Budapest Fdvarps VIILkeriilet Jdzsefvarosi Oukormanyzat
KApviseld-testulete szamara

Eldterjeszto: Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld

A kepviseld-testiileti ules idopontja: 2021. oktdber21. ;

..................sz. napirend

Targy: Javaslat alapitvAnyok tamogatasara

A napirendet nyilt tilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz mindsitett tdbbseg sziikseges.
ELOKESZl'Td SZERVEZETl EGYSEG;

HUMANSZOLGAlTATASI UGYOSZTALY HVMANKAPCSOLATI1RODA

KESZiTETTE: ROKUSFALVY-BODOR GERGELY

PENZOGYI FEDEZETET IGENYEL/iGAZOLAS:

Jogikontroll:
beterjesztesrealkalmas:

; •
DR.

SZJLV1A
UEGYZO

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi

-

Kultur&is, Civil, Oktatasi, NemzetisAgi, Sport 6s EselyegyenldsAgiBizottsAg velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakdsiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, VagyongazdAlkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi

X

Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keniletfejlesztesi, Kornyezet- As Klimavedelnii Bizottsag velemenyezi.

-

-

HatArozati javaslat:

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Es61yegyenl6segi Bizottsag javasolja a
Kdpviselo-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztett
I.
Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A) Tamogatasi kerelemmel fordult Budapest Fovaros VIII. kerliiet Jdzsefvaros dnkonnanyzatahoz a
Vasas Kozponti Konyvtdr AlapitvAny (szekhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.; adoszam:
18166552-1-42; kepviseli: MatrahAzi Zsuzsa, konyvt&rvezeto), hogy az Onkormanyzat tamogassa a
konyvtar online rendezvenyeinek technikai hangositasa, yilagitasa erdekeben szukseges eszkozok
; beszerzeset.

A Vasas Kozponti Konyvtar Alapitvany altalanos gyujtokdru nyilvanos konyvtar. Feladata a tudasalapu
tarsadalom alapintezmenyekent, hogy az drdeklddok lehetd legszelesebb kbre szAmara biztosftsa a
lehetoseget a magyar es az egyetemes kultura kincseinek niegismeresere, a folyamatos onmiivelodesre
es a szinvonalas szdrakozasra. Tajnogatja az oktatAst As az egesz Aleten At tarto tanulast, a kulturalis
ertekek kbzvetiteset, a szabadido hasznos eltolteset. %
A tamogatasi kerelem jelen eldterjesztes1. szamu mellekletAt kepezi.
Javasolom az AlapitvAny tamogatasat 100.000 Ft osszegben. _____________
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B) Tamogatasi kerelemmel fordult Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros Onkormanyzatahoz a
Vasas Muveszegyiittes Alapitvany (szekhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.1. em7101.; adoszam:
18166466-1-42; kepviseli: Fodor Tamas, igazgat6), hogy az Onkormanyzat tamogassa kiilsd
helyszineken megva!6sul6 rendezvenyeiken a hangositashoz szukseges eszkozok beszerzeset.

Az alapitvany fd tevekenysegekent amator muveszeti csoportokat miikodtet: Vass Lajos Korus (alapitas
eve: 1903), Vasas Tanckar (1947), Vass Lajos Szimfonikus Zenekar (1949), Vasas Tanckar Obsitos
Csoportja (1999) es Vass Lajos Kamarakorus (2002). Celja egyreszt a fovaros es az orszag kuituralis
eletenek szinesitese, masreszt pedig a kozossegepites, amivel kozvetve az amator muveszeti mozgalom
fenntartasahoz is hozzajarul. Ny^ri alkototaborok es kiallitasok rendezesevel az amator kepzomuveszek
munkajat is segitik, a vasas szakmunkastanulok es szakkozepiskoldsok szamara evente szavaloversenyt
rendeznek.

A tamogatasi kerelem jelen eloterjesztes 2. szamu mel’ekletet kdpezi.
Javasolom az Alapitvany tamogatasat 100.000 Ft osszegben.
II.
A beterjesztes indoka
Az alapitvanyi tamogatasokrol szolo dontes Kepviselo-testulet kiz^rolagos hataskorebe tartozd, it nem
ruhazhatd dontes, ezert szukseges, hogy a Kepviselo-testulet a 2021. oktober 21-i uldsen meghozza az
errol szolo donteset.
III.
A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a Vasas Kozponti Konyvtdr Alapitvany es a Vasas Muveszegyiittes Alapitvany
feladatelUtasahoz szukseges eszkozbeszerzesekhez felhalmozasi celh tamogatas nyiijtasa.
A tamogatasok fedezete az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.)
onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztosuhato.

Jogszabalyi kornyezet
A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek modositasarol szolo 2011. evi
CXXVIIL torv^ny egyes rendelkezeseinek ekerd alkahnazasarol szolo 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1-2. §-ai ertelmeben a katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodd egyes torvenyek
modositasarol szolo 2011. evi CXXVIIL toiveny 46. § (4) bekezdesetol elteroen a telepulesi
onkormanyzat kepviseld-testiilete, a fovarosi. megyei kozgyules, illetve ezek bizottsaga feladat- es
hataskbret 2021. junius 15. napjatol maga gyakorolja,
IV.

A Kepviselo-testulet hataskdre a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX.
tdrv&iy (a tovAbbiakban: Mbtv.) 10. § (2) bekezdeseben, 23. § (5) bekezdes 13. pontjaban es a 41. § (3)
bekezdesben foglaltakon alapul.
Az Motv. 42. § 4. pontja alapjan az alapitvanyi forras atvetele es atadasa a Kepviselo-testulet nem
^truhazhato hataskdre.

A Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezcti es Mukbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.)
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 2.2.2. pontja alapjan a Kuituralis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi,
Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi tarsadalmi (civil) szervezeteket erintd donteseket.
A Motv. 46. § (I) bekezdese 6s az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos iilesen
kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az Motv. 50.§ 6s az SZMSZ 6. melleklet 6. pontja alapjan
mindsitett tdbbseg szukseges.
A fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Melleklefek:
1.
szamu melleklet: Vasas Kozponti Konyvtar Alapitvany tamogatasi kerelme
2.
szamu melleklet: Vasas Muveszegyiittes Alapitvany tamogatasi kerelme
3. szamu melleklet: Vasas Kozponti Konyvtar Alapitvannyal kotendo tamogatasi szerzodes
tervezete
4.
szamu melleklet: Vasas Muveszegyiittes Alapitvannyal kotendo tamogatasi szerzodes te^vezgt

Hatarozati javaslat
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi OnkormanyzatKepviseld-testuletenek
...72021. (X.21.) szamu hatarozata

a Vasas Kozponti KbnyvUr AlapitvAny es a Vasas Muveszegyuttes Alapihany tamogatasarol

A kepviseld-testulet ugy dont,hogy. .

1. tamogatasi szerzodest kot a Vasas Kozponti Konyvtdr Alapitvannyal (szekhely: 1086 Budapest,
Magdolna utca 5-7.; adoszam: 18166552-1-42; kepviseli: Matrahazi Zsuzsa, konyvtarvezeto)
100.000 Ft osszegben a konyvtar online rendezvenyeinek technikai hangositasa, vilagitasa erdekeben
sziikseges eszkozok beszerzesenek c61jabol;
. :
'

2. tamogatasi szerzodest kot a Vasas Muveszegyuttes Alapitvannyal (szekhely: 1086 Budapest,
Magdolna utca 5-7. I. em./101.; adoszam: 18166466-1-42; kepviseli: Fodor Tamas, igazgato)
100.000 Ft osszegben rendezvenyeinek technikai hangositdsa, vilagitasa drdekeben sziikseges
:
eszkozok beszerzdsenek celjabdl;
’
3. a hatarozat 1. es 2. pontjaban foglalt felhalmozasi celu tamogatas fedezetet niinddsszesen 200.000 Ft
osszegben az Onkormdnyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (H.25.) onkormanyzati rendelet
9. melldklet Altalanos tartaldk terhere atcsoportositAssal biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a
tamogatdsok penziigyi fedezetenek biztositasdhoz sziikseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a
polgarmestert, hogy az atcsoportositast a koltsegvetesi rendelet soron kovetkezo modositasaban
vezesseat.
4. felkeri a polgarmestert az eloteijesztes 3-4. mellekleteit kepezp tamogatasi szerzodesek alairas&ra.

Felclds: polgarmester
Hataridd: 4. pont eseteben: 2021. oktober 29., 3. pont esetdben az OnkormSnyzat 2021. evi
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modosi'tasa
A dentes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humdnszolgaltatasi Ugyoszt&y Humankapcsolati

Iroda, azeldiranyzatatcsoportositasatekinteteben aKoltsegvetesi esPenziigyiUgyosztaly.
Budapest, 2021. oktober 5. .
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■y Camara-Bereczki Ferenc Miklos
kepviselo
Torvenyessegi ellendrzes:

CLdrfSaj|bs Csilla
jegyzd

Piko Andras Mgacmester ?Jr zeszexe
Budapest Fdvaros VHi. kertilet Jdzselvarosi Gnkormanyzal
1082 Budapest, Baross utca -63-67.

Tiszteh Pik6 AndrasPolgarmester Ur!

Ahdirott Matrahazi Zsuzsanna, a Vasas Kdzponti Kdnyvtar Alapitvawy vezetcje

keress^l fordulok OahaZj Wetve a k^pv-isdd^iesWl^ez. Nagy segilseget jeientene

etmek a kis koksegvetesbdl gazdalkodo civil szervezeteek, ha a - tagsagunk korben
vegett kfizvelemeny-kutat^s ertetaeben egy ideig - XovOsra is online modon lartou
rendezvenydnk szlnvonalas -megvaMsitasat iechnikai, hangoskashoz, •megvilagitashoz

szukseges eszkozSkkeitamogatna az onkonnanyzat.
Elore is k^szonom e kerelem khetosdg szer«m poaidv elbHUsat.
Budapest, 202 L oktdber 4.

,
Tiszteiettei; Matrahazi Zsuzsanna

Vasas K&ponti -KOnyvtAr Alapitvany
vuj_r.hu
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1086 BUDAPEST, MAGDOLNA UTCA 5-7.
Postafiok: 1431 Budapest 8. PF 168 - Teiefon: 436-1 318-7963
Adoszdm: 18166466-1-42 (kdzhosznu alapilvany)
vasoi@vme.hu ’ www.vme.hu
VASS LAJOS KORUS 1903 VASAS TANCKAR 1947 VASS LAJOS SZIMFONIKUS ZENEKAR 1949
VASAS .0BS1T0S CSOPORT 1999

Jktatoszam; VMEA/ K10/ 2021

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatal

1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Pik6 Andras, polgarmester

Tisztelt Polgarmester Ur!

A Vasas Muveszegyunes - hasonlban tbbb evtizedes hagyomanyaihoz - az elmujt idoszakban is
■tobb keriileti programon veil r^szt fellepokent.

Muveszeti karaink fellepbseihez tobbsegeben rendelkezUnk a sziikseges eszkozokkel. A jarvany
idoszaka azonban ravilagftott, hogy a szabadteri fellepesck eseteben hasznos lennc olyan.
akkwmdalorrol is mukodd egyszeru hangtechnika, ammek segitsegevel a konferalo szovegek .

rovid beszelgetesek. beniutatkozasok jobban hallhatoak lennenek., Ugyanakkor hasznalhato lehet a

hangositas kisebb tanchazak megtarlasa soran is.

Ennek a hangositasnak a beszerzesehez kerem a keruleti Onkormanyzat tampgatasat!

Budapest, 2021. oktober 5. . .

Tamogatasukban bizva, Tisztelettel:

Fodor "Pamas
igazgatd

wCvfcszEGyp-,

3. szamu melleklet
Szerzodesazonosito szam: ..../2021.
TAMOGATASISZERZODES . ■

amelyet letrejott
egyreszrol

masreszrdr

Nev: Budapest Fdvdros VIII, kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseld: Piko Andras polgarmester
; Azonosito szam PIR: 735715
7 adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
szamlavezeto neve: OTP Bank Nyrt.
szamla szama: 11784009-15508009
mintTamogato,
:

ndv: Vasas Kozponti Konyvtar Alapitvany
szekhelye: 1086 Budapest, Magdolnautca 5-7.
kepviseld: Matrahazi Zsuzsa konyvtarvezetd
adoszam: 18166552-1-42
birosagi nyilvantartasi szam: 01-01-0007482
szamlavezeto neve: CIB Bank
folyoszamlaszama: 11100104-18166552-10000001
mint Tamogatott, tovabbiakban egyuttesen: Felek

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel:
1. A tamogatas nyujtasanakelozmenyei, korulmenyei

A Tamogato a Tamogatottnak 100.000.- Ft (azaz: szazezer forint) osszegu felhalnwzasi
celu vissza nem teritendo tamogatast nyujt a Tamogatott altal tenntartott kbnyvtar online
rendezvenyeinek technikai hangositasa, yilagitasa 6rdek6ben szuksSges eszkozdk
beszerzesenek celjabol.
2.

A tamogatas targya

A Tamogatott az 1. pontban meghatarozott tamogatast kizarolag az 1. pont szerinti
eszkozok beszerzesevel kapcsolatos koltsegek finanszirozasara hasznalhatja fel.
(a tovabbiakban egyiitt: szakmai feladat).
3.

A tamogatas formaja, osszege, forrasa

3.1. A tamogatas formaja: felhalmozdsi celu vissza nem teritendo tamogatas.
3.2.

A tamogatas osszege az 1. pontban meghatarozott 100.000,- Ft, azaz: szazezer forint.

33. A tamogatas penziigyi fedezete: a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi
Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek a 2021. evi koltsegvetesrbl szolo 5/2021. (11.25.)
dnkormanyzati rendeleteben rendelkezesre dll a K.epvisel6-testiilet .../2021. (X.21.)
szamu hatarozata alapjan.
. .

3.4 . Tamogatott a jelen szerzodes aUfrasaval nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerzodes 2.
pontja szerinti szakmai feladatok tekinteteben afa/addlevonasi jog nem iileti meg, es az
add/afa terhet masra nem haritja £t.

4.

A tamogatas folyosit&sa

4.1. A Tamogato a tamogatast penzintezeti atutaiassal teljesiti a Tamogatott jelen szerzodes
bevezetd rendelkezesei kdreben megadott bankszamlajara egy osszegben a jelen
szerzodes mindket fel altal torteno alairasatdl szamitott 15 napon belul.

4.2. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a reszere az altala megadott bankszamlara atutalt
bsszegert a Tamogato iranyaban - a jelen szerzodessel osszetuggesben - feltetel nelkul
es teljes m^rtekben. objektiv feleldsseggel tartozik. fuggetlenul attol, hogy ki a

szamlatulajdonos.
5.

A tamogatas felhasznalasanak szabalyai

5.1. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatast kizarolag a jelen szerzodesben
meghatarozott celra hasznalhatja fel, abbol tovabbi tamogatast nem nyujthat. A
Tamogatott kizarolag a tamogatas felhasznalasanak idotartama alatt felmeriilt es a
szakmai feladatok megvalositasahoz szorosan es kozvetlenul kapcsolodo koltsegeket
szdmolhatja el.
5.2. A tamogatas felhasznalasanak
kezdd idopontja:
veghatdrideje:

2021. november 1.
2022. januar 31.

5.3. Felek a jelen szerzodes teljesitese erdekeben kapcsolattarto szemelyeket neveznek meg:

a Tamogatd reszdrol:

Rokusfalvy-Bodor Gergely
459-2130
bodorg@jozsefvaros.hu

a Tamogatott reszerol: Matrahazi Zsuzsa
313-6250
konyvtar@vasasok.hu

6.

A tamogatas felhasznalasanak ellendrzese, beszdmolasi kotelezettseg

6.1. A tamogatasi igeny jogosultsagat es a tamogatas felhasznalasat a Tamogato, a tamogatas
felhasznalasanak ellenorzesere jogszabaly altal meghatarozott szervek, a felhasznalas
kezdd idopontjatol a beszamolo benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett hataridot
kovetd 5 ev eltelteig, barmikor, barhol ellenorizheti.
6.2. Tamogatott a tamogatott tevekenyseg megvaldsitasa soran a kbltsegvetesbol nyujtott
tamogatasbol a kettoszazezer forint ertekhatart meghalado erteku aru beszerzesere vagy
szolgaltatas megrendelesere iranyulo szerzddest kizarolag irasban kothet. Irasban kotott
szerzodesnek minostil az elktilddtt es visszaigazolt megrendeles is. Az frasbeli alak

megsertese a szerzodes ervenyesseget nem. erinti, azonban a kifizetes a tamogatott
tevekenyseg kdltsegei kozott nem vehetd figyelembe.
6.3. A Tamogatott koteles a tamogatasi osszeget elkulonitetten kezelni es a tamogatasi
osszeg felhasznalasara nezve elkulonitett szamviteli nyilv&itartast vezetni, illetoleg a
felhasznalast dokumentalo szamlakat, bizonylatokat, szerzodeseket, egyeb okiratokat a
Tamogato v.agy egyeb ellenorzesre jogosult szervek altal ellendrizheto modon kezelni es
nyilvantartani, valamint a beszamolo benyujtasara a jelen szerzodesben rogzitett
hataridotol kezdodoen a vonatkozo jogszabalyi eloirasok szerint megorizni. A
Tamogatott ezen nil is koteles minden, az ellenorz^shez sziikseges felvilagosiUst es
egyeb segitseget megadni. :

6.4. A Tamogatott a tamogatas felhasznalisarol legkesobb 2022. februar 15-ig koteles
: irasban szakmai zaro beszamolot es penzugyi zar6 elszamolast kesziteni es atadni a
Tamogato szakmailag illetekes ugyosztalya (Humanszolgaltatasi Ugyosztaly) reszere. A
Tamogato reszerol a szakmai beszamolo es penzugyi elszamolas elfogadasara es a
teljesites igazolasara a polgarmester jogosult jelen szerzodes 6.6. pontjaban feltuntetett
hataridon beliil.

6.5. A beszamolonak es az elszamolasnak a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszamolo: szakmai ertekeles a tamogatas celjanak megvalosulasarol
(melynek mellekletet kcpezi a tamogatott tevekenysegroi kesziilt lenykep stb);

b)

penzugyi elszamolas: a felmerult koltsegeknek a felhasznalas jogcime szerinti - a
tamogatas celjanak megvalosulasahoz kotheto - teteles felsorolasa, a felhasznalasi
idoszakhoz igazodo, a Tamogatott nevere szolo szamlak, berjegyzekek, egyeb
szamviteli es addhatosagi felhasznalasra alkalmas helyettesito okiratok, egyeb
dokumentumok (megrendelo, tamogatasi szerzodes stb.) hitelesitett masolatanak,
kifizetest igazolo dokumentumok - bankkivonat, penztarbizonylat -hitelesitett
masolatanak benyujtasaval, valamint a szamldk es bizonylatok adataival megegyezoen
kitoltolt, a jelen szerzodes I. szamu mellekletet kepezd Elszamolo Lap benyujtasaval.
A Tamogatott a felhasznalast dokumentalo eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb
okiratokra koteles rairni: ..Budapest Fovaros VIII. kerulet J6zsefv&rosi
Onkormanyzat fele ...... Ft (azaz ............................................ forint) Ssszegben
elszamolva ”. Nem magyarorszagi fizetoeszkbzben torteno penzugyi elszamolas eseten

a szamlaosszesiton a szamla targyat magyar nyelven is, tovabba a szamla osszeget a
szamla teljesitese napjan ervenyes MNB kbzdp&rfolyaman forintra atszamitva is fel
kell tiintetni.
6.6. A Tamogatott a beszamolot es az elszamolast ugy koteles elkesziteni, hogy az alkalmas
legyen a tamogatas felhasznalasdnak reszletes ellenorzesere. A Tamogato a beszamolot
es az elszamolast a beerkezest kdvetden megvizsgdlja, es a beerkez6st koveto 60 napon
beliil dont annak elfogadasarol vagy elutasitasarol. A Tamogato donteserol irasban
drtesiti a Tamogatottat. Ha a Tamogatott a beszamolasra, elszamolasra vonatkozo
kotelezettseget hatariddre nem teljesiti vagy a hatariddben benyujtott beszamolo,
elszamolas tartalma nem megfelelo, illetve visszafizetesi kotelezettsege keletkezik, ugy
a Tamogato kapcsolattartoja 30 napos hatarido megjeloldsevel irasban felszolitja a
Tamogatottat a hiany potlasara, visszafizetesi kotelezettsegenek teljesitesere, melynek
beerkezeset kovetoen 30 napon beliil dont a Tamogatd annak elfogadasarol. Felek

rogzitik, hogy a hianypotlas elmulasztasa lehetetlenne teszi annak megallapitasat, hogy a
tamogatast a Tamogatott rendeltetesszeruen hasznalta-e fel. A Tamogatott tudomasul
veszi, hogy mindaddig. amig a jelen szerzddesben foglaltak szerint, teljes koriien el nem
szamolt a tamogatas osszegevel, azonos celra ujabb vagy tovabbi tamogatasban nem
reszesithetd.
6.7. Jelen szerzodes mddosftasa a Felek kozos akaratabol kizarolag irasban tortenhet. A
Tamagatottnak a szerzodes modosftasara iranyulo kerelmet irasban, reszletes
indokolassal ellatva kell a Tamogato reszere elbterjesztenie. Tamogatott kizarolag olyan
indokkal kezdemenyezhet szerzbdesmodosftast, amely a tamogatas megi'telesenek
korulmenyeit utolag nem valtoztatja meg. Szerzodesmbdositasra sor kerulhet kulbnosen
a Tamogatott addlevonasi jogosultsagaban bekovetkezett valtozas, valamint a
tamogatasi cel megvalosulasat nem veszelyezteto, a tamogatas felhasznalasi es
elszamolasi hataridejet erinto hatarido modositas miatt.

A szerzodes modosftasara iranyulo frasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos
szerzodes 5.2. pontjaban meghatarozott felhasznalasi hatarido veghatarideje, csak a
tamogatas felhaszndlasarol tdrtend beszamolas hataridejenek modositasa eseteben az
frasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos szerzodes 6.4. pontja szerinti
beszdmolas veghatarideje.
A szerzodes modosftasara a Tamogato frasbeli engedelye alapjan kerulhet sor. A
Tamogato jogosult a Tamogatott nem kelloen megalapozott szerzodesmodositasi
kerelmdt elutasftani. Amennyiben a modosftas sziiksegessege a Tamogatottnak felrdhato
okbol ered, ugy az eset osszes koriilmenyeit merlegelve a Tamogato jogosult valasztani
a szerzddesmddosftas es szerzodesszeges eseten alkalmazhato jogkovetkezmenyek
kozott.
6.8. A Tamogatott koteles a koltsegvetesi tamogatasok lebonyolftasaban reszt vevo es a
koltsegvetesi tamogatast ellenorzo szervezetekkel egytittmukodni, az ellenorzest vegzo
szerv kepviseldit ellendrzesi munkajukban a megfeleld dokumentumok. szamlak, a
megvaldsitast igazold okmanyok, bizonylatok rendelkezesre bocsatasaval, valamint a
fizikai teljesites vizsgalataban a helyszinen is segiteni.

7. A Tamogato eUlUsi, felmonddsi joga, a tamogatas visszafizetese

7.1. A Tamogato a jelen szerzodestbl vald elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyu
felmondasara jogosult, ha:

a)
b)

c)

d)

e)

a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasold valotlan,
hamis vagy megteveszto adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
olyan korulmeny merul fel, vagy jut a Tamogato tudomasara, amely alapjan az
allamhaztartasi torveny vegrehajtasardl szolo 368/2011. (XU. 31.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Avr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem kotheto tamogatasi
szerzodes, vagy
a tamogatott feladat megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba iitkozik vagy a jelen
szerzddesben foglalt utemezeshez kepest jelentds kesedelmet szenved, vagy
a Tamogatott neki felrdhato okbol megszegi a jelen szerzodesbol, illetvc az azzal
kapcsolatos jogszabalyokbdl eredd kotelezettsegeit, fgy kiilondsen nem tesz eleget

f)

g)

ellendrzesturdsi kdtelezettsegenek (az ellendrzes soran felrohato magatartasaval az
ellenorzo szerv munkajat ellehetetlenfti), es ennek kovetkeztdben a tamogatott
tevekenyseg szabalyszeru megvaldsitasat nem lehet ellendrizni, vagy
a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek
feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozat barmelyiket visszavonja, vagy
a
Tamogatott
a jelen
szerzodesben
meghatarozott
(resz)beszamold,
(resz)elszamolas
benyujtAsanak
(pot)hataridej&
ehnulasztotta
vagy
a
(resz)beszamolot, elszamolast annak nem megfelelo teljesitese miatt a Tamogato
nem fogadtael.

7.2. Ha a Tamogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tamogato olyan korulmenyrol szerez
tudomast, amely a jelen szerzodes felmondasat, illetve az attol valo elallast
megalapozza, a Tamogato errol a Tamogatottat tajekoztatja. A Tamogatott a tajekoztatas
kezhezvetelet koveto 15 napon beliil a tamogatast egy osszegben koteles visszafizetni a
Tamogato reszere a Tamogato altal meghatarozott (11784009'15508009) szamlara, a
szerzodesszam megjeldlesevel.

7.3. Amennyiben a tamogatasbol fel nem hasznalt dsszeg maradt vissza, vagy el nem
' fogadott elszamolas miatt visszafizetesi kotelezettseg keletkezett, ugy azt a Tamogatott
az elszamolasi hataridot koveto 15 napon belul, egy dsszegben koteles visszafizetni a
Tamogato reszere, a Tamogato altal meghatarozott (11784009^15508009) szamlara, a
szerzodesszam megjeldlesevel.
7.4. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzodesben adott
nyilatkozata ellenere a tamogatas felhasznalasa soran a fizetendd adojabol ra atharitott
vagy az altala megallapitott adot levonta, vagy a keletkezo adoterhet masra atharitotta. a
levonasba helyezett vagy atharitott es a Tamogato altal is tamogatott Altalanos forgalmi
ado osszegenek megfelelo tamogatast koteles a Tamogato reszere a Tamogato altal
meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a szerzodesszam. megjeldlesevel 15
napon beliil visszafizetni.

a Tdmogatott a jelen szerzodesben meghatarozott visszafizetesi
kotelezettsege teljesitesevel kSsedelembe esik, koteles a kesedelem idejere a Polgari
Torvenykdnyvrol szolo 2013. evi V. torveny (tovabbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban
meghatarozott kesedelmi kamatot fizetni.
■ . :

7.5. Amennyiben

8. Egyeb rendelkezesek

8.1. Felek rogzitik, hogy a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaig a Tamogato reszere atadta
az alabbi dokumentumokat, ds a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerzodds megkotesenek
feltetelekent jogszabaly vagy a Tamogato altal meghatarozott, a Tamogatott altal
benyujtott egyeb dokumentumokban, nyilatkozatokban .foglaltak a jelen szerzodes
alairasanak idopontjaban valtozatlanul fennallnak:

a Tamogatott letesito okiratanak egyszeru masolata (alapito okirat, alapszabaly,
/ stb);
a Tamogatott kepviseldjenek kozjegyzo altal hitelesitett alairasi cimpeldanyanak
hitelesitett masolata.
-

8.2.

A Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval

a) nyilatkozik arrol, hogy a tamogatasi igenyben foglalt adatok, informaciok es
dokumentumok teljes kbruek, valodiak es hitelesek;
b)nyilatkozik arrol, hogy nem all jogerds vegzessel elrendelt vegelszamolas, felszamolas
alatt, ellene jogerds vegzessel elrendelt csbdeljaras vagy egyeb, a megszuntetesere
iranyuld, jogszabalyban meghatarozott eljaras nines folyamatban;
c)kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi bnkormanyzatok adossagrendezesi
eljarasarol szolo 1996. evi XXV. torveny hatalya ala tartozik, nem all
adossagrendezesi eljaras alatt, tovabba tudomasul veszi, hogy az Avr. 142. §-a
alapjan adossagrendezesi eljaras alatt allo szervezetekkel - fuggetlenul a tamogatas
egyeb felteteleinek megletetol - tamogatasi szerzodes nem kdthetb;
d) kijelenti, hogy - amennyiben jogszabaly elofija - a tamogatott tevekenyseghez
sziikseges jogerbs hatbsagi engedelyek birtokaban van;
e) tudomasul veszi, hogy nem kdthetb tamogatasi szerzodes azzal, akivel szemben az
Avr. 81. §-ban meghatarozott feltetelek valamelyike fennail;
f) tudomasul veszi, hogy adoazonositb szamat a Magyar Allamkincstar es a Tamogato
felhasznaljak a kbztartozas bekovetkezese tenyenek es osszegenek megismeresehez,
illetve a lejart koztartozasok teljesftese erdekeben;
g) tudomasul veszi, hogy nem nyujthatb tamogatas annak a szervezetnek. amely az eldzb
evekben a Tamogato dltal azonos celra biztositott koltsegvetesbol nyujtott tamogatas
felhasznalasaval a jogszabalyban vagy a tamogatdi okiratban vagy tamogatasi
szerzbdesben foglalt kotelezettseget megszegve meg nem szamolt el;
h) tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igeny szabalyszeruseget es a tamogatas
rendeltetesszeru felhasznAlasat a Tamogato es a jogszabalyban meghatarozott egyeb
szervek ellenorizhetik;
i) tudomasul veszi, hogy a tamogatassal bsszefuggesben a Tamogatott nevere, a
tamogatas celjara, osszegere, tovabba a tamogatasi program megvalbsitasi helyere
vonatkozo adatok nyilvanossagra hozhatdk;
j) nyilatkozik arrol, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1)
bekezdese szerinti atlathato szervezetnek mindsul;
kjtudomasul veszi, hogy amennyiben kettoszazezer forint ertekhatart meghaladd erteku
aru beszerzesere vagy szolgaltatas megrendelesere iranyulo szerzodes megkbtesere
nem az Avr. 76. § (2) bekezdese szerint kertil sor, a szerzodes teljesftese erdekeben
tortend kifizetes a tamogatott tevekenyseg koltsegei kozott nem vehetd figyelembe;
1) tudomasul veszi, hogy a tudomasszerzestbl szamitott ket even beliil nem reszesiilhet
tamogatasban es a mar folybsitott tamogatas visszafizetesere kbtelezhetb az a
tamogatott, aki lenyeges korulmenyrok tenyrbl valotlan vagy hamis adatot
szolgaltatott, vagy a tamogatast a tamogatasi szerzbdesben megjelblt celtdl reszben
vagy egeszben elteroen hasznalta fel, vagy a tamogatasi szerzbdesben vallalt
kotelezettseget nem vagy nem hataridbben teljesitette.
8.3.

Amennyiben

a) olyan koriilmeny merul fel, amely alapjan az Avr. 81. § alapjan nem kdthetb
tamogatasi szerzodes;
b) a Tamogatott a jelen szerzbdesben meghatarozott vagy a szerzodes megkbtesenek
feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozatok barmelyiket visszavonja;
c) a tamogatott tevekenyseg megvalbsitasa meghiusul, tartos akadalyba utkbzik, a jelen
szerzbdesben foglalt utemezeshez kepest jelentbs kesedelmet szenved:

4)
a Tamogatott addlevonasi jogaban valtozas kovetkezik be;
e) a Tamogatott adataiban, a jelen szerzddes megkotesenek feltetelekent jogszabaly
vagy a Tamogato altal eloirt. a Tamogatott altal benyujtott nyilatkozatban,
dokumentumban, a Umogat&s felteteleiben vagy a jelen szerzddes teljesitesevel
osszefuggo korulmenyben valtozas kovetkezik be,
f) az elszamolas alapjdul szolgalo dokumentumok jelen szerzodesben meghatarozott
fcllelhetdsege megvaltozik,

azt a Tamogatott a tudomasara jutast kbvetoen 15 napon beltil koteles irasban
bejelenteni a Tamogatdnak.
8.4. A Tamogato a 8.3. pontban meghatarozott bejelentes alapjan 30 napon beltil megteszi a

sziikseges intezkedeseket.
8.5. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodessel osszefuggo adatok nem minosulnek uzleti
titoknak, nem tarthatoak vissza uzleti titokra hivatkozassal, amennyiben azok
megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat torveny kdzerdekbol elrendeli. A fentiektol
elteroen azonban a Tamogat6 nem hozhatja nyilvanossagra azokat az adatokat,

amelyeknek megismerese a Tamogatott uzleti tevekenysegenek vegzese szempontjabol
aranytalan serehnet okozna - fgy kiilonosen technoldgiai eljarasra, muszaki megoldasra,
know-how-ra vonatkozo adatokat
amennyiben azok nyilvanossagra hozatalat a
Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol torteno beszamolassal egyidejuleg kifejezetten
es elkuldnitetten irasban megtiltotta.
8.6.

A Tamogatott a tamogatott feladat kivitelezese soran - a media megjeleneseknel,
rendezvenyeken, kiadvanyokon, konyveken, az ezekkel kapcsolatos reklam es PR
anyagokon -jogosult a Tamogato teljes nevenek, valamint a tamogatas tenyenek
kifogastalan nyomdatechnikai kivitelezesben tdrteno megjelentetdsere. A Tamogatott a
Tamogato nevenek feltuntetesdre, illetve hasznalatara kizardlag a jelen szerzddes hatalya
alatt jogosult.

8.7.

Felek a jelen szerzddesbol eredd esetleges jogvitaikat elsosorban targyalasos uton
kotelesek rendezni.

8.8.

A jelen szerzodesben nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek
tekinteteben a magyar jog szabalyai - elsosorban a Ptk., az Aht. es az Avr. - az
iranyaddk.

/

Jelen szerzddes mindkdt fel altali alairas napjatol a jelen Umogatasi szerzodesben foglalt
kbtelezettsegek mindket fel reszerol torteno maradektalan teljesulesenek napjaig hatalyos.
Jelen szerzodest a Budapest Fovaros VIII. Kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseldtestulete ..../2021. (X. 21.) szamu hatarozatabanhagytajdva.
Felek a jelen 8 oldalbol allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag irtak ala. A szerzddes 5 db eredeti, egymassal teljes
egeszeben megegyezo peldanyban keszult, amelybbl 4 db a Tamogatdnal, 1 db a
Tamogatottnal marad.
Mellekletek:

I.

Elszamolb Lap

Budapest, 2021. oktober
Budapest Fdvaros VIII. keriilet
Jozsefv&rosi Onkormanyzat

Vasas Kozponti Konyvtar
Alapitvany

kepviseleteben

kepviseleteben

Piko Andras

Matrahazi Zsuzsa
kdnyvtdrvezeto

polgannester
Tamogato

Fedezet:............................ cimen Budapest, 2021.

Penzugyileg ellenjegyzem:

Hbrich Szilvia
gazdasagi vezetb

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csilla
jegyzo
neveben es megbiz&sabol

dr. Verbs Szilvia
aljegyzb

Tamogatott

4. sz^mu melleklet

• . Szerzodesazonosito szam: ..../2021.
IAMOGATASI SZERZODES

amelyet letrejott
egyreszrol

masreszrol-

Nev: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviselo: Piko Andras polgarmester
Azonosito szam PIR: 735715
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01 '
szamlavezetd neve: OTP Bank Nyrt.
szamlaszama: 11784009-15508009
. mint Tamogato,

nev: Vasas MuveszegyQttes Alapitvany
szekhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.1. em./lOl.
kepviselo: Fodor Tamas igazgato
adoszam: 18166466-1-42
birosagi nyilvantartasi szam: 01-01-0007483
szamlavezetd neve: CIB Bank
folyoszamlaszama: 11100104-18166466-10000001
mint Tamogatott, tovabbiakban egyuttesen: Felek .

kozott az alulfrott napon es helyenaz alabbi felt&elekkel:
A tamogatas nyujtasanak elozmlnyei, kbriilmenyei

1.

A Tamogato a Tamogatottnak 100.000,- Ft (azaz: szazezer forint) osszegu felhaimozasi
celu vissza nem terftendo tamogatast nyujt a Tamogatott rendezvenyeinek technikai
hangositasa, vilagitasa erdekeben szukseges eszkozok beszerzesenek celjabol.
2.

A tamogatas targya

A Tamogatott az 1. pontban meghatarozott tamogatast kizardlag az 1. pent szerinti
eszkozbk beszerzesevel kapcsolatos koltsegek fmanszirozasara hasznalhatja fel.
(a tovabbiakban egyutt: szakmai feladat).
3.

A tamogatas formaja, osszege, forrasa

3.1. . A tamogatas fomiaja: felhaimozasi celu vissza nem teritendo tamogatas.
3.2.
3.3,

A tamogatas osszege az 1. pontban meghatarozott 100.000,- Ft, azaz: szazezer forint.
A tamogatas penzugyi fedezete: a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi
Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek a 2021. evi koltsegvetesrol sz616 5/2021. (11.25.)
bnkormanyzati rendeleteben rendelkezesre all a Kepviseld-testiilet .../2021. (X.21.)
szamu hatarozata alapjan.

3.4. Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerzodes 2.
pontja szerinti szakmai feladatok tekinteteben afa/addlevonasi jog nem illeti meg. es az
ado/afa terhet masra nem haritja at.
4.

A tamogatas folydsitasa

4.1. A Tdmogato a tamogatdst pdnzintezeti atutalassal teljesiti a Tamogatott jelen szerzodes
bevezetd rendelkezesei kdreben megadott bankszamlajara egy osszegben a jelen
szerzodes mindket fel altal torteno alairasatol szamitott 15 napon beltil.

4.2. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a reszere az altala megadott bankszamlara atutalt
osszegert a Tamogato iranyaban - a jelen szerzodessel dsszefuggesben - feltetel nelkiil
es teljes mertekben, objektiv felelosseggel tartozik, fuggetlenul attol, hogy ki a

szamlatulajdonos.
5.

A tamogatas felhasznalasanak szabalyai

5.1. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatast kizardlag a jelen szerzodesben
meghatarozott celra hasznalhatja fel, abbol tovabbi tamogatast nem nyujthat. A
Tamogatott kizardlag a tamogatas felhasznalasanak idotartama alatt felmeriilt es a
szakmai feladatok megvaldsitasahoz szorosan es kozvetleniil kapcsolddd koltsegeket
szamolhatja el.
5.2. A tamogatas felhasznalasanak

kezdd idopontja:
veghat&rideje:

2021. november 1.
2022. janu£r 31.

5.3. Felek a jelen szerzodes teljesitese erdekeben kapcsolattartd szemelyeket neveznek meg:

a Tamogato reszerol:

Rokusfalvy-Bodor Gergely
459-2130
bodorg@jozsefvaros.hu

a Tamogatott reszerol: Fodor Tam^s
vasas@vme.hu
6.

A tamogatas felhasznalasanak ellendrzese, beszamolasi kotelezettseg

6.1. A tamogatasi igeny jogosultsagat es a tamogatas felhasznalasat a Tamogato, a tamogatas
felhasznalasanak ellendrzesere jogszabaly altal meghatarozott szervek, a felhasznalas
kezdd idopontjatol a beszamold benyujtasara a jelen szerzodesben rdgzitett hataridot
koveto 5 ev eltelteig, barmikor, barhol ellendrizheti.
6.2. Tamogatott a tamogatott tevekenyseg megvaldsitasa soran a koltsegvetesbol nyujtott
tamogatasbol a kettoszazezer forint ertekhatart meghaladd erteku aru beszerzesere vagy
szolgaltatas megrendelesere iranyuld szerzodest kizardlag irasban kbthet. Irasban kotott
szerzodesnek mindsiil az elkuldott es visszaigazolt megrendeles is. Az irasbeli alak

megsertese a szerzodes ervenyesseget nem erinti, azonban a kifizetes a tamogatott
tevekenyseg kbltsegei kozott nem veheto figyelembe.
6.3. A Tamogatott koteles a tamogatasi osszeget elkuldnitetten kezelni es a tamogatasi
osszeg felhasznalasara nezve elkulonitett szamviteli nyilvantartast vezetni, illetoleg a
fclhasznalast dokumentdlo szamlakat, bizonylatokat, szerzodeseket, egyeb okiratokat a
Tamogato vagy egyeb ellenorzesre jogosult szervek altal ellendrizhetd modon kezelni es
•hyilvantartani, valamint a beszamolo benyujUsara a jelen szerzodesben rogzitett
hataridotbl kezdodoen a vonatkozo jogszabalyi eldirasok szerint megdrizni. A
Tamogatott ezen tul is koteles minden, az ellendrzeshez szukseges felvilagositast es
egyeb segitseget megadni. A

6.4. A Tamogatott a tamogatas felhaszn&asardl legkesbbb 2022. februar 15-ig koteles
irasban szakmai zaro beszamolot es penzugyi zaro elszamolast kesziteni es atadni a
' Tamogato szakmailag illetekes ugyoszt^lya (Humdnszolgaltatasi Ugyosztaly) reszere. A
Tamogato reszerbl a szakmai beszamold es pdnzugyi elszamolas elfogadasara es a
teljesites igazolasara a polgarmester jogosult jelen szerzodes 6.6. pontjaban feltilntetett
hataridon belul.

6.5. A beszamolonak es az elszamoiasnak a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszamolo: szakmai ertekeles a tamogatas celjanak megvalosulasarol
(melynek mellekletet kdpezi a tamogatott tevekenysegrdl keszult fenykep stb);

b)

'

penzugyi elszamolas: a felmerult koltsegeknek a felhasznalas jogcime szerinti - a
tamogatas celjanak megvaldsulasahoz kotheto - teteles felsoroUsa, a felhaszndlasi
iddszakhoz igazodo, a Tamogatott nevere szdlo szamlak, berjegyzdkek, egyeb
szamviteli es addhatdsagi felhasznalasra alkalmas helyettesitd okiratok, egyeb
dokumentumok (megrendelo, tamogatasi szerzodes stb.) hitelesitett masolatanak,
kifizetest igazolo dokumentumok - bankkivonat, penztarbizonylat -hitelesitett
masolatanak benyujtasaval, valamint a szamlak es bizonylatok adataival megegyezocn
kitoltott, a jelen szerzodes I. szamu mellekletet kdpezo Elszamolo Lap benyujtasaval.
A Tamogatott a felhasznalast dokumentalo eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb
okiratokra koteles rafmi: „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkormanyzat fele ......... Ft (azaz ......................................
forint) Ssszegben
elszamolva”. Nem magyarorszagi fizetbeszkozben tortend penzugyi elszamolas eseten
a szdmladsszesiton a szamla targyat magyar nyelven is, tovabba a szamla osszeget a
szamla teljesitese napj&i drvdnyes. MNB kozepdrfolyaman forintra atszamitya is fel
kell tuntetni.

6.6. A Tamogatott a beszamolot es az elszamolast ugy koteles elkesziteni, hogy az alkalmas
legyen a tamogatas felhasznalasanak reszletes ellenbrzesere. A Tamogato a beszamolot
es az elszamolast a beerkezest kovetoen megvizsgalja, es a beerkezest koveto 60 napon
belul dont annak elfogadasardl vagy elutasitasardl. A Tamogato donteserol irasban
ertcsiti a Tamogatottat. Ha a Tamogatott a beszamolasra, elszamolasra vonatkozo
kdtelezettseget hataridbre nem teljesiti vagy a hatariddben benyujtott beszamolo.
elszamolas tartalma nem megfelelb, illetve visszafizetesi kotelezettsege keletkezik, ugy
a Tamogato kapcsolattartoja 30 napos hataridb megjelolesevel irasban felszolitja a
Tamogatottat a hiany potlasara, visszafizetesi kbtelezettsegenek teljesitesere, mdynek
beerkezeset kovetoen 30 napon belul dont a Tamogato annak elfogadasardl. Felek

rbgzitik, bogy a hianypbtlas elmulasztasa lehetetlenne teszi annak megallapitasat, hogy a
tamogatast a Tamogatott rendeltetesszeruen hasznalta-e fel. A Tamogatott tudomasul
veszi, hogy mindaddig, amig a jelen szerzodesben foglaltak szerint, teljes konien el nem
szamolt a tamogatas bsszegevel, azonos celra ujabb vagy tovabbi tamogatasban nem
reszesithetb.
6.7. Jelen szerzbdes mbdosiUsa a Felek kozds akaratabol kizarolag irasban tbrtenhet. A
Tamogatottnak a szerzbdes mbdositasara iranyulb kerelmet irasban, reszletes
indokolassal ellatva kell a Tamogatb reszere elbtegesztenie. Tamogatott kizarolag olyan
indokkal kezdemenyezhet szerzbdesmbdositast, amely a tamogatas megitelesenek
kbriilmenyeit utblag nem valtoztatja meg. Szerzbdesmbdositasra sor keriilhet kiilbnbsen
a Tamogatott adolevonasi jogosultsagaban bekbvetkezett valtozas, valamint a
tamogatasi cel megvalbsulasat nem veszelyeztetb, a tamogatas felhasznalasi es
elszamolasi hataridejet erintb hataridb mbdositas miatt.

A szerzbdes mbdositasara iranyulb irasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos
szerzbdes 5.2. pontjaban meghatarozott felhasznalasi hataridb veghatarideje, csak a
tamogatas felhasznaUsarol tbrtenb beszamolas hataridejenek mbdositasa eseteben az
irasbeli kerelem benyujtasi hatarideje a hatalyos szerzbdes 6.4. pontja szerinti
beszamolas veghatarideje.
A szerzbdes mbdositasara a Tamogatb irasbeli engedelye alapjan keriilhet sor. A
Tamogato jogosult a Tamogatott nem kellben megalapozott szerzbdesmbdositasi
kerelmet elutasitani. Amennyiben a mbdositas szuksegessege a Tamogatottnak felrohatb
okbbl ered, ugy az eset bsszes kbriilmenyeit merlegelve a Tamogato jogosult valasztani
a szerzbdesmbdositas es szerzbdesszeges eseten alkalmazhatb jogkbvetkezmenyek
kbzbtt.
6.8. A Tamogatott kbteles a kbltsegvetesi tamogatasok lebonyolitasaban reszt vevb es a
kbltsegvetesi tamogatast ellenbrzb szervezetekkel egyuttmukbdni, az ellenbrzest vegzb
szerv kbpviselbit ellenbrzesi munkajukban a megfelelb dokumentumok, szamlak, a
megvalbsitast igazolb okmanyok, bizonylatok rendelkezesre bocsatasdval, valamint a
fizikai teljesites vizsgalataban a helyszinen is segiteni.
7. A Timogato elallasi, felmondasi joga, a tamogatas visszafizetese

7.1. A Tamogatb a jelen szerzbdestbl valb elallasra vagy a szerzbdes azonnali hatalyu
felmondasara jogosult, ha:

a)
b)
c)

d)

e)

a Tamogatott jogosulatlanul vette igbnybe a tamogatast, vagy
a Tamogatott a tamogatasrbl szblo dbntes tartalmat erdemben befolyasolb valbtlan,
haniis vagy megtevesztb adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
olyan kbriilmeny merul fel, vagy jut a Tamogatb tudomasara, amely alapjan az
allamhdztartasi tbrveny vegrehajtas&rbl szblo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Avr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem kbthetb tamogatasi
szerzbdes, vagy
a tamogatott feladat megvalositdsa meghiusul, tartbs akadalyba utkdzik vagy a jelen
szerzodesben fogialt utemezeshez kepest jelentbs kesedelmet szenved, vagy
a Tamogatott neki felrohatb okbbl megszegi a jelen szerzbdesbbl, illetve az azzal
kapcsolatos jogszabalyokbbl eredb kbtelezettsegeit, igy kulbnbsen nem tesz eleget

f)
g)

ellenorzesturesi kotelezettsegenek (az ellenorzes soran felrohato magatartasaval az
ellenorzo szerv niunkajat ellehetetleniti), es ennek kovetkezteben a tamogatott
tevekenyseg szabalyszeru megvalositasat nem lehet ellendrizni, vagy
a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek
feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozat barmelyiket visszavonja, vagy
a
Tamogatott
a jelen
szerzodesben
meghatarozott
(resz)beszamolo,
(resz)elszamolas
benyujtasanak
(pot)hataridejet
elmulasztotta
vagy
a
(resz)beszamolot, elszamol&st annak nem megfelelb teljesitese miatt a Tamogato
nem fogadta el.

7.2. Ha a Tamogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tamogato olyan korulmenyrol szerez
tudomast, amely a jelen szerzodes felmondasat, illetve az attol vald elailast
megalapozza, a Tamogato errol a Tamogatottat tajekoztatja. A Tamogatott a tajekoztatas
kezhezv&elet koveto 15 napon belul a tamogatast egy osszegben koteles visszafizetni a
■Tamogato reszere a Tamogato altal meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a
szerzodesszam megjeldlesevel.
7.3. Amennyiben a tamogatasbol fel nem hasznalt osszeg maradt vissza, vagy el nem
fogadott elszamolas miatt visszafizetesi kotelezettseg keletkezett, ugy azt a Tamogatott
az elszamolasi hataridot koveto 15 napon belul, egy osszegben koteles visszafizetni a
Tamogato reszere, a Tamogato altal meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a
szerzodesszam megjelOlesevei.
7.4, A Tamogatott tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzodesben adott
nyilatkozata ellenere a tamogatas felhasznalasa soran a fizetendo adojabol ra atharitott
vagy az altala megallapitott adot levonta, vagy a keletkezd adoterhet masra atharitotta, a
levonasba helyezett vagy dtharitott es a Tamogato altal is tamogatott altalanos forgalmi
add osszegenek megfeleld tamogatast koteles a Tamogato reszere a Tamogato altal
meghatarozott (11784009-15508009) szamlara, a szerzodesszam megjelolesevel 15
napon belul visszafizetni.
7.5. Amennyiben a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott visszafizetesi
kotelezettsege teljesitesevel kesedelembe esik, koteles a kesedelem idejere a Polgari
Tbrvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny (tovabbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban
meghatarozott kesedelmi kamatot fizetni.

8. Egyeb rendelkezesek
8.1. Felek rogzitik, hogy a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaig a Tamogato reszere atadta
az alabbi dokumentumokat, es a Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerzodes megkotesenek
feltetelekent jogszabaly vagy a Tamogato altal meghatarozott, a Tamogatott altal
benyujtott egyeb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerzodes

alairasanak idopontjaban valtozatlanul fennallnak:
-

a Tamogatott letesito okiratanak egyszeru masolata (alapito okirat, alapszabaly,
stb);
a Tamogatott kepviselojenek kozjegyzo altal hilelesitett alairasi cimpeldanyanak
hitelesitett masolata.

8.2.

A Tamogatott a jelen szerzodes alairasaval
a) nyilatkozik arrol, hogy a tamogatasi igenyben foglalt adatok, informacidk es
dokumentumok teljes koriiek, valddiak es hitelesek;
b) nyilatkozik arrol, hogy nem all jogerds vegzessel elrendelt vegelszamolas. felszamolas
alatt, ellene jogerds vegzessel elrendelt csddeljaras vagy egyeb, a megsziintetesere
iranyuld, jogszabalyban meghatarozott eljaras nines folyamatban;
c)kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi onkormanyzatok adossagrendezesi
eljarasarol szolo 1996. evi XXV. torveny hatalya ala tartozik, nem all
adossagrendezesi eljaras alatt, tovabba tudomasul veszi, hogy az Avr. 142. §-a
alapjan adossagrendezesi eljaras alatt allo szervezetekkel - fuggetleniil a tamogatas
egyeb felteteleinek megletetbl - tamogatasi szerzdd^s nem kotheto;
d)kijelenti, hogy - amennyiben jogszabaly eloirja - a tamogatott tevekenyseghez
szUkseges jogerds hatosagi engedelyek birtokaban van;
e) tudomasul veszi, hogy nem kotheto tamogatasi szerzodes azzal, akivel szemben az
Avr. 81. §-ban meghatarozott felt&elek valamelyike fennail;
t) tudomasul veszi, hogy adoazonositd szamat a Magyar Allamkincstar es a Tamogato
felhasznaljak a koztartozas bekovetkezese tenyenek es osszegenek megismeresehez,
illetve a lejart koztartozasok teljesitese erdekeben;
g) tudomasul veszi, hogy nem nyujthato tamogatas annak a szervezetnek, amely az elozd
evekben a Tamogato £ltal azonos celra biztositott koltsegvetesbol nyujtott tamogatas
felhasznalasaval a jogszabalyban vagy a tamogatoi okiratban vagy tamogatasi
szerzodesben foglalt kotelezettseget megszegve meg nem szamolt el;
h) tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igdny szabalyszeruseget es a tamogatas
rendeltetesszeru felhasznalasat a Tamogato es a jogszabalyban meghatarozott egyeb
szervek ellendrizhetik;
i) tudomasul veszi, hogy a tamogatassal osszefuggesben a Tamogatott nevere, a
tamogatas celjara, osszegere, tovabba a tamogatasi program megvalositasi helyere
vonatkozd adatok nyilvanossagra hozhatok;
j) nyilatkozik arrol, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1)
bekezdese szerinti atlathatd szervezetnek minosill;
k) tudomasul veszi, hogy amennyiben kettoszdzezer forint ertekhatdrt meghalado erteku
aru beszerzesere vagy szolgaltatas megrendelesere iranyuld szerzodes megkotesere
nem az Avr. 76. § (2) bekezdese szerint kerul sor, a szerzodes teljesitese erdekeben
tdrtend kifizetes a tamogatott tevekenyseg koltsegei kozott nem vehetd figyelembe;
1) tudomasul veszi, hogy a tudomasszerzestol szamitott ket even beliil nem reszesiilhet
tamogatasban es a mar folyositott tamogatas visszafizetesere kotelezheto az a
tamogatott, aki lenyeges korulmenyrol, tenyrol valotlan vagy hamis adatot
szolgaltatott, vagy a tamogatasi a tamogatasi szerzodesben megjelolt celtol reszben
vagy egeszben elteroen hasznalta fel, vagy a tamogatasi szerzodesben vallalt
kotelezettseget nem vagy nem hatariddben teljesitette.

8.3. Amennyiben

a) olyan kortilmeny meriil fel, amely alapjan az Avr. 81. § alapjan nem kotheto
tamogatasi szerzodes;
b) a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek
feltetelekent jogszabaly altal eldirt nyilatkozatok barmelyiket visszavonja;
c) a tamogatott tevekenyseg megvalosftasa meghiusul, tartos akadalyba iitkozik, a jelen
szerzodesben foglalt utemezeshez kepest jelentds kesedelmet szenved;

d)
a Tamogatott adolevonasi jogaban valtozas kovetkezik be;
e) a Tamogatott adataiban, a jelen szerzodes megkdtesenek feltetelekent jogszabaly
vagy a Tamogato altal eldirt. a Tamogatott altal benyujtott nyilatkozatban,
dokumentumban, a tamogatas felteteieiben vagy a jelen szerzodes teljesitesevel
osszefuggo korulmenyben valtozas kovetkezik be,
f) az elszamolas alapjaul szolgalo dokumentumok jelen szerzodesben meghatarozott
fellelhetosege megvaltozik,

azt a Tamogatott a tudomasdra jutast kovetoen 15 napon beltil kdteles irasban
bejelcnteni a Tamogatdnak.
8.4. A Tamogato a 8.3. pontban meghatarozott bejelentds alapjan 30 napon belul megteszi a
szukseges intezkedeseket.
8.5. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodessel osszefuggo adatok nem mindsulnek uzleti
titoknak, nem tarthatoak vissza uzleti titokra hivatkozassal, amennyiben azok
megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat tdrvdny kozerdekbol elrendeli. A fentiektol
elterden azonban a Tamogato nem hozhatja nyilvanossagra azokat az adatokat,
amelyeknek megismerese a Tdmogatott uzleti tevekenysegenek vegzese szempontjabol
aranytalan serelmet okozna - igy kulondsen technoldgiai eljarasra, muszaki megoldasra,
know-how-ra vonatkozo adatokat
amennyiben azok nyilvanossagra hozatalat a
Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol torteno beszamolassal egyidejuleg kifejezetten

es elkiilonitetten irasban megtiltotta.
8.6. A Tamogatott a tdmogatott feladat kivitelezese soran - a media megjeleneseknel,
rendezvenyeken, kiadvanyokon, konyveken, az ezekkel kapcsolatos reklam es PR
anyagokon - jogosult a Tamogato teljes nevenek, valamint a tamogatas tenyenek
kifogastalan nyomdatechnikai kivitelezesben torteno megjelentetesere. A Tamogatott a
Tamogato nevenek feltuntetesere, illetve hasznalatara kizarolag a jelen szerzodes hatalya
alatt jogosult.

8.7. Felek a jelen szerzddesbol. eredo esetleges jogvitaikat elsdsorban targyalasos uton .
kotelesek rendezni.
8.8. A jelen szerzodesben nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek
tekinteteben a magyar jog szabalyai - elsosorban a Ptk., az Aht. es az Avr. - az

/

iranyaddk.

Jelen szerzodes mindket fel altali alairas napjatol a jelen tamogatdsi szerzodesben foglalt
kotelezettsegek mindket fel reszerol torteno maradektalan teljesulesenek napjaig hatalyos.
Jelen szerzodest a Budapest Fovaros VIII. Kertilet Jozsefvarosi Qnkormanyzat Kepviseldtcstiiletc ..../202L (X. 21.) szamu hatarozataban hagytajova.
Felek a jelen 8 oldalbol allo szerzodest elolvastak, megdrtettek, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag irtak ala. A szerzodes 5 db eredeti, egymassal teljes
egeszeben megegyezd peldanyban kesziilt, amelybol 4 db a Tamogatonal, I db a
Tamogatottnal marad.
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