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A döntés elfogadásához minősített többség szükséges.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Kérelem
2. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Támogatási kérelmemmel fordult Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú 
Nonprofit Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt. 5/Ü.; képviselő: Gordos Erika ügyvezető; 
adószám: 14610561-1-42) (a továbbiakban: Szigony-útitárs). A támogatás célja, hogy a Szigony-útitárs 
ellátottjai részére karácsonyi csomagot ajándékozzon, valamint karácsonyi rendezvényt szervezhessen. (A 
támogatási kérelem az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.)

A Szigony-útitárs 2001.10.15. napjától biztosítja kerületünkben a pszichiátriai betegek nappali ellátását, 
mint kötelező feladatot az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: szerződés) 
alapján. A szerződésben foglaltak szerint pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást 
biztosít 50 fő VIII. kerületi tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igénylő pszichiátriai beteg részére a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére.

Javaslom a Szigony-útitárs támogatását 1.000.000 Ft összegben.

II. A beterjesztés indoka
A Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel támogatási 
szerződés megkötése érdekében szükséges, hogy a Bizottság a 2022. december 5-i ülésén meghozza 
döntését.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 
támogatási szerződés megkötése 1.000.000 Ft összegben karácsonyi rendezvény szervezési, valamint 
ajándékcsomagok beszerzési költségeinek támogatása céljából.

A működési támogatás fedezete az 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 
20402 címén biztosított. A működési támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 
önkormányzati rendelet (SZMSZ) 7. sz. melléklet 1.1 pont 1.1.1. alpontja alapján a Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről.



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 50. §- 
a, 60.§-a, az SZMSZ 30.§ (2) bekezdése, a 35.§ (2) bekezdése és a 6. melléklet 6. pontja értelmében a döntés 
minősített többséget igényel. Az Mötv. 46.§ (1) bekezdése és a 60.§-a alapján az elöteijesztést a Bizottság 
nyilvános ülésen tárgyalja.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottsága.......Z2022. (.) számú határozata 

támogatási szerződés megkötéséről a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. támogatási szerződést köt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Szigony-útitárs 
a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 1083 
Budapest, Práter u 44. fszt. 5/Ü.; képviselő: Gordos Erika ügyvezető; adószám: 14610561-1-42) 
1.000.000 Ft összegben karácsonyi rendezvény szervezési, valamint ajándékcsomagok beszerzési 
költségeinek támogatására.

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. december 5., 2. pont esetében: 2022. december 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2022. december 4.

Szili-Darók Ildikó

Készítette: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

Leírta: Rókusfalvy-Bodor Gergely

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELZnEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Jóváhagyta:

SátlyBalázs S-L .
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Elnöke
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TMMt Alpolgármester Asszony !

A Szigpoy-útitérs a Komplex Ptófcho-azodáHs Rehabilitációért közhasznú Nemprofit Kft 

áltól ïemtartott Harmónia Ház Józsefvárosi Pszichiátriai Betegek Integrált 

álapszolgáltaási Intézménye > az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási 

szcszödés keretében, a székhelyén működő nappali intézményben látja el. ahol 

józsefvárosi pszichiátriai betegek részére olyan napközbari ellátást nyújt, amelynek 

ieládata áz ^látottak komplex pszic^szociális rehabilitációjának az elősegítése, 

valamint közösségi ellátást nyújt apsrichiátriai betegek és családtagjai részére. A Baross 

utcai telephelyen, az Akkreditált Rehabilitációs foglalkoztatóban 30 beteget 

foglalkoztatunk.

A nappali ellátás keretében olyan programokat biztosítunk, amelyek hozzájárulnak az 

eliátottakAlubtagök társadalmi ne-integrációjához, szabadidő eltöltéséhez, a nagyobb 

Ünnepek közös megtartásához

Intézményünkben már hagyománnyá vált, hogs a Karácsonyt közösen megünnepeljük, 

amire a klubtagok nagyon szép, és mindenkit megragadó műsorral készülnek, ezt követi a 

karácsonyi vacsora, ahová családtagokat is hívunk. Figyelemmel klubtagjaink mentális 

állapotára, illetve családi körülményeikre, (szolgáltatásaink igénybe vevőinek jelentős 

része egyedül, magányosan él) a karácsonyi időszak eltöltésének közösségi élményként 

történő megélése kiemelten fontos. Szervezetünk évról-évre, lehetőségeihez mérten, 

intézményi hagyományainknak megfelelően - a családi készülődést is leképezve - készül



és bonyolítja le a karácsonyi rendezvényt Aznap, az ünnep hangulatának megfelelően, 

szerény karácsonyi vacsorát készítünk közösen, majd a Klubfoglalkozásaink köréből a 

népszerű Dalkör csoport tagok (20-25 fő) fellépéséi nézik meg sorstársaik és a 

csatódtagok/tennészetes támogatók. Ezt követően a vacsorát terített asztalnál, közösen 

fogyassuk el. Amficor módot találunk erre, szerény karácsonyi csomaggal is készülőnk 

számukra, ezzel segítve megélhetési körülményeik javítását

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Tekintettel jelen, az intézmények számára is megelehetósen bizonylata időszakra, 

támogató segítségét kérem! Különösen ebben a változásokkal és bizonytalanságokkal teli 

tótjuk fontosak az ismert, megszokott, bbdos kepaszkodási pontok, így a

Harmónia Khá> karácsonyi rendezvénye fenntartását Mindennek költsége önerőnkön 

túlmutat: költségvetésünket tâet nagyon jelentősen megterbdné. Abban kérem 

támogatását, hogy a S^gony-úíjtárs Nonprofit Kft részére, amennyiben mód van rá, ezen 

rendezvény méltó tebcmyMításátó  i&ôOgÿi támogatással szíveske^ék hozzájárulni.

Bwda|test,2^

Támogató együttműködését megkÖsÄ



Szerzödésazonosítószám: .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

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

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

másrészről: név: Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért
Közhasznú Nonprofit Kft.
székhelye: 1083 Budapest, Práter u 44. fszt. 5/Ü.
képviselő: Gordos Erika ügyvezető
adószám: 14610561-1-42
nyilvántartási szám: 01-09-911747
folyószámlaszáma: 10918001-00000067-25730008 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 
.../2022. (XII....) számú határozata alapján 1.000.000,- Ft (azaz: egymillió forint) összegű 
támogatást nyújt karácsonyi rendezvény szervezési, valamint ajándékcsomagok beszerzési 
költségeinek finanszírozása céljából.

2. A támogatás tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag az 1. pont szerinti rendezvény 
szervezési, valamint ajándékcsomagok beszerzési költségeinek finanszírozására használhatja 
fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

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

3.2. A támogatás összege az 1. pontban meghatározott 1.000.000,- Ft azaz: egymillió forint.

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

3.4. Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2. pontja 
szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az adó/áfa terhet 
másra nem hárítja át.



4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés 
mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt 
összegért a Támogató irányában - a jelen szerződéssel összefüggésben - feltétel nélkül és 
teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A Támogatott 
kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a szakmai feladatok 
megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2022. november 1.
véghatárideje: 2022. december 31.

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

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

a Támogatott részéről: Gordos Erika
618-3339
szigonyutitars@szigonyutitars.hu

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő 
időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év 
elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

6.3. A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást 
dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy 
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, 
valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, 
az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

2

mailto:bodorg@jozsefvaros.hu
mailto:szigonyutitars@szigonyutitars.hu


6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. január 15-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A Támogató 
részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására 
a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.5. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (melynek 
mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti - a támogatás 
céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó, 
a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb számviteli és adóhatósági 
felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok (megrendelő, 
támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazoló dokumentumok - 
bankkivonat, tranzakciós igazolás, pénztárbizonylat -hitelesített másolatának 
benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. A Támogatott a 
felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles 
ráírni: „Budapest Főváros VHI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé ..... Ft 
(azaz .................................. forint) összegben elszámolva”. Nem magyarországi
fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát 
magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB 
középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

6.6. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen 
a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az 
elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon belül dönt 
annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről írásban értesíti a 
Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a Támogató kapcsolattartója a
6.4. pont szerinti elszámolási határidőt követő 15 napon belül 8 napos határidő 
megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat az elszámolás, illetve a hiánypótlás 
benyújtására, illetve, a visszafizetési kötelezettségének teljesítésére., A hiánypótlás, illetve a 
beszámoló, elszámolás beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató annak 
elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás, illetve a beszámoló, elszámolás 
benyújtásának elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a 
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel és így automatikusan visszafizetési 
kötelezettséget eredményez. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen 
szerződésben foglaltak szerint teljeskörüen el nem számolt a támogatás összegével, illetve a 
visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, azonos célra újabb vagy további támogatásban 
nem részesíthető.

6.7. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A 
Támogatottnak a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással 
ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal 
kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag 
nem változtatja meg. Szerződésmódosításra sor kerülhet különösen a Támogatott adólevonási 
jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a támogatási cél megvalósulását nem 
veszélyeztető, a támogatás felhasználási és elszámolási határidejét érintő határidő módosítás 
miatt.



A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés 
5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, a támogatás 
felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az írásbeli kérelem 
benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti beszámolás véghatárideje.

A szerződés módosítására a Támogató írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A Támogató 
jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset 
összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződésmódosítás és 
szerződésszegés esetén 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 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem köthető támogatási 
szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenörzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

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

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás 
benyújtásának (pót)határidejét, a hiánypótlás teljesítését elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem 
fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a 
Támogató erről a Támogatottat tájékoztatja. A Támogatott a tájékoztatás kézhezvételét követő 
15 napon belül a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a 
Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám 
megjelölésével.

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



Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám 
megjelölésével.

7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott nyilatkozata 
ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa 
megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett 
vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő 
támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) 
számlára, a szerződésszám megjelölésével 15 napon belül visszafizetni.

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

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta az 
alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 
az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály 
vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által benyújtott egyéb 
dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának időpontjában 
változatlanul fennállnak:

- a Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály, stb);
a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának 
hitelesített másolata.

8.2. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll adósságrendezési 
eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. §-a alapján adósságrendezési 
eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - 
támogatási szerződés nem köthető;

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

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

f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

g) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

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



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

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

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

1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet 
támogatásban és a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a támogatott, 
aki lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a 
támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 
használta fel, vagy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem 
határidőben teljesítette.

8.3. Amennyiben

a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 81. § alapján nem köthető támogatási 
szerződés;

b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

d) a Támogatott adólevonási jogában változás következik be;
e) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a 

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

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

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a 
Támogatónak.

8.4. A Támogató a 8.3. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

8.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, 
nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a 
Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a 
Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így 
különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Támogatott a támogatás felhasználásáról történő 
beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten írásban megtiltotta.

8.6. A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon 
- jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan 
nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a Támogató nevének 
feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt jogosult.
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8.7. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni.

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

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő maradéktalan teljesülésének napjáig hatályos. Jelen 
szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 316/2022. (XI.24.) számú 
határozatában hagyta jóvá.

Felek a jelen 7 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes egészében 
megegyező példányban készült, amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad.
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