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1.sz. melléklet 

 

Támogatási szerződés 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

(székhelye:1082 Budapest, Baross u. 63-67.; adószáma: 15508009-24-2) 

képviseletében eljár: Dr. Kocsis Máté polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről a  

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(székhelye:1139 Budapest, Teve u. 4-6.; adószáma: 15720388-2-51) 

képviseletében eljár: Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, 

Budapest Rendőrfőkapitánya (a továbbiakban: Adományozott) 

 

valamint az 

 

Országos Rendőr-főkapitányság 

(székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.) 

képviseletében eljár: Dr. Hatala József r. altábornagy, Országos Rendőrfőkapitány, mint 

elfogadó (a továbbiakban: Elfogadó) 

 

(együttesen: Felek) között az alábbiak szerint:  

 

A Felek kijelentik, hogy Budapest, ezen belül Józsefváros közrendjének, közbiztonságának 

terén elért jelentős eredmények alapján – figyelemmel a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. Törvény 2. § (2) a) és c) pontjában, valamint a 9. §-ában biztosított felhatalmazására, 

illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében 

foglaltakra – megkötik az alábbi  

szerződést. 

 

 

I. 

A szerződés célja 

 

 

I/1. Az Önkormányzat 8.500.000,-Ft, azaz Nyolcmillió – Ötszázezer forint összegű 

támogatást nyújt, mellyel hozzájárul a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság (a 

továbbiakban: Rendőrkapitányság) működési költségeihez. 

 

 

 

II. 

Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei 
 

 

II/1. Az Önkormányzat vállalja, hogy 2011. évi költségvetéséből a I/1. pontban meghatározott 

cél magvalósítása érdekében 8.500.000,-Ft, azaz Nyolcmillió- Ötszázezer forint egyszeri 
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támogatási összeget biztosít, melyet a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül a 

Főkapitányság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430-00000000 számú 

számlájára átutal. 

 

II/2. Az Önkormányzat jogosult bármikor ellenőrizni a támogatás időarányos felhasználását 

és jogosult kérni az ezzel összefüggő számadást. 

 

II/3. Az Önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, 

illetve a támogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy 

bekövetkezik: 

- ha a támogatás részben vagy egészben nem a jelen szerződésbe foglaltak szerint kerül 

felhasználásra, 

- ha a Főkapitányság az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 

- ha a Főkapitányság az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt 

határidőig nem teljesíti, 

- ha a Főkapitányság bármely, jelen szerződésben foglalt nyilatkozata valótlan. 

 

II/4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a szerződés alapján biztosított pénzösszeg tekintetében 

rendelkezési joga nem korlátozott. 

 

 

III. 

A Főkapitányság jogai és kötelezettségei 

 

 

III/1. Adományozott a II/1. pontban írt támogatást elfogadja, egyben kötelezettséget vállal 

arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget egyéb pénzeszközeitől elkülönítve kezeli, az 

összeg átutalását követően annak felhasználását a Rendőrkapitányság részére biztosítja.  

 

III/2. Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben meghatározott 

támogatást kizárólag a Rendőrkapitányság működési költségeire – a 384/2011. (X.06.) sz. 

képviselő-testületi határozat alapján – fordítja. 

 

III/3. Adományozott köteles a támogatás összegét nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a 

támogatás felhasználásának mértékéről az Önkormányzat megkeresésére naprakész 

információkkal tudjon szolgálni. 

 

III/4. Adományozott a támogatási összeg felhasználásáról elszámolási kötelezettséggel 

tartozik az Önkormányzat felé a támogatás jelen szerződésben foglalt célja szerinti 

felhasználásáról – a számvitelről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően -, melynek alapján köteles szöveges és 

számszaki – a kifizetések összesítését tartalmazó – beszámolót készíteni, legkésőbb 2012. 

január 31. napjáig. A felhasználás teljesítését az Önkormányzat képviseletében a Polgármester 

igazolja. 

 

III/5. Adományozott jelen szerződésben kijelenti, hogy 

- hozzájárul az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ámr.) 113. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakhoz, valamint 

a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás 

rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő 

ellenőrzéséhez, 
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- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 15. §-ában foglaltaknak, valamint a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában 

foglaltaknak, 

- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, célja, 

összege nyilvánosságra hozható. 

 

III/6. Adományozott tudomásul veszi, hogy – legfeljebb öt évre – kizárható a támogatások 

rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: 

- jelen szerződésben rögzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak részben 

valósul meg, 

- az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 

- az előírt bejelentési és elszámolási kötelezettségének az előírt határidőig nem tett 

eleget. 

Fent felsorolt okok bármelyikének bekövetkezése esetén köteles a támogatás összegét, 

illetőleg annak a céllal ellentétes módon felhasznált részét az erre vonatkozó felszólítás 

kézhezvételétől számított 8 napon belül visszafizetni.  

 

IV. 

Záró rendelkezések 

 

 

IV/1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

 

IV/2. A Felek szükség esetén, közös munkaértekezleten értékelik jelen szerződés 

végrehajtását, indokolt esetben annak kiegészítését, módosítását kezdeményezik. 

 

IV/3. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában – a 

Felek előzetes egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével – történhet. 

 

IV/4. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye 

címének kezeléséhez, a Rendőrség honlapján történő közzétételéhez.  

 

IV/5. Jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül a másik félhez címzett előzetes írásbeli 

nyilatkozat alapján 45 napos határidővel felmondhatja. 

 

IV/6. A Felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással 

elszámolni. 

 

IV/7. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 

rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.  

 

IV/8. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 

békés úton, egyeztetés útján kívánják megoldani. Az esetleges jogviták eldöntésére a BKKB 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

IV/9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Önkormányzat által tett – 

köztartozásaira vonatkozó – nyilatkozat.  
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IV/10. Jelen szerződés készült 5 oldal terjedelemben, melyet a Felek képviselői elolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt helyben hagyóan hat példányban írják alá. 

 

 

 

Budapest, 2011. …………... 

 

 

 

 

 

 

    Dr. Kocsis Máté             Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok 

Budapest Főváros VIII.                rendőrségi tanácsos 

   kerület Józsefvárosi                   Budapest Rendőrfőkapitánya 

       Önkormányzat 

 

 

 

           Dr. Hatala József r. altábornagy 

               Országos Rendőrfőkapitány 

 

 

 

 

Ellenjegyzem:      Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

         

Budapest, 2011. ………… 

 

 

         Dr. Mészár Erika     …………… ………………………….. 

a jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

 

Budapest, 2011. ………... 

 

 

 

 ……………………………………….. 

 

 

 

 


