalomba helyezési eljárás tervezett befejezésének időpontja (a Beruházás 

befejezése): 2023. november 13.
• Pénzügyi zárás tervezett határideje: 2023. december 31.
• Pénzügyi elszámolás tervezett határideje: 2024. március 15.
• Utófelülvizsgálat tervezett határideje: 2024. június 30.

III.3. A Beruházás tervezett megvalósítási költsége: bruttó 95.000.000 Ft.



IV. Pénzügyi rendelkezések

IV. 1. Jelen Megállapodás aláírásával a Kerület kötelezettséget vállal arra, hogy a Főváros 
részére fizetendő, a Beruházáshoz szükséges összesen 95.000.000 Ft összeget (a 
továbbiakban: Fejlesztési célú forrás) a 2023. évi költségvetésében biztosítja.

IV. 2. Kerület kijelenti, hogy a IV. 1. pontban meghatározott Fejlesztési célú forrást teljes 
egészében a Főváros rendelkezésére bocsátja az alábbiakban részletezettek szerint.

IV. 3. Kerület a IV.1. pontban meghatározott Fejlesztési célú forrást az alábbi ütemezés 
szerint biztosítja a Főváros részére a Főváros OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009- 
15490012-00000000 számú számlájára történő átutalással:

• 1. ütem (az előkészítéssel kapcsolatos költségekre): 2023 január 31. napjáig 
5.000.000 Ft;

• 2. ütem (a kivitelezésre és egyéb járulékos költségekre): 2023. május 31. napjáig 
90.000.000 Ft.

IV .4. Főváros tudomásul veszi és vállalja, hogy a Kerület által átadott Fejlesztési célú 
forrás összegét egyéb fejlesztési célú forrásaitól elkülönítetten kezeli, illetve tartja nyilván.

IV .5. Főváros egyúttal tudomásul veszi, hogy a IV. 1. pont szerinti Fejlesztési célú forrást 
kizárólag az I.3. pontban rögzített cél és a 11.1. pontban meghatározott Beruházás 
megvalósítása érdekében használhatja fel. Felek rögzítik továbbá, hogy a Fejlesztési célú 
forrás felhasználására kizárólag Főváros jogosult a II.3. pontban foglaltak mellett.

IV .6. A Főváros vállalja, hogy a 11.1. pontban vállalt kötelezettsége biztosítékául legkésőbb 
a jelen Megállapodás megkötésével egyidejűleg a Beruházáshoz szükséges, Kerület által 
biztosított fejlesztési forrás 95.000.000 Ft összegére vonatkozó beszedési megbízás 
benyújtására felhatalmazó banki felhatalmazó levél pénzintézet által záradékolt hiteles 
példányát átadja a Kerület részére az alábbiak szerint:

A banki felhatalmazó levél a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelő:
• A Fővárosi Önkormányzat számlavezető bankja által kerül kiállításra,
• feltétlenül és azonnal igénybe vehető,
• érvényessége a jelen Megállapodás megkötésétől 2024. május 15. napjáig tart.

A banki felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a Fővárosi Önkormányzat számlavezető 
bankjának arra vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását, hogy a 
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat bankhoz intézett első írásbeli 
felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a 
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az általa megjelölt összeget, a 
banki felhatalmazó levélben rögzített értékhatárig. A banki felhatalmazó levél a jelen 
Megállapodás 4. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.
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A Kerület a Felhatalmazó levél alapján az azonnali beszedési megbízás jogát abban az 
esetben alkalmazhatja, ha a Főváros a jelen Megállapodásban foglaltak szerint - a Kerület 
erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére, az abban rögzített legalább 30 (harminc) napos 
határidőn belül - nem tesz eleget a IV.22. pontban rögzített visszafizetési kötelezettségének.

IV .7. A Fejlesztési célú forrás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozás 
formájában történik.

IV .8. Főváros kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodás II 1.2. pontjában rögzített 
határidőig - tervezetten 2024. március 15. napjáig - írásban, Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala részére megküldött beszámolóval ad számot a 
Beruházás megvalósításáról és az átvett Fejlesztési célú forrás felhasználásáról. A beszámoló 
szakmai beszámoló dokumentációból és pénzügyi elszámolásból áll.

IV .9. Főváros kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai beszámolót és a pénzügyi 
elszámolás hitelesített másolatát Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala részére megküldi.

IV . 10. A szakmai beszámoló tartalmazza a megvalósult Beruházás leírását, a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárásáról szóló jegyzőkönyvet annak mellékleteivel együtt.

IV .11. A pénzügyi elszámolásnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

- számlaösszesítőt, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak 
adatait tartalmazza;

- az elszámolni kívánt költségeket igazoló számviteli bizonylatok hitelesített 
másolatait;

- a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait;
- az elkészült Beruházás aktiválási, üzembehelyezési és tárgyi eszköz nyilvántartó 

lapjait (másolatban).

IV. 12. A számláknak a Főváros fél nevére, székhelyére és adószámára kiállítottnak kell 
lennie.

IV. 13. A Főváros jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a hibásan vagy 
hiányosan kitöltött, olvashatatlan bizonylat másolat nem fogadható el.

IV. 14. A Felek rögzítik, hogy az elszámolás készítése során a záradékolás keretében az 
eredeti bizonylatokon (számla, kiadási pénztárbizonylat, banki átutalást igazoló 
bankszámlakivonat) szöveges formában fel kell tüntetni: „bruttó ....,- Ft elszámolva Budapest 
Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat által a 2023. évben biztosított... iktatószámú 
Fejlesztési célú forrás átadás-átvételi megállapodás alapján”.

IV. 15. Főváros a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az átvett Fejlesztési célú 
forrás munkabérre, valamint bármilyen köztartozás kifizetésére nem számolható el.

IV. 16. Főváros tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodásban a Beruházás tervezett 
befejezési határidejeként megjelölt időpont utolsó napját követő teljesítési idejű számla nem 
kerülhet elszámolásra és a Fejlesztési célú forrás terhére kiegyenlítésre. Az elszámoláshoz 
legkorábban a jelen Megállapodás megkötését kővető teljesítési dátummal ellátott számviteli 
bizonylatokat lehet benyújtani.



IV. 17. Főváros tudomásul veszi, hogy amennyiben beszámolási kötelezettségének határidőre 
nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a Főváros 
újabb fejlesztési célú forrás biztosítására irányuló megállapodást nem jogosult kötni a 
Kerülettel. Felek rögzítik, hogy a beszámolási kötelezettséggel való indokolatlan késedelem 
esetén, Főváros köteles a késedelembe esés idejére a Fejlesztési célú forrás teljes összege 
után számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot megfizetni az 
Kerület részére.

IV. 18. Kerület vállalja, hogy a jelen Megállapodás teljesítéséről szóló szakmai és pénzügyi 
beszámoló kézhezvételét követő 30 napon belül azt átvizsgálja és írásban tájékoztatja a 
Fővárost annak elfogadásáról vagy hiánypótlási felhívással él a Főváros felé.

IV. 19. Főváros kötelezettséget vállal a Kerület szakmai és pénzügyi beszámolóval 
kapcsolatos hiánypótlás teljesítésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.

IV. 20. Amennyiben a Beruházás megvalósításával kapcsolatban elszámolt költségek 
összege az átadott Fejlesztési célú forrás összegét nem érik el, a Főváros a fel nem használt, 
átadott Fejlesztési célú forrás összegét a szakmai és pénzügyi elszámolásból álló beszámoló 
elfogadását követő legfeljebb 15 napon belül köteles a Kerületnek visszautalni.

IV. 21. A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásával és az esetleg felmerülő 
költségkülönbözet megfizetésével Felek a jelen Megállapodást kölcsönösen teljesítettnek 
tekintik.

IV. 22. Amennyiben a Főváros által kitűzött cél - Főváros önhibáján kívül - részben vagy 
egészben meghiúsul, ennek tényét Főváros köteles haladéktalanul bejelenteni Kerületnek, 
ezzel egyidejűleg az átadott Fejlesztési célú forrás felhasznált részéről a szakmai és pénzügyi 
beszámolót el kell készítenie és a szakmai és pénzügyi elszámolásból álló beszámoló 
elfogadását követő legfeljebb 15 napon belül köteles a fel nem használt, átadott Fejlesztési 
célú forrást visszautalni Kerület részére.

Amennyiben a Főváros neki felróható okból a jelen Megállapodásban meghatározott célt nem 
teljesíti, úgy köteles az átadott Fejlesztési célú forrást teljes egészében, Kerület által megjelölt 
határidőre Kerületnek visszautalni, a Kerület általi átutalás napjától a visszafizetés napjáig 
terjedő időszakra kiszámolt késedelmi kamattal növelt összegben.

Amennyiben a Kerület megállapítja, hogy a Főváros az átadott Fejlesztési célú forrást részben, 
vagy egészben szabálytalanul, nem szerződésszerűen használta fel, Kerület a jelen 
Megállapodást az azonnali hatályú felmondás szabályai szerint, a nem jogszerűen, vagy a 
nem szerződésszerűen felhasznált hozzájárulás összegének a Kerület általi átutalás napjától 
a visszafizetés napjáig terjedő időszakra kiszámolt késedelmi kamattal növelt összegben 
történő egyidejű visszakövetelése mellett jogosult megszüntetni.

V. A Beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény tulajdonjogi, számviteli 
és üzemeltetési rendezése

Felek rögzítik, hogy a Beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény osztja az alapul 
fekvő, a Főváros tulajdonában álló ingatlan(ok) jogi sorsát. Erre való tekintettel Felek jelen 
Megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás eredményeként 
létrejövő vagyonnövekmény a Főváros kizárólagos tulajdonába és üzemeltetésébe kerül. 
Felek rögzítik, hogy a Beruházás során létrejött vagyonnövekmény nyilvántartásba vételét és 
aktiválását bekerülési értéken a Főváros végzi.



VI. Ellenőrzés

A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházás megvalósítását, a jelen Megállapodásban 
rögzített Fejlesztési célú forrás felhasználását a Kerület jogosult bármikor ellenőrizni, azzal, 
hogy ezen ellenőrzési jogát minden esetben a Fővároson keresztül, vele egyeztetve 
gyakorolhatja.

VII. Kapcsolattartás

A jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben kapcsolattartásra jogosult:

a) Kerület részéről:
Pikó András polgármester
telefon: 06-1-459-2201
email: polgarmester@jozsefvaros.hu

b) Főváros részéről:
Németh László Főosztályvezető
Városüzemeltetési Főosztály
mobil: (30)819-1161 email: nemethl@budapest.hu

A jelen Megállapodás szakmai ügyekben kijelölt kapcsolattartója:

a) Kerület részéről:
dr. Lennert Zsófia irodavezető
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
telefon: 06-1-459-2552
email: lenner.zsofia@jozsefvaros.hu

b) Főváros részéről:
Németh László Főosztályvezető
Városüzemeltetési Főosztály
mobil: (30) 819-1161 email: nemethl@budapest.hu

A jelen Megállapodás pénzügyi ügyekben kijelölt kapcsolattartója:

a) Kerület részéről:
Hörich Szilvia gazdasági vezető
telefon: 06-1-459-2235
email: horich.szilvia@jozsefvaros.hu

b) Főváros részéről:

Berente Katalin gazdasági igazgató
telefon: +36 1 327-1027
e-mail: BerenteK@Budapest.hu

Felek a fent megjelölt kapcsolattartó személyekkel kapcsolatos egyoldalú módosítás jogát 
fenntartják, azzal, hogy ebben az esetben kötelesek a másik Felet a változásról haladéktalanul 
- írásban - tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károk mulasztó Felet terhelik.

V ili. A Megállapodás hatálya, megszüntetési esetek

V III.1. Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba, azzal, hogy 
amennyiben az aláírás nem egy napon történik, úgy a hatályba lépés napja a legutolsó aláírás 
napja.

V ili.2. Jelen Megállapodás hatálya a Megállapodásban foglalt kötelezettségek teljes körű 
teljesítéséig tart.
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V ili.3. Jelen Megállapodás rendes felmondással nem szüntethető meg.

V ili.4. Jelen Megállapodást a Kerület vagy a Főváros jogosult a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén - írásban, az indok megjelölése mellett - azonnali hatályú 
felmondás útján megszüntetni, azzal, hogy a felmondás gyakorlását megelőzően kötelesek 
egymással egyeztetni a szerződésszegés orvoslása és a Beruházás jelen Megállapodás 
szerinti megvalósítása érdekében.

V ili.5. A Kerület különösen az alábbi szerződésszegések esetén jogosult azonnali hatályú 
felmondás útján megszüntetni a jelen Megállapodást:

a) amennyiben a Beruházás megvalósítása a Fővárosnak vagy a BKK Zrt.-nek 
felróható okból 3 hónapot meghaladó késedelmet szenved;

b) amennyiben a Főváros nem tesz eleget a Beruházás megvalósításával 
összefüggő lényeges körülményre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

V ili.6. A Főváros abban az esetben jogosult azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni 
a jelen Megállapodást, amennyiben a Kerület a jelen Megállapodás IV. 1. pontjában 
meghatározott Fejlesztési célú forrást a IV.3 pontban rögzített határidőket követő 30 napig - 
a Főváros felszólítása ellenére - nem biztosítja.

IX . Záró rendelkezések

IX . 1. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás megkötése és teljesítése érdekében a Felek 
természetes személy közreműködői nevének, beosztásának és munkahelyi elérhetőségeinek, 
mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Az adatkezelés célja a jelen Megállapodás 
előkészítése, megkötése, a Megállapodás teljesítése során keletkező dokumentumok 
elkészítése, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a Feleknek a jelen Megállapodás 
teljesítéséhez fűződő jogos érdeke, az adatkezelés módjai a személyes adatok rögzítése, 
tárolása, felhasználása, törlése. Felek a személyes adatokat a Megállapodás tárgya szerinti 
iratkezelési megőrzési idő lejáratáig kezelik. A személyes adatok forrásai saját közreműködőik 
tekintetében az adott szerződő Felek, mint adatkezelők, akik a Megállapodás aláírásával 
kijelentik, hogy a saját közreműködőiket a jelen pont szerinti adatkezelésről igazolható módon 
tájékoztatták.

IX .2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás kizárólag írásban, a Felek
egyetértésével módosítható.

IX .3. Felek a jelen Megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni, a teljesítést 
befolyásoló körülményekről egymást időben, írásban értesíteni, illetve egymás érdemi 
felvetéseire az elvárható legrövidebb időn belül válaszolni.

IX .4. A jelen Megállapodással összefüggő, Felek közötti vitának nincs a Megállapodás 
teljesítésére nézve halasztó hatálya, azt Főváros nem függesztheti fel és nem hagyhatja abba. 
Amennyiben a Felek valamelyike rajta kívülálló okból (vis major) nem tud eleget tenni a jelen 
Megállapodásban vállalt kötelezettségének, úgy a másik Felet azonnal, lehetőleg írásban, 
értesítenie kell.

IX .5. Felek a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg akként nyilatkoznak, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1 ) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

IX .6. Főváros kijelenti, hogy esedékessé vált, továbbá meg nem fizetett adó-, illetőleg adók 
módjára behajtandó köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen Megállapodás 
aláírásának napján nincs.

IX .7. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodást - a külön jogszabály alapján arra 
jogosultsággal rendelkező - egyéb szervek/hatóságok jogosultak ellenőrizni. Főváros ezért
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vállalja, hogy egy esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szerv/hatóság részére a 
kért felvilágosítást megadja, valamint jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatos iratokat 
bemutatja, szükség esetén másolatban átadja.

IX .8. Felek rögzítik továbbá, hogy vita esetén kötelesek - elsősorban - egymás között békés 
úton rendezni a vitás kérdéseket. Amennyiben előbbiekre irányuló kísérlet sikertelen, úgy 
polgári peres eljárás keretében érvényesítik jogaikat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

IX .9. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb, 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

IX . 10. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás a Felek részére 4-4, azaz összesen 8 eredeti, 
egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből a Kerületet és a Fővárost 4- 
4 példány illeti meg.

A Megállapodást a Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: műszaki tartalom (műszaki leírás és helyszínrajz)
2. sz. melléklet: Költségkalkuláció
3. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat
4. sz. melléklet: Felhatalmazó levél

Budapest, 2022.......... hó____nap

Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefváros Önkormányzata 

képviseli: Pikó András polgármester 
(Kerület)

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Budapest, 2022.......... hó .... nap

dr. Székelyhídi Lívia
Jogi és Szervezési Ügyosztály

Jogi Iroda 
irodavezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2022...................hó ....nap

Hörich Szilvia 
gazdasági vezető

Budapest, 2022.........hó_____ nap

Budapest Főváros Önkormányzata 
A főpolgármester hatáskörében eljárva 

képviseli: Tüttö Kata főpolgármester-helyettes 
(Főváros)

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2022.........hó .... nap

Berente Katalin 
gazdasági igazgató



Műszaki tartalom

Budapest, Vili, kerület Orczy út - Kőris utca csomópontban új jelzőlámpás 

gyalogosátkelőhely létesítése

A megvalósítandó projekt keretében a Vili, kerület Orczy úton új jelzőlámpás gyalogos- 

átkelőhely kerül kijelölésre, amely kapcsolódni fog a budapesti forgalomirányító központhoz 

és a meglévő Kőris utcai gyalogos-átkelőhely akadálymentesítésére is sor kerül. Az új 

átkelőhely létesítéséhez szükséges hatósági engedély az Orczy tér felújításának építési 

engedélyében szerepel (2024. szeptember 15-ig hatályos), így a kivitelezési munkákat 

megelőzően az Orczy tér felújításának tervdokumentációjáról le kell választani tárgyi 

csomópontot. A szükséges tervezésfelülvizsgálati feladatokat a BKK Zrt. fogja megvalósítani. 

A lebonyolítást, műszaki ellenőrzési feladatokat a BKK Zrt. saját munkavállalóival fogja 

elvégeztetni. A kivitelezés díjának elszámolása tételesen történik.

Részletes műszaki tartalom:

- az Orczy úton - a villamosvágányok mellett - 2 db osztósziget létesül,

- a csomópontban több helyen szegélykorrekció történik,

- a csomópontban a kopóréteg-, szükség esetén az útalap és a kötőréteg is 

megépítésre/kicserélésre kerül,

- a gyalogos-átkelőhelyek környezetében a járdaburkolat megépítésre/átépítésre kerül, 

- az átkelőhely létesítéséhez 1 db fa átültetése elengedhetetlen, így erre is sor kerül, 

- a közvilágítás korszerűsítésére 3 db kandeláber kerül telepítésre,

- a csapadékvíz elvezetés céljából 1 db víznyelő áthelyezése is megtörténik.
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I 2. sz. melléklet: Költségterv
a "Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros Orczy út - Kőris utca csomópontjában 

jelzőlámpás, nyomógombos gyalogos-átkelőhely létesítésére" tárgyú fejlesztési célú forrás 
biztosításáról szóló Megállapodáshoz

Tétel megnevezése Bruttó Ft

Kivitelezés - Általános tételek 3 810 000 Ft

Kivitelezés - Útépítés 24 435 239 Ft

Kivitelezés - Forgalomtechnika 2 692 675 Ft

Kivitelezés - Szabályozástechnika és közúti jelző 39 433 853 Ft

Kivitelezés - Zöldfelület rendezés 330 899 Ft

Kivitelezés - Csapadékvíz elvezetés 2 550 379 Ft

Kivitelezés - Közvilágítási hálózat átalakítása 9 454 420 Ft

Kivitelezés - Tartalékkeret (10%) 8 270 747 Ft

E-napló 1 965 Ft

Forgalombahelyezés 42 545 Ft

E-Közmü 15 000 Ft

Kártalanítás 127 000 Ft

Tartalék 3 835 278 Ft

Mindösszesen: 95 000 000 Ft
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Az..................... ikt. sz. Támogatási Megállapodás . számú melléklete

ÁFA nyilatkozat
támogatások elszámolására

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett adószáma:

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki!
(ne feledje a lap alján is aláírni!)

1. A kedvezményezett nem alanya az AFA-nak. Az elszámolásnál az AFA-val növelt 
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt: P.h.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

2.a. A kedvezményezett alanya az AFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog 
illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre

Kelt: P.h.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

2.b. A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog 
részben illeti meg. (pl. arányosítás, levonási tilalom stb.) A levonási joggal érintett ÁFA 
összege nem támogatható, az elszámolásnál a költségek ez esetben a levonási joggal 
érintett ÁFA összeggel korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

Kelt:
P.h.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

2.c A kedvezményezett alanya az AFA-nak, de a szerződésben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA tekintetében levonási jog nem illeti 
meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt: P.h.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

Kiegészítő, tájékoztató adat(ok):

A 2.b.) és c) pont választása esetében
a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a tételes főkönyvi kivonatot, az ÁFA 
analitikát, valamint az ÁFA bevallás hitelesített másolati példányát a támogató rendelkezésére 
bocsátja. A 2. c.) esetében a levonható és a le nem vonható ÁFA összegére vonatkozó 
alátámasztó dokumentációt, kimutatást (számítást, tételes elkülönítést) mellékelem.

A rendelkezésre bocsátás ideje:



- az elszámolással egyidejűleg, vagy ha ez a bevallás időintervalluma miatt nem lehetséges, 
akkor
-az ÁFA bevallás elkészülését követő 5 munkanapon belül

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy fenti anyagok részét képezik az elszámolásnak, így 
az elszámolás
lezárására csak a rendelkezésre bocsátást követően kerülhet sor.

Vállalom, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő 
adatokban változás következik be, azt postai úton „Módosítási kérelem” benyújtásával 
a változást követő 8 napon belül jelzem a Támogató felé.

Vállalom, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
142.§-a által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás 
igénybevevőjeként kötelezett vagyok az ÁFA megfizetésére, továbbá e körben ÁFA levonási 
joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről az elszámolás során külön nyilatkozatot 
teszek és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat elkülönítetten kezelem.

P.h.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása



I 4. számú melléklet 
Felhatalmazó levél tervezet

Tisztelt

OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centrum 
1051 Budapest, Nádor u. 6.

Tájékoztatom Önöket, hogy ................................................ FPHO /................................. /2022
iktatószámú szerződést megkötöttük.

Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kedvezményezett által benyújtandó 
beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:

11784009-15490012

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzata

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:

11784009-15508009-00000000

A felhatalmazás időtartama a felhatalmazó levél kiállításának napjától 2024. május 15. napjáig tart.
A beszedési megbízáshoz okirato(ka)t nem kell csatolni.

További feltételek:
a) beszedési megbízásonként! értékhatár: maximum 95.000.000 Ft
b) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb: 35 nap
c) a felhatalmazás a felhatalmazó levél időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli 
hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt: Budapest,....... év hó.....nap

Fizető fél számlatulajdonos

A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük.

Kelt...................................  év, hó........nap

Számlavezető hitelintézet



COMPUTREND

Szolgáltatási szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 

Budapest, Baross u. 63-67.; adószám: 15735715-2-42; bankszámlaszám: 11784009-15508009- 

00000000, képviseli: Pikó András polgármester), továbbiakban Megrendelő,

másrészről a CompuTREND Zrt. (székhely: 1117 Budapest, (Office Garden Irodaház), Aliz utca 

3. IV. ép. B. Iház. 7. em., adószám: 25809772-2-43, cégjegyzékszám: 01-10-049093, 

bankszámlaszám: 10103805-51054336-00000001, képviseli: Megyeri Attila Zsolt cégvezető), 
továbbiakban CompuTREND,

a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy 2015. január 28-án egymással Szolgáltatási szerződést 

(továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek, melyet Felek 2015. szeptember 1-jén, 2018. 

december 28-án, 2020. december 30-án és 2022. április 1-jén módosítottak.

2. Felek rögzítik, hogy CompuTREND székhelye az alábbiak szerint változott: 1117 Budapest, 
(Office Garden Irodaház), Aliz utca 3. IV. ép. B. Iház. 7. em.,

3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés A) 5. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„A szakmai tanácsadási, szoftverkövetési és adatkarbantartási szolgáltatás havi ellenértéke 
360 000 Ft + áfa. ”

4. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés A) 10. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„A szakmai tanácsadásról, szoftverkövetésről és adatkarbantartásról szóló megállapodás a 
2015. január 1-től 2023. december 31-ig tartó időszakra szól. ”

5. Az Alapszerződés egyéb, jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.

6. Jelen szerződés módosítás 2023. január 1. napján lép hatályba.

Telefon: 1/353-96-50 | www.computrend.hu 1/2
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COMPUTREND

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon 

jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapest, 2022. december ....

Budapest Főváros Vili. Kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat

képviseli: Pikó András 

polgármester

CompuTREND Zrt.

képviseli: Megyeri Attila Zsolt 

cégvezető

jogi szempontból ellenjegyzem: dátum: 2022. december...

dr. Sajtos Csilla 
jegyző 

nevében és megbízásából 
dr. Székhelyhídi Lívia 

Jogi Iroda irodavezető

pénzügyileg ellenjegyzem:

fedezet: címen dátum: 2022. december ...

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Telefon: 1/353-96-50 | www.computrend.hu
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Szerzödésszám:....... /202...

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet 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.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről név: Dobó Katalin Családorvosi Betéti Társaság
székhely: 1125 Budapest, Diós árok 16. 3. ép. fszt. 4.
cégjegyzékszám: 01-06-619679
képviselő: Dr. Dobó Katalin ügyvezető
adószám: 29114346-1-43
statisztikai számjel: 29114346-8621-117-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
folyószámlaszáma: 11708001-20515575-00000000 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében Támogató a Támogatottnak vissza nem 
térítendő bruttó 2.034.000.- Ft, azaz Kettőmillió - harmincnégyezer forint összegű támogatást 
nyújt a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelőben 1 fő recepciós 4 
órában történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000.- Ft +járulékai/hó) finanszírozása érdekében 
2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra.

2. A szerződés tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott működési támogatást kizárólag a Mikszáth téri 
háziorvosi rendelőben recepciós foglalkoztatásának finanszírozására használhatja fel (a 
továbbiakban együtt: szakmai feladat).
Tekintettel arra, hogy a Támogatott a támogatást kizárólag az általa üzemeltetett alapellátáshoz 
kapcsolódóan felmerült költségekre fordíthatja, így a támogatott tevékenység az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági Közlemény 
24. pontja alapján nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági 
tevékenységnek.

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató az összesen bruttó 2.034.000.- Ft, azaz Kettőmillió - harmincnégyezer forint 
összegű működési támogatást egy összegben átutalja a Támogatott 11708001-20515575-



00000000 számú számlájára a jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásától 
számított 15 napon belül.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A támogatás forrása: a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 /2022. (................. ) számú határozata alapján biztosított.

3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg a rendelkezésére 
áll.

3.5. A 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 
áfa adó terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. 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 működési támogatást kizárólag a jelen szerződés 1. 
pontjában meghatározott célra használhatja fel, a recepciós részére személyi juttatás címén 
minden hónap 10. napjáig. A Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának 
időtartama alatt felmerült és a szerződés 1. pontjában meghatározott 1 fő recepciós 4 órában 
történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó) költségeit számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2023. január 1.
véghatárideje: 2024. január 10.

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

a Támogató részéről: Pokornyi Viktória humánkapcsolati irodavezető
459-2588
pokornyiv@iozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Dr. Dobó Katalin
+36 20 947-0415
dobo.rendelo@gmail.com

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

mailto:pokornyiv@iozsefvaros.hu
mailto:dobo.rendelo@gmail.com


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 ellenőrizhetik.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kétszázezer 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.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2024. január 31-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, 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 2.034.000.-Ft (azaz Kettőmillió - harmincnégyezer 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.



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. Szerződés módosításra 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: 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 elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást 
annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.

A fenti esetekben Támogatott a Támogató írásbeli felszólítására a támogatást egy 
összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott 
(11784009-15508009) számlára a szerzödésszám megjelölésével. Erről a 
Támogatottat a Támogató írásban tájékoztatja, mely tájékoztatás kézhezvételét 
követő 15 napon belül a Támogatott teljesíti visszafizetési kötelezettségét.

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 Támogatott a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a 7.1. 
pontban foglaltak szerint.

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, illetve az el nem fogadott elszámolás esetén a Támogató írásbeli 
felszólítását 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 szerzödésszám megjelölésével 15 napon 
belül visszafizetni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 
meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A kamatszámítás kezdő 



időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára érkezésének napja, utolsó napja a 
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az alábbi 
dokumentumok a rendelkezésére állnak, az azokban, 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 (társasági szerződés, 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 jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

d) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az Ávr. 
81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

e) 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;

f) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik;

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

h)nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

i) tudomásul veszi, hogy amennyiben kétszázezer 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.



j) 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 (pót)határidöben teljesítette.

8.3. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Avr. 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.

8.7. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha
a) a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz 
képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;
b) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Támogatott által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai 
megoldás valósul meg.



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

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

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától hatályos.
Jelen szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. 
(........) számú határozata alapján kötik meg.
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, Budapest,

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Dobó Katalin Családorvosi Betéti 
Társaság 

képviseletében

Pikó András 
polgármester 

Támogató

Dr. Dobó Katalin 
ügyvezető 

Támogatott

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Sajtos Csilla
jegyző

nevében és megbízásából 
dr. Székelyhídi Lívia

jogi irodavezető



M 32 .tA .
Szerzödésszám:......./202...

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

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.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről: név: Doctor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 17.1.1.
cégjegyzékszám: 01-09-933325
képviselő: Vadáné Dr. Nagy Nóra Krisztina ügyvezető 
adószám: 12414228-1-42
számlavezető neve: Unicredit Bank Zrt.
folyószámlaszáma: 10918001-00000075-42910013 

mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében Támogató a Támogatottnak vissza nem 
térítendő bruttó 2.034.000.- Ft, azaz Kettőmillió -harmincnégyezer forint összegű támogatást 
nyújt a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti háziorvosi rendelőben 1 fő recepciós 4 órában 
történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000.- Ft + járulékai/hó) finanszírozása érdekében 2023. 
január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra.

2. A szerződés tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott működési támogatást kizárólag a Mikszáth téri 
háziorvosi rendelőben recepciós foglalkoztatásának finanszírozására használhatja fel (a 
továbbiakban együtt: szakmai feladat).
Tekintettel arra, hogy a Támogatott a támogatást kizárólag az általa üzemeltetett alapellátáshoz 
kapcsolódóan felmerült költségekre fordíthatja, így a támogatott tevékenység az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági Közlemény 
24. pontja alapján nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági 
tevékenységnek.

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató az összesen bruttó 2.034.000.- Ft, azaz Kettőmillió -harmincnégyezer forint 
összegű működési támogatást egy összegben átutalja a Támogatott 10918001-00000075-



42910013 számú számlájára a jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásától 
számított 15 napon belül.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A támogatás forrása: a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 /2022. (.................) számú határozata alapján biztosított.

3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg a rendelkezésére 
áll.

3.5. A 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 
áfa adó terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. 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 működési támogatást kizárólag a jelen szerződés 1. 
pontjában meghatározott célra használhatja fel, a recepciós részére személyi juttatás címén 
minden hónap 10. napjáig. A Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának 
időtartama alatt felmerült és a szerződés 1. pontjában meghatározott 1 fő recepciós 4 órában 
történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó) költségeit számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2023. január 1.
véghatárideje: 2024. január 10.

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

a Támogató részéről: Pokornyi Viktória humánkapcsolati irodavezető
459-2588
pokornviv@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Vadáné Dr. Nagy Nóra Krisztina
20/419-3967
doctorconsultingkft@ gmail.com

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

mailto:pokornviv@jozsefvaros.hu
gmail.com


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 ellenőrizhetik.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kétszázezer 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.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2024. január 31-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, 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 2.034.000.-Ft (azaz Kettőmillió - harmincnégyezer 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.



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. Szerződés módosításra 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: 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 elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást 
annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.

A fenti esetekben Támogatott a Támogató írásbeli felszólítására a támogatást egy 
összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott 
(11784009-15508009) számlára a szerződésszám megjelölésével. Erről a 
Támogatottat a Támogató írásban tájékoztatja, mely tájékoztatás kézhezvételét 
követő 15 napon belül a Támogatott teljesíti visszafizetési kötelezettségét.

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 Támogatott a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a 7.1. 
pontban foglaltak szerint.

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, illetve az el nem fogadott elszámolás esetén a Támogató írásbeli 
felszólítását követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére 
a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerzödésszám 
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 szerzödésszám megjelölésével 15 napon 
belül visszafizetni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 
meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A kamatszámítás kezdő 



időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára érkezésének napja, utolsó napja a 
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az alábbi 
dokumentumok a rendelkezésére állnak, az azokban, 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 (társasági szerződés, 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 jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

d) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az Ávr. 
81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

e) 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;

f) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik;

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

hjnyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

i) tudomásul veszi, hogy amennyiben kétszázezer 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.

j) 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 (pót)határidőben teljesítette.

8.3. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Avr. 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.

8.7. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha
a) a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz 
képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;
b) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Támogatott által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai 
megoldás valósul meg.

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



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

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától hatályos.
Jelen szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. 
(........) számú határozata alapján kötik meg.

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,

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Budapest,

Doctor Consulting Korlátolt Felelősségű 
Társaság

képviseletében

Pikó András 
polgármester 

Támogató

Vadáné Dr. Nagy Nóra Krisztina 
ügyvezető 

Támogatott

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Sajtos Csilla
jegyző

nevében és megbízásából 
dr. Székelyhídi Lívia 

jogi irodavezető
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Szerzödésszám :...... /202...

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet 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.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről név: TANDEM-FILM-MED Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1224 Budapest, Libertás utca 11.
cégjegyzékszám: 01-09-990911
képviselő: Dr. Szolyka Tímea ügyvezető
adószám: 24110440-2-43
statisztikai számjel: 24110440-8621-113-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
folyószámlaszáma: 11722003-20166762
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében Támogató a Támogatottnak vissza nem 
térítendő bruttó 2.034.000.- Ft, azaz Kettőmillió -harmincnégyezer forint összegű támogatást 
nyújt a 1083 Budapest, Szigony utca 2/B. alatti háziorvosi rendelőben 1 fő recepciós 4 órában 
történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000.- Ft + járul ékai/hó) finanszírozása érdekében 2023. 
január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra.

2. A szerződés tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott működési támogatást kizárólag a Mikszáth téri 
háziorvosi rendelőben recepciós foglalkoztatásának finanszírozására használhatja fel (a 
továbbiakban együtt: szakmai feladat).
Tekintettel arra, hogy a Támogatott a támogatást kizárólag az általa üzemeltetett alapellátáshoz 
kapcsolódóan felmerült költségekre fordíthatja, így a támogatott tevékenység az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági Közlemény 
24. pontja alapján nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági 
tevékenységnek.

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató az összesen bruttó 2.034.000.- Ft, azaz Kettőmillió -harmincnégyezer forint 
összegű működési támogatást egy összegben átutalja a Támogatott 11722003-20166762 



számú számlájára a jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon 
belül.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A támogatás forrása: a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 /2022. (.................) számú határozata alapján biztosított.

3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg a rendelkezésére 
áll.

3.5. A 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 
áfa adó terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. 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 működési támogatást kizárólag a jelen szerződés 1. 
pontjában meghatározott célra használhatja fel, a recepciós részére személyi juttatás címén 
minden hónap 10. napjáig. A Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának 
időtartama alatt felmerült és a szerződés 1. pontjában meghatározott 1 fő recepciós 4 órában 
történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó) költségeit számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2023. január 1.
véghatárideje: 2024. január 10.

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

a Támogató részéről: Pokornyi Viktória humánkapcsolati irodavezető
459-2588
pokorayiv@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Dr. Szolyka Tímea
06 30- 491-5480
szolykatimeadr@gmail.com

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

mailto:pokorayiv@jozsefvaros.hu
mailto:szolykatimeadr@gmail.com


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 ellenőrizhetik.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kétszázezer 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.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2024. január 31-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, 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 2.034.000. Ft (azaz Kettőmillió - harmincnégyezer 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.



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. Szerződés módosításra 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: 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 elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást 
annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.

A fenti esetekben Támogatott a Támogató írásbeli felszólítására a támogatást egy 
összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott 
(11784009-15508009) számlára a szerzödésszám megjelölésével. Erről a 
Támogatottat a Támogató írásban tájékoztatja, mely tájékoztatás kézhezvételét 
követő 15 napon belül a Támogatott teljesíti visszafizetési kötelezettségét.

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 Támogatott a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a 7.1. 
pontban foglaltak szerint.

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, illetve az el nem fogadott elszámolás esetén a Támogató írásbeli 
felszólítását követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére 
a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerzödésszám 
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 szerzödésszám megjelölésével 15 napon 
belül visszafizetni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 
meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A kamatszámítás kezdő

ti"



időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára érkezésének napja, utolsó napja a 
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az alábbi 
dokumentumok a rendelkezésére állnak, az azokban, 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 (társasági szerződés, 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 jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

d) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az Avr. 
81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

e) 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;

f) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik;

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

h)nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

i) tudomásul veszi, hogy amennyiben kétszázezer 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.

j) 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 (pót)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.

8.7. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha
a) a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz 
képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;
b) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Támogatott által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai 
megoldás valósul meg.

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

8.9. 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 hatályos.
Jelen szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. 
(........) számú határozata alapján kötik meg.

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, Budapest,

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

TANDEM-FILM-MED Korlátolt
Felelősségű Társaság 

képviseletében

Pikó András 
polgármester 

Támogató

Fedezet:...........................címen

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Dr. Szolyka Tímea 
ügyvezető 

Támogatott

Budapest,............

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

nevében és megbízásából
dr. Székelyhídi Lívia

jogi irodavezető



C. Sí At
Szerződésszám:....... /202...

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet 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.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről név: CSALÁDGYÓGYÁSZ Orvosi Szolgáltató és Oktató Korlátolt
Felelősségű Társaság
székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 57. föld. 2. 
cégjegyzékszám: 01-09-307230
képviselő: Dr. Simon Judit Rita ügyvezető 
adószám: 26196712-2-43
statisztikai számjel: 26196712-8621-113-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
folyószámlaszáma: 11708001-20506670-00000000 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében Támogató a Támogatottnak vissza nem 
térítendő bruttó 2.034.000.- Ft, azaz Kettőmillió -harmincnégyezer forint összegű támogatást 
nyújt a 1083 Budapest, Szigony utca 2/B. alatti háziorvosi rendelőben 1 fő recepciós 4 órában 
történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000.- Ft + járulékai/hó) finanszírozása érdekében 2023. 
január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra.

2. A szerződés tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott működési támogatást kizárólag a Mikszáth téri 
háziorvosi rendelőben recepciós foglalkoztatásának finanszírozására használhatja fel (a 
továbbiakban együtt: szakmai feladat).
Tekintettel arra, hogy a Támogatott a támogatást kizárólag az általa üzemeltetett 
alapellátáshoz kapcsolódóan felmerült költségekre fordíthatja, így a támogatott tevékenység 
az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló 
bizottsági Közlemény 24. pontja alapján nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben 
vett gazdasági tevékenységnek.



3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A Támogató az összesen bruttó 2.034.000.- Ft, azaz Kettőmillió -harmincnégyezer 
forint összegű működési támogatást egy összegben átutalja a Támogatott 11708001- 
20506670-00000000 számú számlájára a jelen szerződés mindkét fél által történő 
aláírásától számított 15 napon belül.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A támogatás forrása: a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 /2022. (.................) számú határozata alapján biztosított.

3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg a 
rendelkezésére áll.

3.5. A 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 
áfa adó terhet másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. 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 működési támogatást kizárólag a jelen szerződés 1. 
pontjában meghatározott célra használhatja fel, a recepciós részére személyi juttatás címén 
minden hónap 10. napjáig. A Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának 
időtartama alatt felmerült és a szerződés 1. pontjában meghatározott 1 fő recepciós 4 
órában történő foglalkoztatásának (bruttó 150.000,- Ft + járulékai/hó) költségeit 
számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2023. január 1.
véghatárideje: 2024. január 10.

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

a Támogató részéről: Pokornyi Viktória humánkapcsolati irodavezető
459-2588
pokornyiv@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Dr. Simon Judit
06-20-9470407
simon.judit@t-online.hu

mailto:pokornyiv@jozsefvaros.hu
mailto:simon.judit@t-online.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 ellenőrizhetik.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kétszázezer 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.

6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2024. január 31-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, 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 2.034.000.-Ft (azaz Kettőmillió - harmincnégyezer 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.

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. Szerződés módosításra 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: 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 elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató 
nem fogadta el.

A fenti esetekben Támogatott a Támogató írásbeli felszólítására a támogatást egy 
összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott 
(11784009-15508009) számlára a szerzödésszám megjelölésével. Erről a 
Támogatottat a Támogató írásban tájékoztatja, mely tájékoztatás kézhezvételét 
követő 15 napon belül a Támogatott teljesíti visszafizetési kötelezettségét.

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 Támogatott a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére a 7.1. pontban foglaltak szerint.

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, illetve az el nem fogadott elszámolás esetén a Támogató írásbeli 
felszólítását követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató 
részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerzödésszám 
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 szerzödésszám megjelölésével 15 napon 
belül visszafizetni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 
meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben. A kamatszámítás kezdő 
időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára érkezésének napja, utolsó napja a 
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az alábbi 
dokumentumok a rendelkezésére állnak, az azokban, 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 (társasági szerződés, 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 jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

d) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az 
Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

e) 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;

f) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik;

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

h)nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;



i) tudomásul veszi, hogy amennyiben kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű 
áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére 
nem az Avr. 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében 
történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

j) 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 (pót)határidőben teljesítette.

8.3. Amennyiben
a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Avr. 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.

8.7. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha
a) a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz 
képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;



b) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Támogatott 
által nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott 
tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, 
szakmai megoldás valósul meg.

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

8.9. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Ptk., az Áht. és az Avr. - az irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától hatályos.
Jelen szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. 
(....... ) számú határozata alapján kötik meg.
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, 
Támogatottnál marad.

Mellékletek:

I. Elszámoló Lap

Budapest,

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db a

Budapest,

CSALÁDGYÓGYÁSZ Orvosi 
Szolgáltató és Oktató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
képviseletében

Pikó András
polgármester 

Támogató

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Simon Judit Rita 
ügyvezető 
Támogatott

dr. Sajtos Csilla
jegyző

nevében és megbízásából
dr. Székelyhídi Lívia

jogi irodavezető



MEGÁLLAPODÁS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
törzskönyvi azonosító szám: 735715
képviselő neve: Pikó András polgármester
bankszámlaszám: 11784009-15508009
továbbiakban mint Megbízó

másrészről:
Moravcsik Alapítvány
székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.
adószám: 19669072-1-42
nyilvántartási szám: 01-01-0001957
statisztikai számjel: 19669072-9499-569-01
bankszámlaszám: 10405004-49545157-50551035
képviselő neve: Dr. Simon Lajos kuratóriumi elnök
továbbiakban mint: Szolgáltatást végző
között (a továbbiakban: Felek), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 86. § (2) bekezdésének c) pontja és a (4) bekezdésében 
meghatározott, a 89. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségének az Szt. 120. § alapján 
szociális szolgáltatást nyújtó nem állami fenntartóval ellátási szerződés megkötésével tesz 
eleget.

A Felek között 2020. december 18. napján ellátási szerződés jött létre az Szt. 65/F. § (1) 
bekezdés b) pontjában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 74-80. §- 
aiban és a 83.§-ban foglalt követelményeknek megfelelően pszichiátriai betegek nappali 
ellátása szociális alapszolgáltatás biztosítása tárgyában, melynek keretében a Szolgáltatást 
végző 50 fő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén 
lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg- 
gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai beteg részére lehetőséget biztosít a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére 
(továbbiakban: ellátási szerződés), melyet a Felek a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 649/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján módosítottak.

Felek az ellátási szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
......... (............. ) számú határozatában foglaltak alapján közös megegyezéssel az alábbiak 
szerint módosítják:

1.1. Az ellátási szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott 
feladatra 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig határozott időre kötnek 
szerződést. ”

1.2. Az ellátási szerződés 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatást végző részére az 1.1. pontban meghatározott 
pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatáshoz a 3.1. pont szerinti időtartamra - az 



ellátás igénybevételét dokumentáló gondozási és eseménynapló adatait tartalmazó és csatoltan 
megküldött összesítő táblázat alapján - havonta kiállított számla ellenében és a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodavezetőjének teljesítés 
igazolását követően havonta 600.000 Ft-ot, azaz Hatszázezer forintot fizet átutalással a 
tárgyhónapot követő 10 napon belül a Szolgáltatást végző K&H Bank Zrt. pénzintézetnél 
vezetett 10405004-49545157-50551035 számú számlájára. ”

1.3. Az ellátási szerződés 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Jelen szerződés 4.2. pontjában szabályozott esetben a Szolgáltatást végző köteles az 1.1. 
pontban meghatározott szolgáltatást saját költségén biztosítani Megbízó számára, legalább 2 
hónapig, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig a Megbízó erre irányuló igénye esetén. ”

1.4. Az ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban.

2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a hatályos ágazati jogszabályok az irányadók.

Jelen megállapodás 6 egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült, 
melyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a Szolgáltatást végzőt illeti, és amelyet a Felek 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2022.......

Budapest Főváros Vili. Kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó András 
polgármester

Megbízó

Moravcsik Alapítvány 
képviseletében

Dr. Simon Lajos 
kuratóriumi elnök 

Szolgáltatást végző

Pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022............................., Fedezet:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető

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

dr. Sajtos Csilla
jegyző
nevében és megbízásából 
dr. Székelyhídi Lívia 
jogi irodavezető



MEGÁLLAPODÁS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros VIII. kerület Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
törzskönyvi azonosító szám: 735715
képviselő neve: Pikó András polgármester
bankszámlaszám: 11784009-15508009
továbbiakban mint Megbízó

másrészről:
Szigony-Utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 
székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü.
adószám: 14610561-1-42
cégjegyzékszám: 01 09 911747
statisztikai számjel: 14610561-8899-572-01
bankszámlaszám: 10918001-00000067-25730008
képviselő neve: Gordos Erika Julianna ügyvezető
továbbiakban mint: Szolgáltatást végző
között (a továbbiakban: Felek), alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 86. § (2) bekezdésének c) pontja és a (4) bekezdésében 
meghatározott, a 89. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségének az Szt. 120. § alapján 
szociális szolgáltatást nyújtó nem állami fenntartóval ellátási szerződés megkötésével tesz 
eleget.

A Felek között 2020. december 18. napján ellátási szerződés jött létre az Szt. 65/F. § (1) 
bekezdés b) pontjában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 74-80. §- 
aiban és a 83.§-ban foglalt követelményeknek megfelelően pszichiátriai betegek nappali 
ellátása szociális alapszolgáltatás biztosítása tárgyában, melynek keretében a Szolgáltatást 
végző 50 fő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területén 
lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg- 
gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai beteg részére lehetőséget biztosít a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére 
(továbbiakban: ellátási szerződés), melyet a Felek a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 649/2021. (XII. 16.) számú határozata alapján módosítottak.

Felek az ellátási szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
...72022. (............ ) számú határozatában foglaltak alapján közös megegyezéssel az alábbiak
szerint módosítják:

1.1. Az ellátási szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott 
feladatra 2021. január 7. napjától 2023. december 31. napjáig határozott időre kötnek 
szerződést. ”

1.2. Az ellátási szerződés 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. A Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatást végző részére az 1.1. pontban meghatározott 
pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatáshoz a 3.1. pont szerinti időtartamra - az 



ellátás igénybevételét dokumentáló gondozási és eseménynapló adatait tartalmazó és csatoltan 
megküldött összesítő táblázat alapján - havonta kiállított számla ellenében és a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Irodavezetőjének teljesítés 
igazolását követően havonta 450.000 Ft-ot, azaz Négyszázötvenezer  forintot fizet átutalással a 
tárgyhónapot követő 10 napon belül a Szolgáltatást végző pénzintézetnél vezetett UniCredit 
Banknál vezetett 10918001-00000067-25730008 számú számlájára. ”

1.3. Az ellátási szerződés 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Jelen szerződés 4.2. pontjában szabályozott esetben a Szolgáltatást végző köteles az 1.1. 
pontban meghatározott szolgáltatást saját költségén biztosítani Megbízó számára, legalább 2 
hónapig, de legfeljebb 2023. december 31. napjáig a Megbízó erre irányuló igénye esetén. ”

1.4. Az ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak hatályban.
2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény könyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a hatályos ágazati jogszabályok az irányadók.

Jelen megállapodás 6 egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült, 
melyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a Szolgáltatást végzőt illeti, és amelyet a Felek 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

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

Budapest Főváros VIII. Kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó András 
polgármester 

Megbízó

Szigony-Útitárs a Komplex 
Pszicho-szociális Rehabilitációért 

Közhasznú Nonprofit Kft.
képviseletében

Gordos Erika Julianna 
ügyvezető

Szolgáltatást végző

Pénzügyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022.............................. Fedezet:

Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

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

dr. Sajtos Csilla
jegyző
nevében és megbízásából 
dr. Székelyhídi Lívia 
jogi irodavezető


