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Targy: Javaslat a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi onkormanyzatok kiegeszito
mukodesi tamogatasi kerelme targyaban
A napirendet nyilt iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz mindsitett tobbseg sziikseges.
ELOKESZ1T6 SZERVEZET1 EGYSEG: JEGYZOI KAB1NET, SZERVBZESl /r^DA_

Keszitette: Dr Kovacs Gabriella
PENZUGYI FEDEZETETIGENYEL/IGAZOLAS:
JOG1 kontroll:

Beterjesztesre alkalmas:

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
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Hatarozati javaslat:
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, es a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es
Eselyegyenldsegi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szold 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban:
Motv.) 23. § (5) bekezdese 19. pontja, valamint a nemzetisegek jogairol szolo 2011. evi
CLXXIX. torveny (a tovabbiakban: Nektv.) 10. § (4) bekezdese ertelmeben a keriileti
onkormanyzat feladata a nemzetisegi iigyek ellatasa, melynek soran a telepulesi
onkormanyzat koteles biztositani a helyi nemzetisegek jogainak ervenyesiileset. A
nemzetisegi onkormanyzatok mukodesehez es feladatainak ellatasahoz minden evben
mukodesi tamogatas celjara penziigyi forrast biztositunk koltsegvetesi rendelettinkben es azt
kepviselo-testiileti dontes alapjan, tamogatasi szerzodes formajaban a nemzetisegi
onkormanyzatok rendelkezesere bocsatjuk.
2020. evben az alabbi bsszegeket biztositotta dnkormanyzatunk a keriiletben mukodo
nemzetisegi onkormanyzatok reszere
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Nemzetiseg
Bolgar
Gorog
Lengyel
Nemet
Ormeny
Roman
Ruszin
Szerb
Szlovak
Ukran
Roma
osszesen

Letszam
24
72
23
64
113
86
44
45
23
39

533

Tamogatas Ft-ban
100.773
302.319
96.574
268.728
474.473
361.103
184.750
188,949
96.574
163.756
5.369.000
7.607.000

Tamogatas/kiegeszites
200.00CF Ft-ig
99.227
103.426
15.250
11.051
103.426
36.244
368.623

A 2020. ev azonban sok tekintetben elter az elozo evektbl, mert a COVID19 virus okozta
jarvanyhelyzet miatt a nemzetisegi onkormanyzatok tobbnyire korlatozottan tudtak mukodni,
ami nem csupan a kulonleges jogrend alkalmazasat jelentette, hanem tobb, tervezett program
elmaradasat is, ami a 2020. evben rendelkezesre allo penziigyi forrasok felhasznalasat is
nehezftette.
Ezert harom nemzetisegi onkormanyzat is kerelemmel fordult onkormanyzatunkhoz:
- a Jdzsefvarosi Lengyel Onkormanyzat kerelmeben jelezte, hogy a telepulesi
onkormanyzattol 2020. evben kapott mukodesi tamogatas kozel fele osszeget a
jdzsefvarosi lengyel szarmazasu szemelyek hagyomanyosan Lengyelorszagba
tervezett autobuszos kirandulasara kivanta forditani, azonban az ismert okok miatt a
kirandulas elmaradt, es 93.205 Ft-ot vissza kellett fizetniiik, mint fel nem hasznalt
tamogatast.
- a Jdzsefvarosi Ukran Onkormanyzat ugyancsak arra alapozta kerelmet, hogy a tavalyi
tamogatasbdl 170.860 Ft-ot nem tudott felhasznalni.
mas a helyzet a Jdzsefvarosi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat eseteben, akik viszont
- a nem pontosan vezetett penziigyi analitikak kovetkezteben - tulkoltottek az
onkormanyzatunk altal rendelkezesukre bocsatott tamogatast 117.626 Ft osszegben.
A Jdzsefvarosi Lengyel Onkormanyzat, es a Jdzsefvarosi Ukran Onkormanyzat az altala fel
nem hasznalt osszeget visszautalta. A visszafizetett dsszeg rendelkezesre all, azaz kerelmuk
kedvezd elbfralasa tobblet kiadast nem jelent onkormanyzatunk szamara - ezert javaslom
ezen dsszegek 2021. evben tobblet tamogataskent tortend biztositasat az erintett nemzetisegi
onkormanyzatok reszere.
Ugyanakkor a Jdzsefvarosi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat vonatkozasaban mas helyzet
allt eld, esetiikben osszesen 117.626 Ft osszegben eloiranyzat tullepes tortent az elozo evek
pontatlan penziigyi analitikai kovetkezteben. Ezert javaslom, hogy a tulkoltes osszegere
117.626 Ft tobblettamogatast biztositson onkormanyzatunk.
A fenti tartalommal elokeszitett tamogatasi szerzddes mddositasok az eloterjesztes
mellekletet kepezik.

II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban elfogadott, modositandd Tamogatasi Szerzbdesekrbl korabban a
Tisztelt Kepviseld-testulet dontott.

HI. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a nemzetisegi onkormanyzatok mukodesenek biztositasa.
A dontes penziigyi fedezetet igenyel.
A tobblettamogatasok penziigyi fedezete mindosszesen 381.691 Ft osszegben az
onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet 9.
melleklet Altalanos tartalek terhere biztosithato.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Nektv. 10. § (4) bekezdese ertelmeben a keriileti onkormanyzat feladata a nemzetisegi
ugyek ellatasa, melynek soran a telepulesi onkormanyzat koteles biztositani a helyi
nemzetisegek jogainak ervenyesiileset.
A Kepviselo-testiilet hataskore Motv. 10. § (1) (2) bekezdesen, 42.§ 1 pontjan alapszik,
tekintettel arra, hogy a hatarozati javaslat erinti a Jozsefvarosi Onkormanyzat koltsegveteserol
szolo 5/2021 ((11.25) onkormanyzati rendeletet. A Kepviselb-testulet es Szervei Szervezeti es
Mukddesi Szabalyzatarol szolo Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiilet 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet (SZMSZ) 6. melleklet 6. pontja
alapjan a donteshez mindsitett tobbseggel hozott hatarozat sztikseges.

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Mellekletek:
1.
Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat elndkenek tobblet tamogatas iranti kerelme
2.
Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat elndkenek tobblet tamogatas iranti kerelme
3.
Jozsefvarosi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat elndkenek kerelme
4.
Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat Egyuttmukbdesi Megallapodas mddositasa
5.
Jozsefvarosi Nemet Nemzetisegi Egyuttmukbdesi Megallapodas mddositasa
6.
Jozsefvarosi Ukran Nemzetisegi Egyuttmukbdesi Megallapodas mddositasa

Hatarozati javaslat
a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi onkormanyzatok kiegeszito mukodesi
tamogatasi kerelme targyaban

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete ugy dbnt,
hogy

1. a Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat reszere 2021 evben nyujtott, vissza nem
teritendb, mukodesi celu tamogatast 93.205 Ft-tal, a Jozsefvarosi Nemet Nemzetisegi
Onkormanyzat reszere nyujtott. vissza nem teritendb mukodesi celu tamogatast
117.626 Ft-tal, a Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat reszere nyujtott, vissza nem
teritendb mukodesi celu tamogatast 170.860 Ft-tal megemeli.
2. a hatarozat 1. pontjaban foglalt mukodesi celu tamogatasok fedezetet mindosszesen
381.691 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021.
(11.25.) onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere
atcsoportositassal biztositja. Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatasok penziigyi
fedezetenek biztositasahoz szukseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a

polgarmestert, hogy az atcsoportositast a koltsegvetesi rendelet soron kovetkezo
modosftasaban vezesse at.
3. a nemzetisegi onkormanyzatok 2021. evi mukodesi tamogatasaval kapcsolatos
dontesekrol rendelkezo 262/2021. (V.20.) szamu hatarozatba foglalt polgarmesteri
dontes - tamogatas osszegerol rendelkezo - 1. pontjanak l.c alpontjat, l.d. alpontjat es
l.k. alpontjat az alabbira modositja:
c)
d)
k)

a Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat reszere 293.205 Ft,
a Jozsefvarosi Neinet Onkormanyzat reszere 386.354 Ft,
a Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat reszere 370.860 Ft

4. modositja az eldterjesztes 4-6. szamu mellekletei szerint a Jozsefvarosi Lengyel,
Nemet es Ukran Nemzetisegi Onkormanyzatok 2021. evi tamogatasi szerzodeseit.
5. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 4-6. szamu mellekletei szerinti
tamogatasi szerzodesek alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. oktober 21., a 2. pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol
szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasa, az 5. pont
tekinteteben 2021. oktober 31.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet, Nemzetisegi Referens, az
eloiranyzat atcsoportositas tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Budapest, 2021. oktober

■
Dr. Erdss Gabor
alpolgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

aitbs Csilla
jefeyzo

Jozsefv&rosi Onkormanyzat

Piko Andras Polgarmester reszere

Helyben

Tisztelt Polgarmester Ur!

Tajekoztatom, hogy az elmult evben a Jozsefvarosi Onkormanyzat 200.000.-Ft vissza nem
teritendo mukodesi tamogatasban reszesitette onkormanyzatunkat, a Jozsefvarosi Lengyel
Onkonnanyzatot.
Mint ismeretes, a penziigyi nyilvantartast es a penziigyi elszamolasok elokesziteset, es
veglegesiteset nem a nemzetisegi onkormanyzatok vegzik. Sajnos a 2020. dvi t^mogatasra
vonatkozoan mar a felhasznalasi hataridd lejartat kovetoen jutott a tudomasunkra, hogy a
tamogatasbdl a rendelkezesre allo osszeget nem meritettuk ki, azt nem hasznaltuk fel. Emiatt
a tamogato onkormanyzat fele visszafizetesi kotelezettsegiink all fenn 93.205.-Ft osszegben.

Kerem T. Polgarmester urat, hogy amennyiben arra lehetoseget lat, a Jozsefvarosi
Onkormanyzat, mint tamogato tekintsen el a fel nem hasznalt osszeg visszafizettetesetol, vagy
azt kulon tdmogatas formajaban bocsassa vissza onkormanyzatunk reszere.

Budapest, 2021. junius 1.

Nagyne Trzcinska Renata
elnok
Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat
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Jozsefvarosi Onkormanyzat

Ogyintdztf:

Elfizminy:

I

Piko Andras Polgarmester reszere

Helyben

Tisztelt Polgarmester Ur’

Tajekoztatom, hogy az elmult evben a Jozsefvarosi Onkormanyzat 200.000.-Ft vissza nem
teritendo mukodesi tamogatasban reszesitette onkormanyzatunkat, a Jozsefvarosi Ukran
Onkormanyzatot.

Mint ismeretes, a penzugyi nyilvantartast es a penzugyi elszamolasok elokesziteset. es
veglegesiteset nem a nemzetisegi onkormanyzatok vegzik. Sajnos a 2020. evi tamogatasra
vonatkozoan mar a felhasznalasi hatarido lejartat kovetoen jutott a tudomasunkra, hogy a
tamogatasbol a rendelkezesre allo osszeget nem meritettuk ki, azt nem hasznaltuk fel. Emiatt
a tamogato onkormanyzat fele visszafizetesi kotelezettsegiink all fenn 170.860.-Ft osszegben.

Kerem T. Polgarmester urat, hogy amennyiben arra lehetoseget lat, a Jozsefvarosi
Onkormanyzat, mint tamogato tekintsen el a fel nem hasznalt dsszeg visszafizettetesetol, vagy
azt kulon tamogatas formajaban bocsassa vissza onkormanyzatunk reszere.

Budapest, 2021. junius 08.

Po’earmesteri Hba&I
TdZSEFVAROSI POLGARMESTER!
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JOZSEFVAROSINEMET NEMZETISE

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

KERELEM

Piko Andras

polgarmester reszere

Tisztelt Polgarmester Ur!
A Kbltsegvetesi es Penzugyi Ugyoszt^ly 2019-2020 ev vizsgalata alapjan es majusi tajekoztatasa

szerint a Jozsefvarosi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat 2019-2020-ban nem megfeielden hasznalta
fel a forrasait, ami kbvetkezteben tulkoltese keletkezett. Errdl a tulkoltesrol az elozo penzugyi vezeto
nem tajekoztatta Onkormanyzatunkat.

A 2020-as evben 54.049 Ft-ot 2021-ben pedig 63.577 Ft fizetett ki Onkormanyzatunk, aminek, mint

kesobb kiderult nem volt penzugyi fedezete. A gazdasagi vezetovel az idei evben tisztaztuk, hogy a
problemat a Polgarmesteri Hivatal pontatlan 2019-2020. evi nyilvantartasai okoztak.
Elsosorban kerelmezni szeretnenk a csatolt kimutatasban szereplo tetelek elszamolhatosagat a

02/86-1/2021 iktatoszamu 2021. evi telepulesi mukbdesi tamogatas terhere.
Masodsorban kerelmezni szeretnenk, hogy a minddsszesen 117.626 Ft-tal egeszitsek ki a 2021. evi
telepulesi mukodesi tamogatasunk bsszeget.

Eldterjesztes 4. sz. melleklet

TAMOGATASI SZERZODES l.SZ. MODOSITASA
amely letrejott egyreszrol a Budapest
Onkormanyzat (a tovabbiakban: Tamogato)
szekhely:
adoszam:
torzskonyvi azonosito szam:
statisztikai szamjel:
bankszamlaszam:
kepviseli:

Fovaros

VIII.

kerulet

Jozsefvarosi

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
15735715-2-42
735715
15735715-8411-321-01
11784009-15508009
Piko Andras polgarmester

masreszrol a Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat (a tovabbiakban: Tamogatott)
szekhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
mukodesi hely:
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adoszam:
16926192-1-42
torzskonyvi azonosito szam:
679198
statisztikai szamjel:
16926192-8411-371-01
bankszamlaszam:
11784009-16926192
kepviseli:
Nagyne Trzcinska Renata elnok

egyuttesen a Felek kozott az alulirott napon es helyen, az alabbi feltetelekkel:
1. A tamogatas nyujtasanak elozmenyei, kbriilmenyei
A Tamogato a 2021. evi koltsegveteserol szolo 5/2021 (11.25) sz. rendelete, es a polgarmesteri
dbntesbe foglalt 262/2021 (V.20) szamu hatarozata alapjan Tamogatott reszere vissza nem
teritendo brutto 200.000,- Ft, azaz kettoszazezer forint osszegu mukodesi tamogatas
nyujtasarol dontott, mely alapjan 2021. junius 16-an tamogatasi szerzodes jott letre felek
kozott.
2021. junius honapban Tamogatott kerelemmel fordult Tamogato fele, mely alapjan
Tamogato a 2021. oktober 21-en megtartott kepviselo-testuleti ulesen
/2021 (X.21) sz.
hatarozataban arrol dontott, hogy 2021. evben a Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat reszere
93.205.-Ft kiegeszito, vissza nem teritendo mukodesi tamogatast nyujt, melyre tekintettel
szerzodo felek a kozottuk 2021. junius 26-an letrejott Tamogatasi Szerzodes 3.1 pontjat az
alabbiak szerint modositjak:

3.1
Tamogato vissza nem teritendo, brutto 293.205.-ft osszegu, azaz brutto
kettoszazkilencvenharomezer kettoszazot forint osszegu tamogatast nyujt Tamogatott reszere,
melybol
200.000.-Ft-t 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) dnkormanyzati
rendeleteben, es a polgarmesteri dontesbe foglalt 262/2021 (V.20) szamu hatarozata
alapjan 2021. junius 26-ig utal at a Tamogatott 11784009-16926192 szamu
szamlajara;
93.205.-Ft a Kepviselo-testulete
.../2021 (X.21) sz. hatarozata alapjan 2021.
november 15-ig atutalasra keriil a Tamogatott 11784009-16926192 sz. bankszamlajara
azzal, hogy a felhasznalas kezdo idopontja 2021. november 01. napja, a

kotelezettsegvallalas vegsd idopontja 2021. december 31. napja, a penztigyi teljesites
vegsd idopontja 2022. marcius 15.

A jelen szerzodes modositas az alairasanak napjatol hatalyos azzal, hogy a modositas a
szerzodes egyeb pontjait nem erinti.

Jelen tamogatasi szerzodes modositas alairasara a felhatalmazast a Tamogato reszerol a
/2021. (X.21) szamu Kepviselo-testuleti hatarozat, a Tamogatott reszerol a /2021. ( ) szamu
kepviselo-testuleti hatarozat tartalmazza.

Felek a jelen 2 oldalbol allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jdvahagyolag irtak ala. A szerzodesmodositas 5 db eredeti, egymassal
teljes egeszeben megegyezd peldanyban kesziilt, amelybol 4 db a Tamogatdnal, 1 db a
Tamogatottnal marad.
Mellekletek: Elszamold Lapok

Budapest, 2021 oktober ....

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jozsefvarosi Onkormanyzat
Tamogato
kepviseleteben

Piko Andras
polgarmest

Penziigyileg ellenjegyzem:
fedezet: az Onkormanyzat koltsegveteseben
a .......................... ...cimen rendelkezesre all.

Hori ch Szilvia
gazdasagvezetd

Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat
Tamogatott
kepviseleteben

Nagyne Trzcinska Renata
elnok

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
dr Sajtos Csillajegyzdneveben es
meghatalmazasabol:

dr Voros Csilla
aljegyzo

I/a. szamii melleklet
ELSZAMOLO

LAP

Szekhelye:

Tamogatott neve:

Tamogatas szerinti felhasznalasi
hatarido:
Tamogatas celja a tamogatasi
szerzodes szerint:

Tamogatas osszege:

Felhasznalt tamogatas osszege:

Bizonylat adatai

Sorsz
1

Bizonyl.
sorsz.

Szalh'td
neve

Teljesites
ideje

Termek,
szolgaltatas
megnevezese

Cifizetes
Szamla brutto
osszege

Zarade
k
osszege

•

-

Kifizetes
modja
/keszpenz,
utalas

Bankszamla kivonat,
penztari bizonylat
szama

2
3

4
5

6

7
8
9

10

11
12

osszesen:

KitoltSs
datuma:

Cegszerii alairas
especset

1/b. szamu
melleklet
Tamogatashoz kapcsolodo rendezveny eseten

Rendezven
Sorszam y datuma

Rendezven
y helyszine

Rendezvenyen
resztvevok
szamla
becsult szama sorszama

Kitoltes datuma:
Cegszeru
alai'ras es
pecset

Teljesites igazolas:

A penzugyi elszamolast ellendrizte (datum, alairas):...................................................... ..............

Megjegyzes:

A szakmai beszamolot

A penzugyi elszamolast:

ELFOGADOM

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL

NEM FOGADOM EL

teljesites igazolo
Piko Andras
polgarmester
alairas

A penzugyi Elszamolo lap - sziikseg szerint - sokszorosithato

k 'u

Eldterjesztes 5. sz. melleklet

TAMOGATASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA

amely letrejott egyreszrol a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi
Onkormanyzat (a tovabbiakban: Tamogato)
szekhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam:
/
15735715-2-42
torzskonyvi azonosito szam:
■ .735715
statisztikai szamjel:
15735715-841 1-321-01
bankszamlaszam:
. 11784009-15508009
kepviseli:
Piko Andras polgarmester
masreszrol a Jozsefvarosi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat (a tovabbiakban:
Tamogatott)
szekhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
mukodesi hely:
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1 /b
adoszam:
16924200-1-42
torzskonyvi azonosito szam:
679165
statisztikai szamjel:
16924200-8411-371-01
bankszamlaszam:
11784009-16924200
kepviseli:
dr. Szabadkai Attila Csaba elnok
egyuttesen a Felek kozott az alulirott napon es helyen, az alabbi feltetelekkel:

1. A tamogatas nyujtasanak elozmenyei, kbriilmenyei
A Tamogato a 2021. evi koltsegveteserol szolo
5/2021 (11.25) sz. rendelete, es a
polgarmesteri dontesbe foglalt 262/2021 (V.20) szamu hatarozata alapjan Tamogatott reszere
vissza nem teritendo brutto 268.728,- Ft, azaz kettoszazhatvannyolcezer hetszazhuszonnyolc
forint osszegu mukodesi tamogatas nyujtasarol dontott, mely alapjan 2021. junius 16-an
tamogatasi szerzodes jott letre felek kozott.
2021. junius honapban Tamogatott kerelemmel fordult Tamogato fele, mely alapjan
Tamogato a 2021. oktober 21-en megtartott kepviselo-testiileti iilesen
/2021 (X.21) sz.
hatarozataban arrol dontott, hogy 2021. evben a Jozsefvarosi Nemet Nemzetisegi
Onkormanyzat reszere 117.626.-Ft kiegeszito, vissza nem teritendo mukodesi tamogatast
nyujt, melyre tekintettel szerzbdo felek a kozottuk 2021. junius 16-an letrejott Tamogatasi
Szerzodes 3.1 pontjat az alabbiak szerint modositjak:

3.1 Tamogato vissza nem teritendo, brutto 386.354.-ft osszegu, azaz brutto
haromszaznyolcvanhatezer haromszazotvennegy forint osszegu tamogatast nyujt Tamogatott
reszere, melybol
- 268.728.-Ft-t 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati
rendeleteben, es a polgarmesteri dontesbe foglalt 262/2021 (V.20) szamu hatarozata
alapjan 2021. junius 26-ig atutalt a Tamogatott 11784009-16924200 szamu
szamlajara;
- 117.626.-Ft a Kepviselo-testiilet /2021 (X.21) sz. hatarozata alapjan 2021. november
15-ig atutalasra kerul a Tamogatott 11784009-16924200 sz. bankszamlajara azzal,
hogy a felhasznalas kezdo idopontja 2021. november 01. napja, a kotelezettsegvallalas

vegsd idopontja 2021. december 31. napja, a penzugyi teljesites vegsd idopontja 2022.
marcius 15.

A jelen szerzodes modositas az alairasanak napjatol hatalyos azzal, hogy a modositas a
szerzodes egyeb pontjait nem erinti.

Jelen tamogatasi szerzodes alairasara a felhatalmazast a Tamogato reszerol a /2021. (X.2)
szamu kepviseld-testiileti hatarozat, a Tamogatott reszerol a /2021 (X. ) szamu hatarozat
adja.
Felek a jelen 2 oldalbol allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagydlag irtak ala. A szerzodes 5 db eredeti, egymassal teljes
egeszeben megegyezd peldanyban kesziilt, amelybol 4 db a Tamogatdnal, 1 db a
Tamogatottnal marad.
Mellekletek:
I.
Elszamold Lap
Budapest, 2021. majus

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jdzsefvarosi Onkormanyzat
Tamogato
kepviseleteben

Piko Andras
polgarmester

Penzugyileg ellenjegyzem:
Fedezet: az Onkormanyzat koltsegveteseben
a................ . ............ cimen rendelkezesre all.

Horich Szilvia
gazdasagvezetd

Jdzsefvarosi Nemet Nemzetisegi
Onkormanyzat
Tamogatott
kepviseleteben

dr. Szabadkai Attila Csaba
elnok

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
Dr Sajtos Csillajegyzd
neveben es megbizasabol:

Dr. Voros Szilvia
aljegyzo
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I/a. szamu meileklet

ELSZAMOLO LAP
Tamogatott neve:

Szekhelye:

Tamogatas szerinti felhasznalasi
hataridd:
Tamogatas celja a tamogatasi
szerzodes szerint:

Felhasznalt tamogatas dsszege:

Tamogatas dsszege:

Cifizetes

Bizonylat adatai

Sorsz
1

Bizonyl.
sorsz.

Szalh'to
neve

Teljesites
ideje

Termek,
szolgaltatas
megnevezese

Zarade
Szamia brutto k
dsszege
dsszege

Kifizetes
modja
/keszpenz,
utalas

Bankszamla kivonat,
penztari bizonylat
szama

2
3

4
5
6
7
8

9
10

11
12

osszesen:

-

•

Kitoltes
datuma:

Cegszeru alairas
es pecset

1/b. szamu
melleklet
Tamogatashoz kapcsolodo rendezveny eseten

Rendezven
Sorszam y datuma

Rendezven
y helyszine

Rendezvenyen
resztvevok
szamla
becsiilt szama sorszama

Kitoltes datuma:
Cegszerii
alairas es
pecset

Telj esites igazolas:

A penziigyi elszamolast ellendrizte (datum, alairas):...... ........

Megjegyzes:

A szakmai beszamolot

A penziigyi elszamolast:

ELFOGADOM

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

NEM FOGADOM EL.

telj esites igazolo
Piko Andras
polgarmester
alairas

A penziigyi Elszamolo lap - szukseg szerint - sokszorosithato

............

Eldterjesztes 6 sz. melleklet
TAMOGATASI SZERZODES I. SZAMU MODOSITASA

amely letrejott egyreszrol a Budapest
Onkormanyzat (a tovabbiakban: Tamogato)
szekhely:
adoszam:
torzskonyvi azonosito szam:
statisztikai szamjel:
bankszamlaszam:
kepviseli:

Fovaros

VIII.

keriilet

Jozsefvarosi

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
15735715-2-42
735715
15735715-8411-321-01
11784009-15508009
Piko Andras polgarmester

masreszrol a Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat (a tovabbiakban: Tamogatott)
szekhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
mukodesi hely:
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 1/b
adoszam:

15844569-1-42

torzskonyvi azonosito szam:
statisztikai szamjel:
bankszamlaszam:
kepviseli:

844569
15844569-841 l-371-01bankszamlaszam:
14100000-20177149-01000004
Kalmar Zoltanne elnok

egyuttesen a Felek kozott az alulirott napon es helyen, az alabbi feltetelekkel:

1. A tamogatas nyujtasanak elozmenyei, korulmenyei
A Tamogato az onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021 (11.25) onkormanyzati
rendelete, es a polgarmesteri dontesbe foglalt 262/2021 (V.20) szamu hatarozat alapjan
Tamogatott reszere vissza nem teritendo 200.000 Ft, azaz kettoszazezer forint osszegu
mukodesi tamogatas nyujtasarol dontott, mely alapjan 2021. junius 16-an tamogatasi
szerzodes jott letre felek kozott.
2021 . junius honapban Tamogatott kerelemmel fordult Tamogato fele, mely alapjan
Tamogato a 2021. oktober 21-en megtartott kepviseld-testuleti iilesen a
/2021 (X.21) sz.
hatarozataban arrol dontott, hogy 2021. evben a Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat reszere
170.860 Ft kiegeszito, vissza nem teritendo mukodesi tamogatast nyujt, melyre tekintettel
szerzodo felek a kozottiik 2021. junius 16-an letrejott Tamogatasi Szerzodes 3.1 pontjat az
alabbiak szerint modositjak:
3.1 Tamogato vissza nem teritendo, brutto 370.860 Ft osszegu, azaz brutto
haromszazhetvenezer nyolcszazhatvan forint osszegu tamogatast nyujt Tamogatott reszere,
melybol
- 200.000 Ft- 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet, es
a polgarmesteri dontesbe foglalt 262/2021 (V.20) szamu hatarozata alapjan 2021.
junius 26-ig atutalt a Tamogatott 11784009-15844569 szamii szamlajara;
170.860 Ft a Kepviselo-testulet ./2021 (X.21) sz. hatarozata alapjan 2021.
november 15-ig atutalasra kerul a Tamogatott 11784009-15844569 szamu
bankszamlajara azzal, hogy a felhasznalas kezdd idopontja 2021. november 01. napja,
a kotelezettsegvallalas vegso idopontja 2021. december 31., a penziigyi teljesites
vegso idopontja 2022. marcius 15.

A jelen szerzddes modositas az alairas napjatdl hatalyos azzal, hogy a modositas a szerzddes
egyeb pontjait nem erinti.

Jelen tamogatasi szerzodes alairasara a felhatalmazast a Tamogato reszerol a ...72021. (X.2)
szamu kepviselo-testuleti hatarozat, a Tamogatott reszerol a ....... /2021 (X.
) szamu
hatarozat tartahnazza.
Felek a jelen 2 oldalbdl allo szerzodest elolvastak, megertettek, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezbt jovahagyolag irtak ala. A szerzddes 5 db eredeti, egymassal teljes
egeszeben megegyezd peldanyban keszult, amelybol 4 db a Tamogatonal, 1 db a
Tamogatottnal marad.

Mellekletek:
1. Elszamolo Lapok
Budapest, 2021. oktober ...

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jozsefvarosi Onkormanyzat
Tamogato
kepviseleteben

Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat
Tamogatott
kepviseleteben

Piko Andras
polgarmester

Kalmar Zoltanne
elnbk

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
dr. Sajtos Csillajegyzo
neveben es meghatalmazasabol

Penziigyileg ellenjegyzem:
a fedezet az Onkormanyzat koltsegveteseben
a.............cimen rendelkezesre all.

..............................................................
Horich Szilvia
gazdasagi vezeto

J
dr. Voros Szilvia
aljegyzo

1/a. szamu meileklet

ELSZAMOLO LAP

Tamogatott neve:

Szekheiye:

Tamogatas szerinti felhasznalasi hatarido:
Tamogatas celja a tamogatasi szerzodes
szerint:

Felhasznalt tamogatas osszege:

Tamogatas osszege:

adatok forintban

Kifizetes

Bizonvlat adatai
Sorsz

Bizonyl.
sorsz.

Szallito
neve

Teljesites
ideje

Termek, szolgaitatas
megnevezese

Szamla
brutto
osszege

Zaradek
osszege

Kifizetes
mddja
keszpenz,
utalas

Bankszamia
kivonat,
penztari
bizonylat
szama

1

2
3
4

5
6

7
8

9
10

11
12
osszesen:

-

-

Kitoltes
datuma:

Cegszeru
alairas es
pecset

1/b. szamu
melleklet
Tamogatashoz kapcsolodo rendezveny eseten
Sorszam

Rendezveny Rendezveny Rendezvenyen
resztvevok
helyszine
datuma
becsiilt szama

Szamla
sorszama

Kitoltes datuma:

Cegszeru
alairas es
pecset

1/c. szamu melleklet
Teljesitesigazolas:

A penzugyi elszamolast ellendrizte (datum, alairas):............. . ................................. .

Megjegyzes:

A szakmai beszamolot

A penzugyi elszamolast

ELFOGADOM

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL

NEM FOGADOM EL.

teljesites igazolo
Piko Andras
polgarmester
alairas

A penzugyi Elszamold lap - sziikseg szerint - sokszorosithato

