
Kivonat 5. számú melléklet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Kulturális 
és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 

6.3. pontjában meghatározott 2. számú melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében: Dr. Kocsis 
Máté polgármester  (székhely címe:  1082 Budapest,  Baross u.  63-67.),  mint  Támogató (a 
továbbiakban: Támogató),

másrészről
a  Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében: 
Fábián László ügyvezető (székhely címe: 1089 Budapest, Orczy út 1.), mint  Támogatott (a 
továbbiakban: Támogatott)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. Felek  rögzítik,  hogy a Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  a  277/2011.  (VI.16.)  számú  határozata  alapján  a 
közfoglalkoztatotti  támogatás  pályázati  önrészének  és  az  azokkal  kapcsolatosan 
felmerülő plusz költségek finanszírozására költik.

II. Az I. pontban foglalt  feladat végrehajtására a Támogatott 2011. április 01. napjától 
2011.  december  31.  napjáig  a  Nemzeti  Közfoglalkoztatás  Program  kereteinek 
megfelelően,  a  hatósági  szerződésekben foglalt  maximum létszámmal  és  megjelölt 
munkakörökben 4 és 8 órás munkavégzéssel közfoglalkoztatottakat alkalmaz, illetve a 
Józsefvárosi Cigányzenekar  működtetését  1 fő szakmai és 1 fő operatív  vezetővel, 
határozott  idejű,  megbízási  jogviszony  keretében  látja  el  (2011.  július  1.  napjától 
2011. december 31. napjáig).

III. A Támogató a Támogatott részére az II. pontban meghatározott közfoglalkoztatottak 
bér- és járulék költségére, illetve a velük kapcsolatban felmerülő közvetlen költségek 
egy részének (zenekarral  kapcsolatos többlet  kiadások) finanszírozására céljelleggel 
összesen 4.013.070 Ft önkormányzati támogatást nyújt, - melyből a rövid időtartamú 
közfoglalkoztatásra  jutó  várható  összeg  795.990  Ft,  a  hosszabb  időtartamú 
közfoglalkoztatásra  jutó   várható  összeg  pedig  1.675.080  Ft,  valamint  a  zenekar 
koordinátori  tevékenységének  arányos  költsége  1.542.000 Ft  -  oly módon,  hogy a 
Támogató ezen összeget egyösszegben átutalja 2011. június 30. napjáig a Támogatott 
UniCredit  Hungary  Zrt.-nél  vezetett  10918001-00000068-72600009  számú 
bankszámlaszámlájára. 

IV. A Támogatott köteles a támogatás összegét a feladat ellátására fordítani, számviteli 
nyilvántartásában a támogatást elkülönítetten kezelni.
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V. A Támogatott az önkormányzati támogatás felhasználásáról 2012. február 29. napjáig 
köteles elszámolni. 

VI. A Támogatott  a  fel  nem használt  összeget  az  elszámolással  egyidejűleg  köteles  a 
Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  14100309-10213949-01000006 
számlájára  visszafizetni.  Késedelmes  teljesítés  esetén  a  Ptk-ban  meghatározott 
kamattal növelt összegben kell a fel nem használt támogatás összegét visszafizetni.

VII. A  Támogató  köteles  a  támogatás  folyósítását  határidőben  teljesíteni,  késedelmes 
teljesítés esetén a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamattal megemelt összegben.

Jelen támogatási szerződés a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a 
Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  között  kötött 
közszolgáltatási szerződés melléklete, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Felek  a  szerződést  elolvasták,  és  mint  akaratukkal  mindenben  egyezőt  elfogadják.  Jelen 
szerződés 2 számozott oldalból áll és 6 példányban készült.

Budapest, 2011. június  „….”

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 
képviseletében

Dr. Kocsis Máté     
polgármester

Támogató

Józsefvárosi Kulturális és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

képviseletében
Fábián László

ügyvezető
Támogatott

Ellenjegyzés:

           Dr. Mészár Erika
           a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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