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Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat

Képviselő-testület e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testĺilet !

Előzmény

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 958/201f (VII.25.) sz.határozatźlban úgy döntött, hogy
hogy támogatja aTisznliselőtelepi onkormányzati Egyesület (székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u.
15.) Fővárosi Önkoľmányzat Köľnyezetvédelmi A|apjänak 2012. évi pá|yázati kiírásán való
részvéte|ét azza|,hogy tulajdonosi hozzájźrul'átst ad a Tisztviselőtelep jelenlegi fasoľaihoz illeszkedő, a
meglévő hiányos fasorok fatiltetéséhez.

A Tisztviselőtelepi ÖnkormányzatiBgyesulet a Fővárosi onkoľmányzat á|ta|keze|tKörnyezetvédelmi
A|ap pá|yźlzatán ''Rügy Ügy'' címmel benyújtott pá|yázatával 1,5 millió foľintot nyeľt. A pľojekt
megvalósítástthoz a pźiyázőnak 500 ezeľ forint önľészt ke||ett vállalnia, mellyel kapcsolatban az
Egyesület megkereste a Kĺiľnyezetvédelmi Munkacsopoftot és kérte annak anyagitźlmogatásźlt.

A Környezetvédelmi Munkacsoport 20Í3, március 18-i ülésén I6/f013 (III. 18.) sz. határozatźlban
eryhangúan támogatta a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500.000 Ft-os önrész igényét az
1. sz. mellékletben szereplő helyszínekľe elültetętt 60 db. fa Tisztviselőtelepen töľténő elültetéséhez.
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Előteľjesztő: Kaiser József és Dr. Ferencz oľsolya képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2013. május f2. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Tiszľviselőtelepi onkormźnyzati Egyesület á|ta|végzett faiiltetés tźmogatásźra

A napirendet nyíIt tilésen kell tárgyalni, a dĺjntés elfogadásához minősíteti szavazaItöbbség
szükséges.

EloxÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG (NÉv, szlctĺó): Ve.cvoNGAZDÁLKoDn.sl És ÜzpĺmlľpľÉsI
ÜcyoszrÁry, LÉrpsÍľvÉNYÜZEMELTETÉSI IRoDA
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

}íatfu ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés
meŃárwa|ását.



Józsefuáros közterületi zöldfelülete évről évre megújul és gyarapszik. A Tisztviselőtelepi
Önkormányzati Egyesü|etpá|yźnata és a sikeres pá'|yázat által elnyeľt támogatás remek lehetőség arľa,
hogy a lehető legköltséghatékonyabban tudjuk 60 db. t$' fiata| fával bővíteni zĺjldfelületeink
nagyságźú. Emellett jó példával e|ő| járva bátorítani tudjuk a Józsefrárosért tevékenyen tenni akaró
civil' szervezeteket és azok munkáját.

A fentiek a|apjánjavaslom, hogy a Képviselő-testtilet biztosítsa az 500'000 Ft <isszegű önrésznek
megfelelő összeget a Tisztviselőtelepi onko rmányzati Egyesi'ilet számtra.

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaroľszághe|yi önkormányzatafuő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
torvény 23. $ (5) bekezdés 1. pontján alapul.

HłľÁnoza.TI JÁ.VAsLAT

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. a Tisztviselótelepi Önkoľmányzati Eryestilet (székhely: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. l5.,
nyí|vántartźtsba vételi okiľat száma: f751, nyilvántartásba vevő szerv neve: Fővárosi Bíróság,
adőszźlm: l9657765-I-4f) részére vissza nem térítendő, 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forirrt
összegű támogatást nyrijt a Fővárosi onkormányzat źůta| keze|t Köľnyezetvédelmi Alap
FPH061i162-2l20|3száműpá|yázatánakönrészéhez.

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képezo támogatási szerződés a|źirására.

3. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím Működési cél és
általános taľtalékon belĹil a fapótlás és köľnyezetvédelem cé|taľtalék - kötelező feladat -
e|őirtnyzatźról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím működési célú źúadott pénzeszkoz _
önként vállalt feladat - e|óirányzatára a TiszaĄselőtelepi Önkormányzati Egyesület támogatása
címen.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy a hattrozat 3' pontjában foglaltakat az önkormányzat 2019.évi
koltségvetésérő| sző|ő önkormányzati rendelet következő módosításánál'vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1.,3. pont esetén 2013.májusf2.

2. pont esetén május 31.
4. pont esetén a költségvetési rendelet következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzigyi IJgyosztźiy, Yagyongazdálkodási és
Üzemeltetés i IJ gy osztá|y Létesítménytizemeltetési Iroda

Budapest, 2013. május 10.
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Dľ. Feľencz oľsolya
képviselő

T<irvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|:

l ŕ. l tÍ //ż, /Jo /źźlyŕ/,/Wf . 17 w.e
Dr. Mészár Erika

a|jegyző
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1 sz. melléklet:

Utca Hsz db
Benvovszkv 1 (sarok) 1

Benvovszkv 15 2

Benvovszkv 18 1

Belryovszky 26 1

Benyovszky 29 1

Benyovszky 30 1

Benvovszkv 36 1

Benvovszkv 38 2

Benvovszkv 39 2

Benvovszkv 41lB 2

Benyovszky 46 1

Benyovszkv 48 1

Benyovszky 50 1

B|áthv ottó 11 1

B|áthv ottó 18 1

B|áthv ottó 19 1

B|áthv ottó 20 2

B|áthv ottó 22 2

Bláthv ottó 23 1

Bláthv ottó 24 2

Bláthv ottó 25 1

Utca Hsz db
B|áthv ottó 26 2

B|áthv ottó 28 1

B|áthv ottó 30 2

B|áthv ottó iskola 3

B|áthv ottó óvoda 3

Reoulv Antal 16 1

Requlv Antal 24 1

Reoulv Antal 25 1

Reoulv Antal 26 1

Reoulv Antal 28 1

Reoulv Antal 32 1

Requlv Antal 34 1

Requlv Antal 37 2

Requlv Antal 39 3

Reoulv Antal 40 1

Resulv Antal 41 1

Reoulv Antal 42 2

Reoulv Antal 45 1

Reoulv Antal 48 1

Reoulv Antal 50 1

Reoulv Antal 53 2





Támogatási szerződés

amely létľejött a Budapest Főváľos VIIL Kerůilet Józsefvárosi onkormányzat (székhely:
1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis M:ĺté polgáľmester, adőszźtm:
I57357I5-2-4f törzssztma: 735715, bankszámlaszám: 14100309-10213949-01000006), mint
Támogató (továbbiakban: Támogató), valamint

a Tisztviselőtelepĺ onkormányzatĺ Egyesiilet (képviseli: Czuppon Zso|t elnök, székhely: l089
Budapest, Bláthy ottó u. 15., nyilvántartási száma: 275I, nyi|vántartźlsba vevő szerv neve: Fővárosi
Bíróság, bejegyzo bírósági végzés száma:6.FK. 63.656.l3. adőszám: 19657765-I-42)
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott),

együttesen a Felek között az a|ábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatottnak bruttó 500.000 Ft,- azaz bruttó otszźuezęr foľint összegú
vissza nem téľítęndő támogatást nyujt a Fővárosi onkoľmányzat á|ta| kezę|t

Kĺiľnyezetvédelmi Alap FPH061/162-2|20I3 szttmí pá|yazat ĺjnľészének támogattsa
céljából.

2. A Támogatő aÍźmogatást jelen szeruódés a\áírásátő| szĺímított 8 napon belül ĺĺtutalja a
Tĺĺmogatott Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-néI vezetett 10400205-50526576-87801008
számű b anks záml aszźm/rźĄ źĺ a.

3. A Tĺĺmogatott a tiĺmogatást20|3.junius 15-ig köteles felhasználni.

4. Jelen támogatási szerzódés a|apjźlĺ aTámogatott elszĺímolási kĺjtelezettséggel tartozik
aTźlmogató felé, atźlmogatás a szerzodés 1. pontjában foglalt célja szerinti fe|hasznáLásrĺľól a
hatályos jogszabáIyi előírásoknak megfelelő bizonylatok és szźnriźl< másolatának (mely
számlfü nem lęhetnek ľégebbiek a szęrződés aláírásának napjrínál) bemutatásźxa|, szöveges
beszámolással egyĹitt legkésőbb 2013. szeptember 01-ig.

5. A Támogató jogosult bármikor ellenőrizni a ttĺmogatás időarányos felhasznáLását és
jogosult kémi az ezze| osszefuggő szttmadást.

6. Tĺímogató jeIeĺszeruődésbenkijelenti,hogy
- a tźmlogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes ktiniek,
valódiak és hitelesek'
- nem áII végelszámolás alatt, illetve ellene csőđ-, fe|szćtmolźtsi eljarás, vagy egyéb, a
megszĹintetésre irányuló, jogszabźiyban meghattttozott eljáľás nincs folyamatban' nem
rendelkezik lej árt esedékességű, meg nem ťĺzetett końartozássa|,
- hozzájara| az á||aľháztaĺtás működési ľendjéről sző|ő 368lf0II. (xII.31.) Koľm. renđelet
76. s Q) bekezdésben foglaltakhoz, vaLarĺlint a támogatási igény szabá|yszeľűségének és a
költségvetésből nyrijtott támogatás rendeltetésszerÍĺ felhaszná|źtsának jogszabá|ybarl

meghatźrozottszervekáIta|1.orténóellenőrzéséhez,
- megfelel az áIlamhánafiásról szőÍő f0|1. évi CXCV. törvény 50. $-ában foglaltaknak,
valamint a közpéluekbőt nyujtott támogatások átláthatőságarőI szőIő 2007. évi CLXXXI.
tö'rvény 14. $-ában foglaltaknak,
- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott tttmogatás megnevezése, cé|ja, összege, a

támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvĺínoss ágra hoůlatő.

7. Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a tĺámogatást visszavonni, illetvę
a tźtmogatást visszaf,rzettetli, ha az alábbiakban foglalt feltételek kĺjzül legalább egy
bekövetkezik:
- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szaL<rnai, pénzügyi

tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szo|gźĺItatott az igénylés
benýjtásakoľ,



- ha a támogatást részben vagy egészben nem aTámogatotthaszná|tafe|,
- ha a Támogatott az e|fogađott céltól eltérő feladatot valósít meg'
- ha a Támogatott az eIszámolási kötelezettségét a jelen szerzođésben megjelölt hatĺáridőig

nem teljesíti,
- ha a Támo g atott b źrmely, j e|en szer ző dé sbe fo gl alt ny ilatkozata valótlan.

8. A Támogatott fudomásul veszi, hogy - legfeljebb öt évre _ kjztrhatő a trímogatások
rendszeréből, ha az a|tlbbiakbarĺmeghatátozott feltételekbol |ega|ább egy bekövetkezik:
. jelen szerződésben r<igzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak részben

valósul meg,
- a tźtmogatási dĺlntés taľtalmát éľdembęn befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesńő
adatot szol gáltato Ít, v agy i lyen nyi latko zatott. tetĹ,
- esedékessé vźit és meg nem fizetett konartozásavaÍL'
- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- aTźlmogatott a bejelentési kcitelezettségének az ęIőftthatáríđőignem tett eleget.

9. A Trĺmogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató
képviselőivel közölt adatok, információk és dokumentumok teljes ktinĺek, valódiak és
hitelesek.

10. A Tĺĺmogatott kijelenti, hogy 60 napon tuli köztaľtozása, illetvę a Támogatóval
szemben |ejárt tartozása nincsen.

11. Felek rogzítik, hogy a je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk., az
á||amhánartásról szóló tcirvény végrehajtásárőI sző|ő 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet és a
vo natkozó e gyéb j o gszab á|yok ľende lke zé s eí ir ányadó ak.

12. Felek aszerzódést elolvastfü és mint akaľatukkalmindenben egyezőt elfogadják. Jelen
szerzođés 2 szźlmozotĹoldalból á11 és 6 példányban készült.

Budapest,2013. május

Budapest Főváros VIII. Kerĺilet
Józsefuáľosi Önkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
Támosató

Fedezete:
Dátum: Budapest,2013. május ....

P énzngy i|e g ellenj e gyzem :

Páris Gyuláné
p énztgy i llgy o sztźůyv ezeto

Jogi szempontból ellenje gyzem:.
Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Tisztviselőtelepi onkoľm ány zati
Egyesület

képviseletében
Czuppon Zsolt

elnök
Támogatott
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