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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Emberi Eľőforrás Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javaso|ja a Képviselő-testĺiletnek az e|őterjesnés
mestárwalását'

Budapest J őzseÍvárosi onko rmányzat

Képviselő-testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényál|ás és döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Bárka Józsefuáľosi Színházi- és KulturáIis NonproÍit Kft. (a továbbiakban Báľka Nonpľofit Kft,) az
Önkormányzat álta|alapított, l00%-os önkormányzati tulajdonban áI|ő gazdaságitársaság.

A Képviselő-testĺilet a 35120|5. (II.l9.) száműhatźtrozatának 2. pontjźtban úgy döntött, hogy a Bárka
Nonprofit Kft. saját tőkéjének ľendezéséhezpőtbeťlzetésként 100.000.000 Ft összeget biĺosít.

A Í144/2015. (ilI.12.) sztlmű Koľmányhatározatban döntés született a XI. Miniszterelnökség és a IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti e|óirányzat-átcsoportosításról. A
kormányhatározat éľtelmében a Budapest Főváros VIII' keľület Józsefuárosi onkormányzat á|ta|
fenntartott Bárka Nonprofit Kft. előadó-művészeti szewezet 2015. évi adósságrendezésével és
megszüntetéséve| kapcsolatos feladatok e|látása éľdekében a Belügyminisztéľium 178 900 ezer forint
vissza nem téľítendő egyszeri támogatási előleget biĺosít'
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A Kormányhatźrozat 2. pontjában a Kormány egyetérteÍt azza|,hogy a Belügyminisztérium a 178 900
ezer foľint kcjltségvetési támogatás felhasználásrának és elszámolásának részletes feltételeiről
támogatási szerzódést kössön az onkormány zatta|.

Az Önkoľmányzat a fentebb hivatkozott döntésében a Bárka Nonprofit Kft. adósságľendezésére a sajźt
tőke helyzetének ľendezése érdekében l00.000.000 Ft összegű pótbefizetést rendelt el. Az
Önkormányzat azonban aľról nem dĺintött, hogy a Bárka Nonpľofit Kft. megszünteti. A támogatás
igénybevéte|éhez azonban szükséges azon szźtndék kifejezése, hogy a Báľka Nonprofit Kft.
megszűnjön. A Ptk' értelmében a megsziĺnés tĺjrténhet jogutódlássa|vagyjogutód nélkül. Tekintettel
arra, hogy az Önkoľmányzat egyetért aBárka Nonprofit Kft. által ellátott tevékenység végzésével,
ezért ajogutóddal töľténő megszűnést javaslom. Az onkormányzat Képviselő-testülete a 43120|5.
(II.19.) számű határozatában már döntĺjtt arľól, hogy a JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és
Galéria Központ Nonprofit Kft. és aJőzsefvárosi KözösségiHź.zak Nonprofit Kft. ĺjsszeolvad egy zrt.
foľmájú táľsaságba. A két összeolvadó önkoľmányzati társaság fő tevékenysége főként szociális,
gyeľmekjóléti, ktizmíĺvelődési és kulturális feladatok eL|átźsa, amelýe a Bárka Nonpľofit Kft.
tevékenysége teljes mértékben illeszkedik, ezéľt javaslom, hogy a Képviselő-testület ezen zĺt.-be
toľténő beolvadásľól döntsön.

Fontos megjegyezni, hogy mivel a fentiekben említett összeolvadás cégeljárása folyamatban van, a zrt.
még nincs bejegyezve a Cégbíróságon. Tekintettel eľre a Képviselő-testület a jogutódlással tĺjrténo
megszüntetést még nem mondhatja ki, csak az eľre vonatkoző szándékát fejezheti ki. A Képviselő-
testtiletnek további döntést szĺikséges meghoznia a jogutódlással töľténő megszüntetés idejét illetően.

A Belügyminisztérium a 178 900 ezeľ forint támogatási összeget az Onkormányzat źita| fenntartott
Bárka Nonpľofit Kft. előadó-művészeti szervezet f0I5. évében toľténő adósságrendezéséhez és
megszüntetésével kapcsolatos feladatok e||átźsához kötötte. Fentiek a|apján is látható, hogy az
onkormányzat sajźń fonásból nem tudja fedezni a Bárka Nonprofit Kft. adósságának rendezését, ezért
javaslom a Belügyminisztériummal kötendő támogatási szerződés megkdtését. Atámogatási szerződés
a|apján, amely az e|óteĄesztés 1. számú mellékletét képezi, az onkormányzatnak pénzeszköz átadási
megállapodást kell kötni a Bárka Nonprofit Kft.-vel. Ezen megállapodással az onkoľmányzat źńadja a
Belügyminisztériumtól kapott 178 900 ezer foľint összegtĺ támogatást a Báľka Nonprofit Kft.-nek.

u. A beteľjesztés indoka

Az adósság rendezéséhez szükséges lépések már megtörténtek, azonban a megszűnéssel kapcsolatos
Képviselő-testiileti döntés meghozata|a elengedhetetlen a támogatás igénybevétele érdekében'

ilI. A dtintés céIja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja, hogy a Belügyminisztériummal kötendő támogatási szerződés megkotéséhez szükséges
feltételek maradéktalanul telj esülj enek.

A dĺintésnek pénzügyi hatása van. A támogatással az <inkormányzat 178 900 ezer forint összegű
bevételhez jut, melyet a pénzeszkoz átadási megállapodással továbbad a Bárka Nonprofit Kft. részére,
így ezen p énze szkoz átadásáh o z fed ezet nem szüks é ge s.

A költségvetési támogatás összegével a költségvetés módosítása szükséges.

A Képviselő-testület a2015. évi költségvetésében további 50.000.000 Ft összeget biztosított aBárka
Nonprofit Kft' részére pótbefizetésként. A belügyminisztériumi támogatás igénybevételével és az
onkormányzat részérol teljesített 100.000.000 Ft összegiĺ pótbefizetéssel azonban ezen összeg
biztosítása a Bárka Nonprofit Kft. részére már nem szükséges, ezért javasolt az 50.000 e Ft-ta| az
általános tartalékot mesemelni.



Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaľországhe|yi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény l07. $-án alapul.

Kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

IIłrÁnozłTI JAVAsLAT

L A Képviselő-testí'ilet, mint a Bárka Józsefuárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa kifejezi azon szándékát hogy a Báľka Józsefuárosi Szinházi- és Kultuľális
NonproÍit Kft. jogutódlással megsztĺnjön, a 43/2015. (II.19.) számű képviselő-testĹileti határozatban
kimondott összeolvadással létrejövő zártkörűen működő ľészvénýársaságba történő beolvadással.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

II. A Képviselő testi'ilet, úgy dönt, hogy

I. a II44|20I5. (III.12.) számí Kormányhatźrozatban foglaltak alapjźn felkéri a
polgármestęrt ahatáľozat I. mellékletét képezo támogatási szerződés a|źtírásźtra a Budapest
Főváľos VIII. kenilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat által fenntaľtott előadó-múvészeti szervezet
2015. évi adósságrendezésével és megsztintetésével kapcsolatos feladatokĺa kapott
178 900 000 Ft összegű támogatás tárgyában.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a szerzódés a|áirása20|5 ' ápri|is 21.

2. felkéri a polgármestert aBárka Józsefvárosi Színházi- és Kultuľális Nonprofit Kft. és a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Önkormányzat közötl kotendő pénzeszköz źLtadási megállapodás
előkészítésé r e az a|ábbiak szeľint:

- az onkoľmźnyzat és a Be|ügyminisztérium között kötendő támogatási szerzodés taľtalmi elemeivel
összhangban źil|ő szabźůyait a pénzeszkoz-átadásra vonatkoző megállapodásban rögzíteni kell,

- a pénzeszköz-źúadásra vonatkozó megá|lapodásnak tarta|maznia kell azon feltételeket és
kötelezettségeket is, melyek az Önkoľmányzatrészére atámogatási szerzödésben rögzítésre keľtiltek.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodást elfogadás céIjából
terjessze a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. április f7-iu|ése.

4. az |. és 2. pontban fogla|tak miaÍt az onkoľmányzat |I80f cím - ĺjnkéntvá||a|t feladat _ bevételi
eĺőirányzatán belül a műkĺjdési célú támogatás államháztartáson belülről - központi költségvetési
támogatás e|őirźtnyzatát - és az egyéb működési célú kiadás - miĺködési célú támogatások
źi|amhänartáson kívülre - e|őirányzatát 178'900,0 e Ft-tal megemeli aBźtrka Józsefuáľosi SzínhazĹ és
Kulturál is Nonprofi t Kft adósság ttnak r endezése m i att.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. ápľilis l6.

5, aBźrka részére biĺosított támogatás összegét 50.000,0 e Ft-tal csökkenti, ezért az onkormányzat
kiadás _ önként vállalt feladat - egyéb mrĺködési célú kiadás - működési célú támogatások



á||amháztartáson kívülre _ e|őirźnyzatát 50.000,0 e Ft-tal csokkenti és a 11107-0l cím működési cél és
általános tartalékon be|u| az általános tartalék . köte|ező feladat _ e|őkźnyzatát 50.000.0 e Ft-tal
megemeli.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. április l6.

6. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésľól szóló rendelet következő módosításánál a
hatŕlr ozatban fo gl altakat Ve gye ťr gye l embe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költsésvetésről szóló rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Báľka Józsefváľosi SzínházĹ és Kultuľális
Nonpľofit KÍt., Gazdátlkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2015. ápľilis 07.

ĺ1qn/ĺ
aľ.kocsĺs Mĺté
Polgármesteľo, ą.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

ł[@ľuű,
dr. KovácýGabriella

a|jegyzó



TÁMoGAľÁsI szpnzouÉs

A XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatoktámogatásai költségvetési fejezetek kŕizötÍi
előirányzat-átcsopoľtosítasról szóló 1|44l20I5. (III. 12.) Korm. határozata|apjźnjelen Szerződés
Iétrejcĺtt

egyrészró| a BeliigyminÍsztérium (székhelye: l051, Budapest' József A. utca 2-4,,
törzskönyvi nyilvantaľtási szárl: 739559, aďószám: 15720209-2-4I, statisztikai szźtmje|:
15720209-7511-311-01, képviseli: dr. Pintéľ Sándoľ miniszter) mint Támogató

másrészrő| Budapest Főváľos VIII. kerii|et Józsefvárosi onkormányzat (székhelye: 1082
Budapest, Baross u. 63-6] ', tĺirzskĺinyvi azonosító szźlm.. 735715, ađőszám: I51357I5-2.4f,
képviseletében: Dľ. Kocsis l/Iáté polgáľmester) mint Támogatott

(a továbbiakban egytitt: Szerződő Felek) köztitt a mai napon az a|ábbi feltételek szerint:

1. A Támogató 178 900 000 Ft, azaz százhetvennyolcmillió-k1lencszázezęr forint összegű,
egyszeľi jellegÍĺ' vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi Önkormźnyzat (a továbbiakban: Támogatott) részére, az tita|a fenntartott előadó-
művészeti szervezet2015. évben töľténő adósságľendezésével és megsztintetésével kapcsolatos
feladatok (a továbbiakban: feladatellátás) éľdekében a Támogatási Szerzőđés (a továbbiakban:
Szerződés) és annak elváIaszthatat|an részét képező projekt Adatlap szerint. A tĺímogatás
ťelhasznáIásanakfeltételeit jelenSzerződésszabáIyozza.

A Támogatott jelen Szerzodés a|áirésáva| kötelezi magát arra, hogy a tétmogatźlsi célt a
vonatkozó jogszabźiyoknak, valamint a 1144/20|5. (ru. 12.) Korm. határozatnak megfelelően,
kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítj a.

A támogatás foľrása

A támogatás költségvetési fonása a Magyarorczág 20|5. évi kĺizponti kĺiltségvetéséľől szóló
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) l. melléklet IX. Helyi ĺĺnkormiínyzatok
támogatásai fejezet, 8. Előadó-míĺvészeti szervezet adĺĺsságľendezéséhez és
m e gsziintetés éhez kapc so|ódó kĺadások támo gatás elnevezésű e|őir źnyzata.

4, I.pontban meghatározott támogatási összeg a Támogató utalviányozása alapjźn, aMagyar
Allamkincstar (a továbbiakban: Kincstĺĺr) útján' jelen Szeľződés megkötését követően, egy
összegben keľül folyósításľa a Támogatott állami hozzájaruIás alszĺĺmlájáľa (Banksztrriaszźtm:
l 4 1 003 09- 1 0213949 -0s000008).

A támogatás ĺisszegét Támogato tt az źita|amegkĺildĺitt Adatlap alapjrín a Budapest Főváros
VIII. keľület Józsefuáľosi Onkormányzat áItal fenntartott előadó-míÍvészeti szewezet
2015. évi adósságľendezésével és megszüntetésével kapcsolatos fe|adatokra használhatja fel.

2.

a1

4.

5.



6.

a

A Szerz(i dés megkötés ének feltétele

A Szerzőđés megkĺitésének alapfeltételéül a feladate||átáshoz kapcsolódó Adatlap elkészítése
szolgál. Felek rogzÍtlk, hogy az Adatlapot a Támogatott a Szeruődés megkötése éľdekében a
Támo gató rendelkezésére bocsátotta.

A Támogatott nyilatkozik anól, hogy
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok kĺĺvetelményeinek,
b) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kĺjtelezettsége, mely a kĺiltségvetési

támo gatás c é|j ának me gvaló sul ás át me gh iús íthatj a,
c) ha a tttmogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához

szĹikséges hatósági engedélyekkel rendelkezik,
d) nem áll adósságrendezési eljarás alatt,
e) koztartozással nem rendelkezik'

A támogatás felhasználása, a Szerződ,és módosításának feltételei

8. A Támogatott vállalja, hogy az Ädat|apon jóváhagyott felhasznźiásra vonatkozó feladatellátása
soľán a teljes támogatási összeget legkésőbb 2015. decembeľ 31-ig felhaszná|ja. A Tiĺmogatott
tudomásul veszi, hogy a támogatás kiztnőIag a Korm. határozat kihirdetését (2OI5. március 12.)
követően teljesített kifizetések fedezetéül szolgálhat. A Tĺímogatott köteles a tźtmogatást
elkülonítetten (elkülönített a|szźtmlán) kezelni és a fe|haszná|átsról ellenőrizheto, naprakész
nyilvántaľtást vezetni.

9. A támogatás felhaszná|ásőtta kizárő|ag a Tźlmogatott jogosult, a tiĺmogatás felhasznét|źsának
j o gát tov ább nem ruházhatj a.

10. A feladate|Iźtás megvalósításrának jelenSzęrzódéssel összhangban áI|ő szabźiyait apénzeszkoz-
źúadásra vonatkozó megállapodásban ńgziteni kell. A megállapodásnak tarta|maznia kell azon
feltételeket és kötelezettségeket is, melyek a Támogatott ľészére jelen megállapodásbaĺr rigzítve
lettek.

1 1. A tźlmogatźs visszaigényelhető általrínos foľgalmi adó (a továbbiakban: ÁľA; megfizetéséľe
nem haszna|ható fel. Támogatott kijelenti, hogy jelen támogatás kapcsán ÁFA levonási jog
megiileti/nem i!!91!! meg*. Amermyipen a Támogatott rendelkezik ÁFA levonási joggal, á
tĺímogatási összeget a levonható AFA ťĺnanszírozásiĺra nem foľdíthatja. Ameĺľryiben a
Támogatott jogźilźsa vá|tozása miatt, vagy más okból fenti nyilatkozata ellenére a tĺímogatás
fe|haszná|ása során a ťlzetendo ađőjábő| rá áthźrított, vagy az álta|a megá|Iapított adót levonta,
vagy a keletkező adóterhet másra źúhźritotta, a levonásba he|yezett. illetve áthaľított éS a
Támogató által is tĺĺmogatott általiínos forgalmi adó összegének megfelelő kĺjltségvetési
támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokĺa vonatkoző szabáIyok szeľint
visszatéľíteni.

12. Amennyiben Tĺímogatott a 1144120|5. (il. 12.) Koľm. határozat a|apjźn átadott péĺueszkoz
révén kamatbevéte|hez jut, e bevételt köteles az Adat|apon meghatáľozott feIhasznźlási cél
érdeké b en fe lhasználn i, az e|számo lásokb an ezt a b ev étęl t kimutatni.

x A mesfelelő rész a|źlhipandő|



13. Jelen Szeruodés módosítására a Támogatott részérő| a Szerződésben meghatĺĺrozott
felhasználási határidő végéig egy alkalommal van lehetőség. A módosítási kérelem nem
teľjedhet ki a támogatasi ĺisszeg növelésére és a felhasználási hatáľidő hosszabbítására.

14. A Támogatott a Szerződés móclosítására iľányuló kérelmét írásban, indoklással e|Iźtva, a
módosítást alátámasztő dokumenfumok csatolásáva| köteles a Tĺĺmogató részéľe a felhasználási
határidĺĺn beliil eljuttatni. A Támogató a módosításra irányuló kérelem elbírálasát kcivetĺjen
irr|.ézkedik a Szerzőďés ľnódosításáról, majd annak a Támogatott részére történo megküldéséről.
A Támogatott a módosított Szeľződést soron kívĹil köteles hitelesítve _ a|áírźlssal és pecséttel
el|átva - visszaküldeni a Támogatónak. A Támogató a kérelem elutasítása esetén az e1utasítást
és annak indoklását haladéktalanul megküldi Támogato tt részér e.

15. A Támogatott váI|alja, hogy a támogatás fe|hasznáIźlsa soľán fokozott figyelemmel érvényesíti a
vonatkozó á||amháztartási, számviteli jogszabá,Iyokat, a kozbeszęrzésekĺől sző|ő 2OI1. évi
CVIII. tĺirvény (a továbbiakban Kbt.) és akozpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságárő|
sző|ő 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá jelen Szerződés előíľásait.

i6. A Támogatott kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról' hogy a kciltségvetésből
származő támogatási pénzeszkoznek a jelen Szerződés szerinti fe|haszná|ása során esetiegesen a
Kbt. ręndelkezései szerinti kozbeszerzési eljĺíľást kell lefolýatnia. Tudomásul veszi, hogy
közbeszerzési eljĺírási kĺitelezettség esetén, amennyibenabeszerzés közbeszeruésíeljárás nekíl
tĺjrténik meg, a Támogatott köteles atámogatási összeget teljes egészében a jelen Szerződésben
meghatározott kamatokkď egyiitt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a Kbt.-ben
meghatátozott egyéb jogkĺivetkezményeket is viselni.

A támogatás elszámo|ása

|7. ATámogatott attlmogatás felhasználásrő|20l6. februłír 29-igzárő besziímolótköteles ktĺldeni a
Támogató tészére. A szakmai és pénzügyi besziĺmolót szöveges indoklással, pénzügyileg
tendezett, hitelęsített szrĺmlákkal és azok összesítőjével, a feladatel|átźshoz-tapcsoloaó
megállapodások és szerződések, illetve az e7szźlmo|ást alátámasztó egyéb dokumentáció hit.l".
másolatával kell benýjtani a Tálmogatő részérę. A szám|tú<' egyéb bizonylatok eredeti
pé|dáĺyfua rá kell vezetĺi ,,az ]]44/20]5' (Iil. I2.) Korm. hątároząt atapján folyósított
koltségvetési támogatás terhére elszámolva', zttadékot A besziĺmoló részét 

-kepezí 
iovábbá

jelen Szerződés 3. szźlmú melléklétében foglalt Elszĺĺmolási adat|ap, amelýet részletes
adattartalommal szükséges kitölteni.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az az á||amhálztartásrő| szóló törvény végrehajtásĺáľól
szőIő 368120II. (XII. 31.) Koľm. ľendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. s Q) bekezäése a|apján
támogatott tevékenység megvalósítása soriín a ktiltségvetésből nyújtott támogatás és _-ha
előírásľa került _ a sajźtt foľrás terhérę a szźzezer forint értékhatĺíľt meghaladó értékű, áru
beszerzésére vagy szo|gá,|tatás megrendelésére irányulő szerződéstkizáĺőLag írásban kĺithęt. E
bekezdés a|ka|mazásában írásban kötött szeruőđésĺek minősül az elküldött és visszaigazolt
megrendelés is. Az íľrĺsbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében töľtént
kifizętés összege atźtmogatoľt tevékenység költségei kcizĺitt nem vehető figyelembe.



|9.Támogatot|abesztlmolót a 4. mellékletben foglaltak szeľinti rendben köteles elkészíteni, úgy,
hogy az alkalmas legyen a tttmogatás felhasználásának részletes ellenőľzésére. Ha a beszámóió
nem megfelelő, a Támogató írásban fe|sző|itja a Támogatottat annak kijavítására és/vagy
kiegészítésére.

20. Felek rcgzítík, hogy a támogatási összeg akkoľ tekinthető felhasználtnak, ha a Támogató
a Tźtmogatott záro beszámolóját elťogadta. A beszámoló elfogadźsáta a Belügyminisztér-ium
cinkormányzatokért felelős államtitkára vagy az éitaĘa íľásban felhata|mazott vęzeto személv
jogosult.

A Szeľződés megszűnése, megszegése és annak jogkövetkezményei

2I. A Támogató _ az Avr.96.$-ában meghatfuozottakon kívül - a Szerződéstól való elállásra vagy
annak felmondására - kártérítési kötelezettség nélkül - jogosult, különösen, ha az a|ábbl esetěĹ
valamelyike bekövetkezik:

. amennyiben atámogatás nem keľiĺl felhasznáiźsra2}|s. december 3|-ig,

. ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a tźmogatźts tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;

. az Ávr' 81. $ a) és c) és e) pontjában foglatt valamely kĺirĹilmény aSzerzođés megkötését
követően következik be, vagy jut aTámogató tudomásĺíľa;

. a támogatott cél teljesítése meghiúsul, tartós akadźiybaütközik vagy aSzeľződésben foglalt
titemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

. a Támogatott neki felróható okból megszegi a Szeruodésben foglalt, illetvę más, támogatási
jogviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeit, ĺgy ktilĺinĺĺsen nem tesz óleget
együttműkcjdési, tájékoztatźsi vagy ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és .''.'"l.
kcivetkeztében a támogatott tevékenysé g szabáIyszerű megvalósítását n"ň l"h"t ellenőľizni;

. a Tĺímogatott a tźĺnogatási ĺĺsszeget jogszabá|yellenesen, nem rendeltetésszenĺen, a jelen
Szerződésben meghatáľozottőI akár részben eltérő céhavagy eltérő módon hasznátjafe|;

. a jelen Szerződésben megJlatźrozott báľmely ellenőľzés megá||apítją hogy a támogatás
igénybev ételéľe Tĺímogatott nem volt jogosult;

. a Támogatott nem teljesíti jelen Szeľződésben vállalt báľmely kcitelezettségét.

22. A Támogató az elá|lźsi vagy felmondási jogot a Támogatotthoz intézett írásbeli, egyoldalú
nyilatkozatta| gyakorolja. Az elálláshoz kapcsolódó jogkĺivetkezmények a nyí|atkozat
kézbesítésével állnak be.
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23. Amennyiben a Tźtmogatő ęláll a Szerzodéstől, úgy a Szerzłődés a megk<ĺtésének időpondára
visszamenő hatáIlya| megsziĺnik, és a Támogatott ktiteles a máľ kifizetésľe keľült támoiatášt az
Áyr. 98. $ (1) bekezdéšeben meghatározott tigyl"ti kamattal növelten, ;^ÁJ,,:;;/";. $ 

"O
bekezdésében foglaltak szerint visszaÍizetni a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)"áltai
meg|elölt szám|ára' a BM erről szóló fizetési felszólításánakkézhezvét.elétől számitott3O íapon
belül. A kamatszámítás kezdő időpontja atámogatás folyósítasának napja, utolsó napja pedig a
visszatizetési kĺjtelezettség teljesítésének napja. A visszafizetési kcĺtelezettség l.esea"lňs
teljesítése esetén a Támogatott az Ávľ. 98. $ (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles
megf,rzetni' A visszafizetés soľán a kamatokat az Avr. 98.$-ában foglaltak szerint kell
megállapítani.

24. Ameĺmyiben a Támogatott az eÍTe vonatkozó felszólításban megjelölt hatáľidő a|att
visszaťlzetési kötelezettségét nem teljesíti, tartozása behajtásćra az lĄht. és a vonatkozó
jogszabáIyok ľendelkezései szerint kerül sor, mely esetbeľ a Támogatott az Avr. 98. $ (2)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot kĺjteles megťrzetni.

25. Továbbá aTámogatott a támogatást iigyleti kamattal ncĺvelten köteles visszafizetni, amennyiben

. a támogatás igényléséhez, az ellenőrzés, a beszámolás során valótlan adatot
szo|gtitat, hamis bizonylatot nyújt be

o nem biĺosída az e||enórzésre jogosult szervek jogosítvĺínyának rendeltetésszerű
gyakorlását,

. a támogatást nem a jelen Szerződésben előírt célľa és feltételeknek meefelelően
haszná|jafe|,

o szárnadási kĺĺtelezettségét nem Szerzódésben foglaltaknak megfelelően teljesíti,
. atámogatást jogosulatlanul veszi igénybe,

. a Támogatási Szerződést egyebekben megszegi.

26. A Támogató aTámogatői Szerződés módosítasa, felmondás avagy az attő! töľténő elállás nélkülis elrendelheti a költségvetési tĺĺmogatás részleges _ a jogszabźllysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszeru vagy Szerződés-ellenes fe|haszná|ással aľányos mértékű _ visszaflzetését.
Ebben az esetben a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett tiímogatás összegét az ĺlht.53lA. $
Q) bekezdése szeľint köteles visszafizetni.

27. A Kincstáľ aTámogatotttészéte je|enSzerz(Sdés a|apján folyósítotttźmogatás visszafizetéséľe
és annak kamatai megfizetésére irányuló követelését beszedési 

^"gbí,á' 
a|ka|mazásápa|

érvényesíti, amennyib en a ťlzetési felszólítás BM általi megktildését kövétően, az abbanfoglalt
határidőn belül a Támogatott fizetésikötelezettségét nem teljesíti.

28. A támogatásból visszamaľadt, fel nem használt ĺisszeget Tĺĺmogatott abeszámolási hatrĺľidőtől
számított 30 napon beltil kĺiteles visszaťlzetni.



29. A Támogatott szźm|avezetó bankja által érkeztetett felhata|mazása a Kincstár azonnali
beszedésí jogának biztosításáľa a jelen Szerzőđés 5. számu mellékletét képezi. A Támogatott
kijelenti, hogy a jelen Szerződéi a|áirásakor a Szetződés 5. szamú melléklętében felsorolt
fizetési számlákkal ľendelkezik és vállalja, hogy szám|avezeto ballkjaná| bejelenti a Kincstáľ
beszedési megbízás benyújtásáľa vonatkozó jogosultságát azza|, hogy "'..' bejelentésének
visszavonására csak abban az esetben jogosult, amennyiben az tĄ oź,^Iu,",eiő benyu.it|a
felhatalmazását a Kincstár részéte.

30. Amennyiben a Támogatott Szerződésben rogzített azonosító adataiban (pl. székhely,
szźtm|avezętő bank neve, ťlzetési számla száma) változás lép fel, azt kĺjteles aTámogatő ńszéie
a váItozás bekövetkezésétcíl számított 8 munkanapon beltil, igazo|hatő módon bejeĚnteni jelen
Szerződés 2. számu mellékletében lévő Adatvźitozás bejelentő |ap segítségével. Ennek
elmulasáása a Szerzódés megszegésnek minősül. Ezen adatvá|tozźsok átvezetése_aTámogatási
Szerzőđés módosítását nem igényli. Ha a Támo gatolt fizetési szám|týának a száma vtiltoi1k, az
AdatváItozás bejelentő lap mellékleteként csatolni ke|| az űj szém|fua vonatkozó, pénzforgalmi
szo|gá|tatő számára adott, és tita|aIeigazolt (záradékolt), beszedési megbízás benyů;tás ára sző|ő
felhatalmazó levelet is (5. számú melléklet).

31. A Támogató a bejelentett adatváltozást ellenőrui, majd, ahiánýa|anul beérkezett Adatvá|tozás
bejelentő lap eredeti pé|dćnyait aláirásával el|átja. A Támogatő az a|áftt AdatváItozás bejelentő
lapok eredeti pé|dányat megküldi a Támogatott részére. A Szerzodó Felek a|áńrásáva| éľĺtott
AdatváItozás bejelentő lapot és annak mellékleteit a Szeruődő Felek a Szeruóđéssel együtt,
aŁ'tho z csatolva kezelik.

Ellenőľzés

32.Támogatott jelen Szerződés a|áftásáva| kötelezettséget vźi|a| arÍa, hogy a támogatźts
fe|haszná|ásának, illetve a fe|hasznźrlás megvalósulásának e|Ienoruését a Tźmogató és n'ňd"n
olyan szervezet és hatóság részéte lehetővé teszi, amelyeket eľre jogszabáLylogosít, illetve
kötelez.

33. Támogatott köteles aZ ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőĺzés
|efo|yatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat
rendelkezésre bocsátani, a he|yszini ellenőrzést lehetővé tenni, mely soľiín a közigazgatási
hatósági eljáľás és szolgáltatźs á|ta|ános szabźiyalről szóló 2004. évi CXL. tĺjrvény hatosági
ellenőrzésre vonatkoz ő szabá|yait kell alkalmazni.

34.Támogatott kötelezettséget vállal arľa, hogy a költségvetési trámogatási iratokat, va|amint a
tĺímogatási összeg fe|hasznźitsát alźtámasztő bizonylatokat teljes köľĺĺen a mindenkori
iľatkelezésí szabá|yo|rnak megfelelően kezeli, és a tĺímogatás elszámolását követő 5 naptĺáľi évig
hiánýalanuImegőtzi.



Zárő rend'elkezések

l 35.Jelen Szerzĺódése|vá|asńhatatlanmellékletétképezik aza|ábbidokumentumok:

1. melléklet: Adatlap
,, 2. melléklet: Adatváltozás bejelentő lap
.. 3. melléklet..EIszźlmo|źtsi adatlap
.: 4. melléklęt: Elszámolási útmutató
I

i 5. melléklet: Felhatalmaző|evé|

. 36.Szerzóďő felek kijelentik, hogy jelen Szerződésből eredő vitás kéľdéseiket egyeztetéssel,
taľgyalásos úton oldjĺĺk meg, ennek eredménýelensége esetén fordulnak birősághoz.

,. 
37. A Tźlmogatási Szeľződésben nem szabźůyozott kérdésekb eĺ a hatźůyos magyar jogszabáIyok

: ľendelkezései, akozjogí szervezetszabáIyoző eszközok, de különĺjsen az á|Lamháztartásrő| szőIő
2011. évi CXCV. törvény (Aht.) é" oł á||amhánartásról szóló törvény végrehajtásźrő| szőIő. 368120|1. CXII. 31.) Korm. rendelet (Avr.), a 103412015. (I. 30.) Korm. hatérozat, továbbá a. Felek gazdáIkodásĺĺt szabáIyoző egyéb normfü, valamint a Polgaľi Töľvénykönyv rendelkezései
azfuźnyadőak.

38. A Szerződo Felek jelen Támogatási Szeľződésben foglalt feltételekkel egyetéľtenek, azokat
elfogadjak' és a Szerződést _ annak elolvasása és közös éľtelmezése után - mint akaľafukkal
mindenben megegyezót _ 4 példĺányban _ helybenhagyő|ag irjźl< a|á, melyből 2 pé|dźny a
Támogatót, 1 példány aTámogatottat, 1 példĺĺny aMagyar Allamkincstár Megyei lgazgatőságát
illeti meg.

39. Az SzMSz 26. $. rendelkezése alapjan kiadmányoz: Pogácsás Tibor cinkoľmányzati áIlamtitkźtr.

Budapest,2015. ápľilis ,, ,,.

a miniszteľ nevében és megbízásából:

Pogácsás Tiboľ
łi nko rm á n y zati á||amtitká r
a T ámogató képviseletében

dľ. Kocsis Nĺ.áúé
polgáľmester

a T álmo gato tt képvis eletében



ADATLAP
A tt44ĺ201 5. (III. 12.) Korm . határozatban támogatott

fela d atel|átás m e gvalós ításźłhoz

1. A TÁMOGAToTT oľxonľĺÁNYZAT ADATAI

2. A TÁMoGATÁSI osszrc FELHASZNÁIÁsÁnĺ voNATKoZo ADAToK

P.H.

1.1 onkoľmánvzatneve Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľos
Onkotmárlvzata

1.2 onkoľmányzatcÍme 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

1 . 3 onkorm ányzat adőszáma t57357r5-2-42
1.4 Kapcsolattartó neve dr. Dabasi Anita önkoľmánvzati főtanácsadő
1 . 5 Kapcso |attartő elérhető sé ee 06-1-459-2207

2.I A támogatásból megvalósítandó feladat
Levezése

az onkoľmźnyzat 100%-os tulajdonában á|Iő Barka
Józsefuarosi Színhá.r;i- és Kultuľális Nonprofit
Korlátolt Felelősségtĺ Taľsaság által felhalmozott
adósság rendezése és a Kft. megsziintętése

2.2 Az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó
sok tételes felsoľolása

adósság rendezés (bérek és ahhoz kapcsolódó
jáľulékok kifizetése, adők, koziszemi és vźi|a|kozői
taľtozások kiegyenlítése) érdekében péĺueszoz-
źúadás a Bárka Józsefuárosí Színhazi- és Kultrľális
Nonprofit Kft. részére, és a Kft. megsztintetése

2.3 Kiadásokhoz kapcsolódó dokumentumok
Lek felsorolása

az onkormányzat és a Taľsaság kĺizött kötendő
megállapodás és kiÍizetési bizonylatok,
messztintetésről szóló döntés

A megvalósítandó feladat részletes leírása:

A Társaság az elmúlt évek során adósságot halmozott fe|, Az adósság bérjellegű taľtozásokból és
kap cs o 1ó dó j árul ékokb őI, kijzizemi é s vál l al k o zoi tartozás okb ó l ál l.

A Tĺíľsaság ezentartozásainak ľendezése éľdekében kerĹil felhaszná|ásra atźtmogatási összeg.

A megvalósítandó feladat részletes leírása:
15.473e Ft Nettó munkabéľ-taľtozások és 2015.05.31-ig ťlzetenđő béręk
1 8. 1 02e Ft 20 1 5.maľc.l 6-án kiegyenlített nettó bér-tartozások
84.744e Ft Bérjárulékok _ munkáltatót terhelő járulék és a munkavállalóktól levont adó és

lkok - (2014.01.01-201 5.05.3 1.)

56.|77e Ft Leját szá|Iitői kötelezettségek
8.902e Ft Lejárt közüzemi díjak
3 .8 67 e Ft 2 0 1 5 . már c. 1 6 - án kie gyenl íte tt szá||ítői sztnriźů<

187.265eFt Osszesen

Kelt: Budapest, 2015.

Polgáľmester



2. számű me|lé|et

ADATvÁLToZÁs BEJELENTŐ LAP

P. H.

po|gáľmesteľ

Az adatok váitozását tudomásu| veszem:

Belĺigyminisztérium

A vá|tozások a|átámasztását igazo|ó dokumentumok csato|ása is szÜkséges az adat|aphoz.

Me|yik adat módosításáľa vonatkozik a kérelem
A módosítani kívánt adat a

hatá|yos támogatási
szeľződés szeľint

A módosítani kívánt rĺj adat

Támogatott neve

Támogatott címe

Támogatott számIav ęzętó pénzintézete

Tĺímo gatott szám|asztlma

Egyéb:



I A megvallisítoĺtfeladat adatai

3. számú me||ék|et

E|számo|ási adat|ap
az774412015. (III. 12') Korm. határozltbzn nevesített önkormányzati Íe|adattámogatásához

II, A Támogatds forrása
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y'issa nem térítendő á||ami támoeatás (kománvhatároat a|aoián)

IV. A Támogatdsi Megdllapodĺźsban megl,a|ározottak alapján átadott összeg:

A|áĺľásommal nyilátkozom, hoPy je|en bszámolóban közłilt adatok a valóságnak megfele|nek

III' A Támogatás felhasználásának részletezése
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4. számú mel|ék|et

Elszámolási útmutatĺó

I. A dokumentumok benyújtásiĺnak soľľendje:

1. Elszámolási adatlap

2. Szóveges beszámoló (min. 1 oldal)

3 . A felhas zná|ást a|átánasnő dokumentumok (szerződések, számlfü , banki

kivonatok) az a|ább olvasható rend szerint:

II. Elszĺímolási adatlap és a hozzá kapcsolódó dokumentumok

. Az Elszámolási adatlap elektronikus, bővíthető formában az alábbí eléľhetőségek

valamelyikén igényelhető:

o B elügyminisztérium, onkormány zati G azdasági Főo szt áIy titknsága

. Tel.: ll44l-1247

o E-mail: ogf@bm.eov.hu

. Az Elsziímo1ási adatlap III. pontja részletes, általunk megadott ađattaľtalommal,

mindęn egyęs bizonyIatra/ száriára tekintettęl töltendő ki.

r Ą számIźkJbizonylatok hitęlęsítętt, a Támogatási Szeľződésnek a támogatás

e|szźtmolásźra vonatkozó részében szeľeplő zźtradékka| ellátott másolati

példanyain, és az azo|<hoz tartoző banki kivonatok megfelelő soránál fel kell

ttintetni, hogy az adott elszámolni kívánt összeg azB|szźlmolási adatlap mely során

szerepel.

r Ą benyújtott banki kivonatokon a soľszĺímokon kívül egyéb, jól látható módon is

jelölni kell azokat a sorokat, melyeken a támogatźls terhéľe elszámolandó összeg

szerepel.

l Az egyes intézményekhez, projektekhęz kapcsolódó elszámolások egymástól

elkül önítve szerepelj en ek az e|sztlmo l ásban.

. Amennyiben a Tĺámogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal

ľendelkezik, az e|sztlĺĺloláskor a szám|źlk szęľinti nęttó c}sszęgnek kell lefednie a

telj es támogatási ĺisszeget.


