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B udapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testület e számára

Tisztelt Képviselő.testůilet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (továbbiakban: MTK) javaslatot tett Budapest Jó-
zsefuaľosi onkormanyzat részére egy kölcsön<jsen előnyös egyĹittmfücĺdési megállapodás
megkötésérę. A közel harminc szakosztźĺ|ý tömĺjrítő MTK, illetve női labdarrigó szakosztálý
tömöľítő MTK Hungáľia FC otthona, sikeľeinek központi helyszíne több mint 100 éve a Jó-
zsefuaľosban ta|á|hatő, így Szerződő Felek kĺjzĺjs tarsadalmi kapcsolódása hosszú távra és
tĺibb szintľe tekint vissza.

Az MTK 1888. november 16-án kezđte elmunkáját, mind székhelye, minđ a Hungária köruti
Hidegkuti Nandor Stadion keľületĹinkben található. A Stadion 2016 nyańig újjáépül, a beru-
hźlzás megvalósítását a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította.

ÉR KHZHTT

Előteľj esztő: Zentaĺ oszkáľ képviselő

A képviselő-testĹileti iilés iđőpontj a:2015. május 14.

Tárgy: Javaslat megállapodás megktitésére spoľttevékenységgel kapcsolatban

A napirendet gyazźLrt ülésen ke|| táĺgyalni, a hatźrozat/rendelet elfogadásahoz egysze-
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi x

Hatźr ozati jav asIat a bizottság szánáľa:

A Váľosgazdálkodási és Pénnigyi BizottságlBmberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
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Az MTK színeiben spoľtolók az olimpiźlkon 33 arafly-,28 ęzist- és 21 bronzérmet nyeľtek,
sakkolimpifüon 8 ataÍIy-' 13 eziist- és 7 btoĺuérmet haľcoltak ki, a világbajnokságokon 180

aÍaÍLy-,141 ezĹist- és l 16 bľonzéľmet vívtak I<l, az Euľópa-bajnokságokon 83-arany-,76 enist-
és 63 bronzéľmet nyertek.

Az egyiittmfüĺidési megállapodás keľetében azllllTK a koľábbiaknál kĺizelebbi viszonyt pľó-
bál kialakítani a Józsefváľosban élő családokkal, ennek keretében kedvezményes illetve in-
gyenes lehetőségeket biztosítana a jtivőben spoľtolni kívanó józsefuaĺosi gyeľmekeknek, csa-
1ádoknak.
Ennek keretében spoľttáborukban 10 józsefuráľosi rászoruló gyeľmek téľítésmentesen vehęt
majd részt. Egyes szakosztźiyok olyan nyilvános edzéseket taľtanak, melyeken l<lzźlrőIag a
józsefvaľosi lakosok vehetnek majd részt. Nem kiemelt mérkőzésekľe (kézilabda, kosiĺľlabda
szakoszttiyok) 20 db ingyen jegyet biztosítananak a józsefuaľosi családok és a felnőtt lakos-
ság rendelkezéséte,melynek felhaszĺá|ási sonendjét az onkoľmźnyzathatfuoznámeg.
Az MTK Hungáľia FC az egyĹittmfüĺjdés keretében vállalja, hogy női labdarugő szakosztá-
lyanak utanpótlását elsődlegesen a józsefuaľosi tehetséges gyeľmekek k<izĺl vźůasĄa ki. To-
vábbámérkőzésenként 25 dbjegyet kínál fel térítésmentesen a női labdarugó szakosztály nem
kiemelt méľkőzéseinek megtekintéséľe. Az MTK női labdaľugó csapata eredményes múltra
tekinthet vissza, töľténete soľĺín hatszoľ nyeľte meg a Női NBI-es bajnokságot. Hazaí és ku-
pamérkőzéseiken az önkoľmźnyzatmolinóját megjelenítik. A megállapodás értelmében tiímo-
gatóként való feltiintetés céljábólcímerhasználati engedélyt kapnak aszerzóđíS felek.

Fentiek alapjźnjavasolom ahatźlĺozati javaslat melléklete szerinti egytittmfüödési megálla-
podás megkötését, valamint javasolom az MTK Hungária FC női labdarugó szakosztálynak
támogatását 3 millió forint ĺlsszegben. Az MTK és az MTK Hungaria FC az egyiittmfüödési
megállapodás és a támogatási szerzódés alapján beszámolási és elszámolási kötelezettséggel
tartozík az onkorm tny zat felé, amelynek hatáľid eje 20I 6. februaľ 1 5. napj a.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az egyiittmiiködés mielőbbi kialakítása érdekében szfüséges, hogy a Képviselő-testiilet 201-5.

máj us 1 4-i tilésén tźtr gy alja az előterj esztést.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Javasolom egyĹittmfüödési megállapodás, valamint támogatási szerzoďés megkötését a ľl la-
gyaľ Testgyakorlók Kclre Budapesttel, aMagyat Testgyakorlók Köre HUNGARIA Football
Clubbal, valamint javasolom, hogy a Képviselő-testtilet a felajánlott jegyek igénybevételének
rendszerének kidolgozásara kérje fel a polgármesteľt.

A támogatés feđezetéľe 3 millió forint fedezet&e javaslom az á|ta|źnos taľtalékot megjelölni.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A képviselő-testiilet hatásköre a Magyarorczág helyi önkormźnyzataíról szóló 20II. évi
CLX)oilX tv. 4. $-ban, 10. $-ában, valamint 13.$ (1) bekezdés 15. pontjában, valamint 23. $

(5) 17. pontjában foglaltakon alapul.

Kéręmaza|abbíhatźrozati javaslatelfogadását.



Ha'rÁnoz.ł'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadj a ahatározat 1. sz, mellékletét képező aMagyar Testgyakorlók Köre Budapesttel
és a Magyaľ Testgyakorlók Köre HUNGARIA Football Clubbal kötendő egyiittmfüodési
megá11apođást.

Felelĺĺs: polgármesteľ
Hatźntdő: 201 5. május 14.

2. elfogadj aahatározat}. sz. mellékletét képezó, aMagyat Testgyakoľlók Kĺjre HUNGÁRIA
Football Clubbal kötendő 3 millió forint összegri támogatási szerzőďést a női labdarugó
szako sztá|y tiímo gat ás a, spoľtszakmai feladatainak el látása célj áb ó1.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 5. május 14.

3. felkéľi a polgáľmesteľt a hatérozat I. ésf . pontja szerinti szeruóđésęka|áírására

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. május 31.

4. felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatźrozat 1. pontja szerinti együttmfüödés keretében fel-
aj anlott térítésmentes jegyek'igénybevételének ľendszerét dol'gozza kj.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. május 31.

5. a2. pontban foglaltak miati-az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műk<jdési cél és á|ta|á-
nos taľtalékon belül az áIta|źnos tartalék - ktjtelező feladat _ e|oirźnyzatárőI3.000,0 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vállalt feladat - mfü<jdési célú tĺĺmogatások
á||amháńaÍtáson kíviilre e|őir źnyzatára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 14.

6. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a20|5. évi költségvetésről szóló rendelet kĺivetkező módosí-
tźsźnáIahatźxozatbanfoglaltakatvegyefi gyelembe.

Fęlelős: polgármester
Hatáľidő : a 20 | 5 . évi kĺiltsésvetés kcivetkező módosítása

A dtintés végľehajtását végző szervezeti
IJ gy o sztá|y Humánkapcsolati Iľoda

Budapest, 2015. ápľilis 30.

egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási

"v.Á., ?,^-^z
Zeĺtai oszkaľ

képviselő
Törvényességi ellenőľzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzt5

nevében és mesbízásából :,l/ ,-n ĺl( LyJłfu}Ł ĺ/lil,Ą,{,I\
dr. Kovács Gabrięlla

a|jegyzó 2015 ÁPR 3 0.



1: számri melléklet
EGYÜTTMŰronnsl MEGÁLLAPoDÁS

egyrészről: Budapest Főváľos YIII. keľület Jĺízsefváľosi Onkormányzat (székhety: 1082

Bp., Baross utca 63-67.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgiĺľmester; adőszźml:
157357l5-2-42törzsszáma.. 735715:' bankszámlaszáma: 14100309-10213949-

0 l 000006), továbbiakban: onkoľm źnyzat

másrészről: Magyaľ Testgyakorlók Ktiľe IIUNGÁRIA Football Club (székhely: 1087 Budapest,

Salgótarjáni tlt I2.|4., nyl|vántartźlsi szám: 01-02-0006970, adőszźtm: I8I53I34-2-42,
képviseli: Jakobsen József klubigazgatő) továbbiakban: MTK Hungária FC

illetve:
Magyaľ Testgyakoľlók Kłiľe Budapest (székhely: 1087 Budapest Salgótarjáni
tft |2-I4; nyilvántaľtási szám: 01-02-0001500; adószám: 1980465I-f-4f; képviseli:
Deutsch Péter), továbbiakban MTK

(továbbiakban egyĹitt: Szeruodő Felek) között.

Előzménvek

- A közel harminc szakosztályt tomörítő MTK, illetve női labdarúgó szakosztólyt tomorítő
MTK Hungária FC otthona, sikeľeinek kozponti helyszíne tobb mint ]00 éve a Józsefvárosbąn
található, ígl Szerződő Felek kozos társadalmi kapcsolódása hosszú távra, és több szintre
tekint vissza.

- A keľület tanuló ifiúságának és felnőu lakosságónak a minőségi élsportba torténő mind na-
głobb számban való bekapcsolódása és szórakoztatása ,lrdekében, fig,,elembe véve a testne-

velés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló
20/2002. ĺv.zł.l sz, onkormányzati rendeletben foglattakat, Szerződő Felek az alábbiakban
állapodnak meg:

Az eeyiittmíĺkiidés keľetében Szerződő Felek a ktivetkezőket vállaliák:

1. MTK vá||a|ja, hogy elősegíti a jőzsefuárosi lakosság mind szélesebb ľétegének ösztĺjnzé-
sét a spoľtolásľa, a rekľeáció és az egészségmegőrzés céljából. Elősegíti az egészséges,

mozgás gazdag életmód iranti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának el-
ismeľésé1e iľányuló szemléletformálást.

2. MTK váIIaIja, hogy a hátrányos helyzetrĺek, aĺők, valamint a családok spoľtolási lehető-

ségeit oly módon táłnogatja,hogy az onkoľmányzatta| előre egyeztetett igények és idő-
pontok a|apjánbiztosítja az MTK sporttelepeinek teriiletén lévő sportolási lehetőségek té-

ľítésmentes igénybevételét.

3. MTK vźila|ja, hogy azon józsefuaľosi iskolfüban, ahol igény meľĹil fe| ana, hogy a tan-

rendben szereplő testnevelés órák szakmai koordináciőjában szakembęľei segítséget

nýjtsanak, ott eIőzetes egyeztetés atapjĺán az}rlTK erľe térítésmentesen lehetőséget biz-
tosít.

4. MTK egyhetes nyćri, tehetségkutató sporttáboľt tart tĺibb sportág vonatkozásában az
MTK iizemeltetésében lévő Lantos Mihály Spor|telepen. MTK vállaljalO fő hátľányos
he|yzetu, szociálisan rászoruló józsefuĺĺľosi gyermeknek ingyenesen a nyaron megľende-
zésre kerülő, egy hétig taľtó sporttáborban töľténő részvételt előre egyeztetett időpontban.
MTK atźtbor időpontjáróItájékoztatja az onkoľmźnyzatot. Önkoľmányzat ajózsefüárosi
iskolák igazgatőí munkaközosségét tájékoztatja aziďőpontról, és továbbítja MTK ĺészére
azigazgatóimunkakĺ jzösségá'Ita|meghatározott je|entkezőkadatait.



5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

MTK Hungáľia FC vállalja, hogy a női labdaľúgó szakosztálya utrínpótlását elsődlegesen
a jőzsefvttrosi sportoló, tehetséges gyermekek közül vźiasńja ki. MTK vźilalja, hogy a
többi spoľtágban kiemelkedően teljesítő gyermekek előný élveznek az adott spoľtág
szakosztáIyrínakutanpőtlásvtiasztásasoľán.

MTK Hungáľia FC vállalja, hogy a labdaľúgó szakosztźĺIy - nem kiemelt - női bajnoki-, és
kupamérkőzésein 25 đb, ingyen jegyet bocsát a keľületi iskolás gyeľmekek és/vagy kísé-
rőik rendelkezéséľe, melyek azigazgatői munkak<jzösség javaslata alapján keľülnek fel-
hasznźiásra.

MTK vá||alja,hogy az aLábbi szakosztáIyok nem kiemelt mérkőzésein szakosztályonként
20 db ingyenjegyet bocsát ajőzsefvźrosi családok és a felnőtt lakosság rendelkezésére,
melyek az Önkormányzat által meghatźrozottjelentkezési rendszerben kerĹilnek felhasz-
nálásra.
a) kézilabda (női),
b) kosaľlabda (féľfi),
c) kosarlabda (női),

Az onkormźnyzat vźůita|ja, hogy az onkormanyzat hivatalos újságjában, valamint hon.
lapjĺán rendszeres enkozzéteszi a 7 . pontban meghatźrozott mérkózések helyét és idejét, a
jelentkezés módját és kiválasztj a amérkozéseken részt vevőket.

MTK Hungária FC vállalja, hogy a női labdarrigó szakosztźiya általuk meghataľozott
időpontban nyilvános edzéseket taľt, melyen |<lzáľő|ag a jőzsefvárosi lakosok vehetnek.
tészt, előzetes egyeztetés szerint.

MTK vá|Ia\ja, hogy a www.mtk.hu poľtálon támogatójaként az onkormányzatot megje-
leníti.

onkormanyzat engeđé|yezi az MTK Hungária FC és MTK részére Józsefuaľos címeľének
hasznźĺ|atát támogatóként való feltiintetés céljából az együttmfüddési megállapodás idő-
tartamáĺa,

MTK vá|Ia|ja, hogy előzetes egyeztetés szerint karate, taekwondo, illetve egyéb haľcmű-
vészettel foglalkozó szakosztźiyaí tita| meghatározott időpontban olyan nyilvános eđzé-
seket taľt, melyen kizańIag a jőzsefvźrosi lakosok vehetnek részt, e|ozetes egyeztetés
szerint.

MTK Hungária FC vállalja, hogy onkoľmrĺnyzat źital źiadott molinót, ľeklámeszktizt
minden hazaí bajnoki és kupaméľkőzésen frekventált helyen megjeleníti, és minden le-
hetséges forumon népszerűsíti Józsefuáľost.

MTK vá|Ialja' hogy jelen szeruődés megkötését k<jvetően az MTK-ba igazolt, MTK-ban
tagsági jogviszonnyal és Budapest VIII. keľĹiletben állandó lakóhellyel ľendelkező jó.
zsefuaľosi spoľtoló 18 év alatti gyeľmekek számźtraaz alaptagdíj méľtékéből 50 % ked-
v ezméný biztosít valamennyi szakosnéiyára vonatk ozőarl.

MTK vá||a|ja, hogy aktívanrésztvesz a keľĹileti dĺogstratégia megvalósításában, aveszé-
|yeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szerhasznáIattnak megelőzését és

c s ökkentés ét c éIző kĺizö s sé gi alapű tevékenysé gek vé gľeh ajtásźlb an.

Az onkoľmányzatvźr|Ia|ja,hogy az egyĹittműködés keretében az MTK és MTK Hungária
FC női és férfi csapatainak ędzés lehetőséget biztosít a keriileti tanintézmények tornater-
mében a tanLrltéZmények szab ad kap acitás ának fi .ig gvényéb en.

Az MTK és MTK Hungaľia FC vállalja' hogy minden év februaľ 15. napjáig írásban be-
számol az onkoľmáĺyzat részétejelen egyĹittmfüc'dési megállapodásban vállaltak telje-
süléséľől.

15.

16.

17.



18. Jelen egyiittmfüödési megállapodást Szeruodő Felek hatźrozatLan időre kötik,hatáIyba|é-
pés napja azaláírás napja.

19. Jelen egyĹittmfüĺldési megállapodást bármely fél íľásos nyiLatkozattwa|, 30 napos fel.
mondási idővel, indokolás nélkiil felmondhatja.

20. Kapcsolattartók:
MTK, MTK Hungária FCrészéről: Somogyi János
telefonszam:
emailcím:

Önkoľmrínyzat tészéről : Rókusfalvy-Bodoľ Gergely
telefonszám: 459-2|30
emailcím: bodorg@ ozsefu aľos.hu

Budapest, 2015. május,,...''

Budapest ľ'őváros VIII. Magyar Testgyakoľlók Kti.
keľület Jĺózsefuáľosi on. ľe Budapest

kormányzat képviseletében
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Fedezet: a

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Príľis Gyulané
pénzngyiigyosztá|yvezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimĺĺn Edina
jegyzo
nevében és megbízásából

dľ. Kovács Gabľiella
a|jegyző

Deutsch Péteľ

NITK Hungária FC
képviseletében

Jakobsen Jĺízsef
címen Budapest, 2015.



2. szám,Úmelléklet
TÁMoGATÁsr szpnzoons

amelyet egytésnő| név:Budapest x'őváros VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat
székhely:1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
képviselő: dr.Kocsis Máté polgármester
cé g e gy zékszźlml ny i|v ántart. szárn: 7 3 57 15
adő sztml.. 157 3 57 15 -2- 42
statisztikai számj el : I57 357 15.8411.32|-0|,
szárlav ezető neve : SBERBAIIK Ma gyaľ or szág Zrt.
szária szálma: 1 4 1 00309. 102139 49.0 1 000006

mint Támogató,

másrészről név: Magyaľ Testgyakoľlók Ktiľe HUNGÁRIA F.ootball Club
székhelye: 1087 Budapest, Salgótarjáni út I2-|4.
ađő sztm: 0 l -02 -0 00 69 7 0
képviselő : Jakobsen József klubigazgatő
adőszźtm.. 1 8 1 53 134-2-42
statisztikai számjel: 1 8 1 53 1 34-9312-52I -01
szźrriavezető neve:
folyószáml aszáma: 1 020 1 099- 40466002-00000000
mint Tám o gatotJ, továbbiakban e gyĹittesen : Felek

ktitöttek a mai napon' az aIábbi feltételekkel:

Kormányzati funkció:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, kiĺľüIményei

A Támogató a Trĺmogatottnak vissza nem térítendő bľuttó 3.000.000'. Ft, azaz háľommĺllió
foľint összegú támogatást nyújt a Támogatott női labdarugó szakosztźlyának tiímogatása cél-
jábőI.

2. Aszerződés táľgya

A Támogatott az 1. pontban meghatźrozott támogatást|<lzźrőIag a Tĺímogatott női labdaľugó
szakosztálynak támogatása, sportszal<rnai feladatainak ellátása céLjáből' személyi jellegii rá-
fordítások (edzők, gyuró, sportorvos, I<|ubigazgató, asszisztens bére, jaľulékai, étkezési költ-
ségek) és dologi kiadások (személyszállítási szo|gá|tatźts, spoľtfelszetelés, MLSZ-nek ťtzeten-
dő veľsenyeztetési költségek, edzotábor költségei) teljesítése keretében használhatja fel.
(a továbbiakban egyĹitt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, iisszege, foľľása

3.1. A Támogató az összesen bruttó 3.000.000,- Ft tisszegű' azaz hrĺrommillió forint támo-
gatást je|en szerződés aláírźlsától szĺĺmított 8 napon belül átutalja a Támogatott |020|099-
40 4 6 60 02 -0 0 0 0 0 0 0 0 szźtmu szźrrJáj fu a.

3.2. Atźmogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A támogatás foĺľása: a Budapest Főviíľos VIII. kęrület Jőzsefvźrosi onkormtnyzat
Képviselő-testületének a2015. évi költségvetésről szolo 612015. (II.20.) onkormźnyzati ren-
đelet 11105-es címen talá|hatő 3.000.000.- Ft. azaz haľommillió forint összegben.



3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghattrozott támogatási összeg a rendelke-
zésére áII.

3.5. A Támogatott a jelen szerzodés a|áirásával nyilatkozik aĺról, hogy a jelen szerzőđés2.
pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében źfalađő|evonási jog nem illeti meg, és az
ađő l áfa tęrhet másra nem hźntja át.

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatźtst pénzintézeti átl,sta|ással teljesíti a Támogatott jelen szerzođés
bevezető ľendelkezései körében megadott bankszámlajaru egy összegben a jelen szerzo-
dés mindkétféI á|ta| töľténő a|áírásátő| szźrnított 8 napon belül.

4.2. A Támogatott fudomásul veszi, hogy a tészére az áItala megadott bankszĺĺmlára źúutaIt

ĺlsszegéľt a Támogatő fuźtnyában _ a jelen szeľződéssel <isszefüggésben _ feltétel nélkül
és teljes méľtékben, objektív felelősséggę|tartozik, fiiggetlenüI attő|, hogy ki a számlatv-
lajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Trĺmogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást |<lztrőLag a jelen szerződésben meg-
hatźrozott célra haszná|hatja fel. A Támogatott k'lztnő|agattnnogatźls felhasználásanak
időtaĺama alatt felmeľĹilt és aszak'rnai feladatok megvalósításźůloz szoľosan és közvet-
leniil kapcsolódó kĺiltsé geket számolhatj a el.

A tĺĺmo gatás felhasználásának5.2.

kezdő időpontja:
véghatáľideje:

f0ts.januáľ 01
2015. december 31.

5.3. Felek a jelen szerzőďés teljesítése éľdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogatő ÉszérőI: Rókusfalry.Bodoľ Gergely
459-2130
bodorg@jozsefuaľos.hu

a Támogatott részéroI.. Jakobsen József

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kiitelezettség

6.1. Atźlmogatźtsi igény jogosultságát és atámogatás felhasznáIźsátaTáĺnogatő,atámogatás
fe|haszná|ásanak ellenőľzéséľe jogszabá|y áIta| meghatźrozott szervek, a felhasználás
kęzdó időpontjától a beszámoló benyújtásáraajelenszeruőďésben rögzítętt hataľidőt kö-
vető 5 év elteltéig, bármikor, bĺáĺhol ellenőľizheti.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása soľán a k<iltségvetésből nyújtott
támogatás a szźĺzezer forint értékkatźtrt meghaladó éľtékű árubeszerzésére vagy szolgál-
tatás megrendelésére iranyuló szerződéstkizárő|agírásban köthet. Íľásban kötött szerzo-
désnek minősül az elküldött és visszaigazoltmegrendelés is. Az írásbeli alak megséľtése
a szerződés érvényességét nem érinti, azonban akifizetés a támogatott tevékenység költ-
ségei közĺitt nem vehető figyelembe.



A Tlámogatott kĺjteles a tźĺrlogatźlsi ĺisszeget elktilönítetten kezelni és a tĺímogatási ösz-
szeg felhaszná|źstra nézvę elkülönített számviteli nyilvĺántartást vezetni, illetőleg a fel-
használást dokumentálő szám|źkat, bizonylatokat, szeruődéseket, egyéb okiratokat a
Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szeľvek által ellenőnzhetó módon kezelni és
nyilvántaľtani, valaminta beszĺímoló benyrijtására a jelen szerződésben
ľ<igzítetthatáridőtől kezdődően a vonatkoző jogszabźtlyi előírások szerint megőrizni. A
Tiímogatott ezen tu| is köteles minden, az e|Lenőrzéshez szĹikséges felvilágosítást és
egyéb segítséget megadni.

A Támogatott a támogatás felhasznáIásáĺő| legkésőbb 201'6. februáľ 15.ig ktiteles írás-
ban szakmai záĺő beszámolót és pénzügyi zźttő elszámolást készíteni és átadni a Tĺĺmo-
gató szakmailag illetékes ügyosztálya (Humanszolgáltatási ÜgyosĺáIy) részére.

A Támogatő ńszéról a szak'nai beszámoló és pénzügyi elszĺĺmolás elfogadásaľa és a
teljesítés igazolźsára a polgármester jogosult jelen szerzőďés 6.6. pontjában feltiintetett
hatĺíľidőn belül.

6.5. A beszámolónak és az e|számolásnak a következőket kell tarta|maznia:

6.4.

6.3.

6.6.

a)

b)

szakmai beszrímoló: szakmai értékelés atźtmogatźts céljĺĺnak megvalósulásáról;

pénngyi elszámolás: a felmeriilt költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti _ a tá-
mogatás céljának megvalósulásźúloz kĺithető - tételes felsorolása, a felhasználási idő-
szal<hoz ígazodő, a Támogatott nevére szőIő szźtmlak, bérjegyzékek, egyéb számviteli
és adóhatósági felhasznźiásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok
(megľendelo,tárnogatási szerzőđés stb.) hitelesített másolatiĺnak, kifizetést igazo|ő do-
kumentumok _ bankkivonat, pénztáxbizonylat _hitelesített másolatának benyújtásával,
valamint a szám|źl< és bizonylatok adataival megegyezően kitĺiltött, a jelen szerzőďés
|. szźtmű mellékletét képezo Elszámoló Lap benýjtásźxa|.

A Támogatott a felhasznéůást dokumentáló eľedeti szźtĺĺiźů<ra, bizonylatokľa, egyéb
okiľatokľa kötelęs ráimi.. ,,Budapest x'őváľos YIII. kerůilet Józsefoáľosĺ Onkoľ-
mányzat felé .......... Ft (azaz . forĺnt) összegben elszámol.
va''.Nem magyarországi ťĺzetőeszkĺjzben történő pérungyi elszámolás esetén a szám-
la<jsszesítőn a szátmla tźttgyát magyaÍ nyelven is, továbbá a szźnĺia ĺlsszegét a szám|a
teljesítése napjan érvényes MNB kĺizéparfolyamán foľintra átszźlmítva is fel kell tĹin-
tetni.

A TámogatotÍ abeszźlrlolót és az ę|szźlmolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen a tźlmogatás felhasználásának részletes ellenőrzéséľe. A Tiímogató a beszámolót
és az e|szárlolást a beéľkezést kĺivetően megvizsgálja, és abeérkezést kĺjvető 60 napon
belül dönt annak elfogadásaról vagy elutasításaĺól. A Támogató döntéséľől és az esetleg
jogosulatlanul igénybe vett trĺmogatás visszafizetésének kötelezettségétő| a döntéstől
számitott 10 napon belül írásban értesíti a Tiĺmogatottat. Ha aTźmogatott a beszámolás-
ra, e|számolásra vonatkozó kĺĺtelezettségéthatarĺdőre nem teljesíti vagy a határidőben
benyújtott beszámoló 

' 
e|szźlmolźts taľtalma nem megfelelő vagy nem a jelen szerzł!ďés |.

sz. mellék]etétképezo Elszĺímoló Lapnak megfelelően teljesíti, űgy a Támogató 30 na-
pos hatáľidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatot1at a hiany pőtlźsáĺa, mely-
nek beérkezését kĺjvetően 30 napon belül dönt annak elfogadásĺĺľól.Felek rogzitík,hogy
a hiánypótlás elmulasztásalehetetlenné teszi annak megáILapítását, hogy atámogatźst a
Támogatott ľendeltetésszeľiĺen hasznáIta-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy
mindaddig, aIníg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes könĺen el nem számo|t a
támogatás összegével' Żrzonos célra újabb vagy tovźtbbi támogatásban nem részesíthető.



6.7. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosításáĺairźnyuló kérel-
met írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási hatarideje a felhasz-
nźiźs határidejének módosítása esetében a szeruódés 5.f. pontjában meghatźrozott fel-
használási határidő, az e|számolási határidő módosítása esetében a szerzodés 6.4. pont-
jábanmeghatfuozott elszámolási határidő. Támogató a módosítást íľásban engedélyezhe-
ti.

6.8. A Támogatott kĺiteles a kciltségvetési támogatások lebonyolításában ľészt vevő és a kĺjlt-
ségvetési tárrrogatást ellenőľző szeľvezeteklicl cgyiittműködni, az cllcnőrzóst vć,gző
szerv képviselőit ellenőľzési munkájukban a megfelelő dokumenfumok, száriźůq a
megvalósítást igazo|ő okmányok, bizonylatok rendelkezésľe bocsátásával, valamint a fi-
zikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni'

7. A Támogatő e|áůlálsi, fe|nondási joga' a tátmogatás visszafizetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy aszerződés azoĺlĺali hatályu fel-
mondásara j ogosult, ha:

a) aTźtmogatott jogosulatlanul vette igénybe attĺnogatást, vagy
b) aTámogatott a támogatásról szóló döntés taľtalmát érdemben befolyásoló valótlan,

hami s vagy me gtéve sztő adatot szo|gźitatott v agy ilyen nyilatk ozatot teÍt
c) olyan körulmény merül fel, vagy jut a Támogató fudomástra, amely a|apjan az źi-

Iamhánartási tĺlĺvény végrehajtásźrőI sző|ő 368120|1. (xII. 31.) Koľm. rendelet (a

továbbiakban: Avr.) 76. $ (1) bekezdésében foglaltak szerint nem kĺjthető támoga-
tási szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadáIyba titközik vagy a jelen
szerződésben foglalt titemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azza|
kapcsolatos jogszabályokból eľedő kötelezettségeit, így különcisen nem tesz eleget
ellenőrzésttĺľési kötelezettségének (az e|Ieĺőrzés soriĺn felróható magatartźsával az
eLlenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek kĺjvetkeztében a támogatott te-
vékenység szabáIyszeru megvalósítását nem lehet ellenőizní, vagy

Đ a Támogatott a jelen szeľződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének
feltételeként jogszaba|y źůta| előirtĺyíIatkozat bármelyikét visszavonj a' vagy

g) a Támogatott a jelen szęrzodésbeĺ meghatĺírozott (rész)beszámoló,
(rész)elszámolás benyújtásanak (pót)hataridejét elmulasztotta vagy a
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató
nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyi|atkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körĹilményrő| szęręz

tudomást, amely a jelen szerzóđés felmondását, illetve azattőI való elállást megalapoz-

za, aTámogató felfiiggeszti atźmogatźls folyósítását, és eľľől a Támogatottat írásban tá-
jékoztatja.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem hasznźitösszeg maľadt vissza, vagy el nem foga-
dott elszámolás miatt vísszaťlzetési kötelezettség keletkezett,tlgy azt aTálmogatott az eI-
számolási hataridot kovető 15 napon beltil, egy <isszegben köteles visszafizetni a Támo-
gatő részére a Támogatő á|tal meghatźrozott (14100309-10213949-01000006 szrímrĺ)
szźtm|źr a, a sze.ľ zó đésszám megj elö lésével.

7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szetződésben adott nyí|atkoza-
ta ellenére a tźlmogatás felhasználása során a ťlzetendő adójából rá áthttitott vagy az áI.
ta|a megáIlapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthźnította, a levonásba
he|yezett vagy átharított és aTttmogatő áIta| is támogatott általanos forgalmi adó ĺjssze-

l0



gének megfelelő tiímogatást köteles aTźmogatő tészére a Támogatő á|tal meghatarozott
(14100309-10213949-01000006 számt) szálm|źra, a szerzőďésszám megjelölésével 15

napon beltil visszaťlzetĺie Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. tĺĺľvényben (Ptk.)
meghattrozott kamatnak megfelelő kamattal növelt méľtékben. A kamatszźlrnításkęzdo
időpontja atétmogatásnak a Tĺĺmogatott bankszámlájáĺa érkezésének napja, utoIsó napja
a visszaťlzetési k<jtelezettség teljesítésének napj a.

7.5. Amennyiben a Keđvezményezett a jelen szerzodésben meghatiĺľozott visszafizetési kötę-
lczcttsógc tcljcsítósóvcl kóscdclcmbc csik, kötclcs a kćscdclcm idcjóľc a Ptk..ban mcg-
hatźr o zott ké s e delmi kamatot ťlzetní.

8. Egyéb ľendelkezések

8.1. Felek rógzítík, hogy a Támogatott a jelen szerződés a|áírásźtig aTźlmogatő tészére átađta
az aLábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerzőđés alźirásával nyilatkozik aľ-
ról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szęrződés megkötésének feltételeként
jogszabá|y vagy a Támogató által meghatáĺozott, a Támogatott által benyijtott egyéb
dokumentumokban, nyi|atkozatokban foglaltak a jelen szerződés a|źlításźnak időpontjá-
b an v á|tozatl anul fennállnak :

- a Támogatott létesítő okiratának egyszeľű másolata (alapító okirat, a|apszabá|y,

stb);

- a Tĺímogatott képviselőjének közjegyző áItaI hitelesített aláírási címpéldanyának hi-
telesített másolata.

8.2. A Támogatott a jelen szętződés a|áírásáva|

a)nyi|atkozik arľól, hogy a trímogatási igényben foglalt adatok, infoľmációk és doku-
mentumok teljes könĺek, valódiak és hitelesek;

b)nyilatkozik aľľól, hogy nem ál1jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszĺĺmolás
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljáľás vagy egyéb, a megsztintetésére
inínyuló, jogszabá|ybanmeghataľozotte|járásnincsfolyamatban;

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljá-
rásaľól sző|ő |996. évi XXV. törvény hatá|ya aIá tartozík, nem áll adósságrenđezési
eljĺáľás a|att,tovźlbbá tudomásul veszi, hogy az Avr. I42. $-a alapjrín adósságrendezé-
si eljáľás a|att áIIő szervezetekkel - fiiggetleniil a tźlmogatás egyéb feltételeinek meg-
lététől - tźlmogatási szęrzodés nem köthető;

d)kijelenti, hogy _ amennyiben jogszabétly előírja _ a tźlmogatott tevékenységhez sztik-
séges j ogerős hatósági engedélyek biľtokában van;

e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerzőđés azza|, akivel szemben Avľ.
76. $-ban meghatáľozott feltételek valamelyike fennáll;

f) tudomásul veszi, hogy adoazonosító szźmźÍ a Magyar Áltamkincstar és aTźmogatő
felhasználjź/ľ. akoztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismetéséhez,
illetve a Lejźrt kilnartozások telj esítése érdekében;

g)tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az e|őző
években a Támogatő á|tal azonos célra biĺosított költségvetésből nyújtott támogatás
felhasznáLásával a jogszabáIyban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási szer.
ződésben foglalt kötelezettségétmegszegve még nem számolt el;

h)tudomásul veszi, hogy a tĺĺmogatási igény szabá|yszerÍíségét és a támogatás rendelte-
tésszeľíĺ fe|haszná|ását a Támogató és a jogszabá|yban meghatźnozott egyéb szeľvek
ellenőrizhetik;

i) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevéľe, atétmogatźls céljára, összegére,
tov źhbá a tźtmo gatási pro gram me gvaló sítási helyére vonatkozó adatok nyilváno sság-
rahozhatők1'

j) nyilatkozik arrőI, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. tĺiľvény 3. $ (1)
bekezdé s e szerinti át|áthatő szerv ezętnęk minő sül :
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8.3.

8.5.

k)tudomásul veszi, hogy amennyiben szźnęzer forint érté|<határt meghaladó éÍtéku ďru
beszerzéséte vagy szo|gá|tatźts megrendelésére irányuló szerződés megkĺitésére nem
az Avr.76. 5 Q) bekezdése szerint kerül soľ, a szeruóđés teljesítése érdekében töľté-
nő kifizetés a támogatott tevékenység kĺiltségei közĺitt nem vehető figyelembe.

Amennyiben

a) olyan körülmény merül fel, amely alapjźn az Avt.76. $ (1) bekezdése alapján nem
kĺjthető tĺĺmogatási szerződés;

b)a Támogatott a jeleĺ szerződésben meghatźrozott vagy a szerzőđés megkötésének fel-
tételeként jogszabźiyá|ta|előirtĺyi|atkozatokbármelyikétvisszavonja;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, taľtós akađá|yba ütközik, a jelen
szerzó désben fo glalt Ĺitemezéshez képe st j elentő s késedelmet szenved;

d) a Támo gatott adólevonási j o gáb arĺ v á|tozás következik bę ;

e) a Trímogatott ađataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabáLy vagy
aTámogatő á|tal előíľt, aTźmogatott által benyújtott ĺyi|atkozatban, dokumenfum-
ban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerzodés teljesítésével ĺisszefüggő kö-
rülményben változás kĺjvetkezik be,

Í) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghataľozott feI-
lelhetősége megváltozikan, a Támogatott a tudomásaľa jutást kĺjvetően 15 napon be-
lül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

A Tĺámogató a 8.3. pontban meghatátozott bejelentés alapjan 30 napon belül megteszi a
sztikséges intézkedéseket.

Jelen szerződés módosítiísa a Felek közös akaratából kízarő|ag írásban ttjľténhet. A Tá-
mogatottnak a szerződés-módosításra iľányuló kéľelmét írásban' részletes indokolással
eIIáĺła kell a Trĺmogató tészéte előterjesztenie. Támogatott kizárőlag olyan indokkal
kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit
utólag ĺem vá|toztatja meg. Szerződésmódosítás keľetében sor kerülhet külĺjnösen a tá-
mogatási cél megvalósulását nem veszélyezteto hatáľiđő-módosítás, a feladat költségve-
tésének módosulása, valamint aTámogatott adólevonási jogosultságában bekövetkezett
váItozés miatt, amely módosítást a Támogatott az eredeti vagy a korábban módosított
tłĺmogatási szerződésben a tiímogatás felhasznét|ćĺsźra meghatáĺozott véghatrĺľidő letelté-
ig írásban kezđeményezhętí. A támogatás felhaszná|ásańI történő beszámolás hatĺíľide-
jének módosítása szintén íľásban kezdeményezÁető az ercđeti vagy a koľábban módosí-
tott támogatási szerzóđésben meghatźrozott beszámolási hataľidő leteltéig.

A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően mega|apozoĹ1szerződés-móđosítási ké-
ľelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás sziikségessége a Tálmogatottnak felľóható
okból eređ, úgy az eset cisszes körĹilményeit mérlegelve a Támogató jogosu|t váIasńafi
a szerzőđés-módosítás és szerzođésszegés esetén a|ka|mazható jogkövetkezmények kĺi-
zott.

8.6. Felek rogzítik, hogy a jeleĺ szerződéssęl <isszefüggő adatok nem minősülnek üzleti ti-
toknak, nem taľthatóak vissza üzleti titokÍa hivatkozással, amennyiben azok megismeré-
sét vagy nyilvánosságahozatalźt,torvény közérđekből elrendeli. A fentiektől eltérően
azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek meg-
ismeľése aTźlmogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjábő| arźlnýa|an sérel-
met okozna - igy különtjsen technológiai e|járásra, műszaki megoldásra, know-how-ľa
vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságrahozata|át aTámogatolt a támo-
gatás felhaszná|ásárő| történő besziĺmolással egyidejűleg kifejezetteĺ és elkülönítettęn
írásban megtiltotta.

8.4.
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8.7. A Trímogatott a támogatott feladat kivitelezése során _ a média megjelenéseknél, ren-
dezvényeken, kiadványokon, kdnyveken, az eze|<kel kapcsolatos reklám és PR anyago-
kon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a télmogatźts tényének kifogástalan
nyomdatechnikai kivitelęzésben tcirténő megjelentetésére. A Támogatott a Támogató
nevének felttintetésére, illetve hasznáLatáĺaklzźlrő|ag a jelen szęrzódéshatźiya alatt jo-
gosult.

8.8. Felek ajelen szetzőďésből eľedő esetleges jogvitáikat elsősorban targyalásos úton köte-
lesek rendezni.

8.9. A jelen szetzoďésben nem vagy nem kellő részletességgel szabéiyozott kérdések tekinte-
tében amagyar jog szabźiyai _ elsősoľban a Ptk., az Aht. és az Avt. _ az fuányadők.

Je|en szerződés mindkét fé| áItali altĺírás napjátől' a jelen támogatási szerződésben foglalt kö-
telezettségek mindkét fel részéľől töľténő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 7 oldalból á|Iő szerződést elolvastfü, megértették, majd, mint akaľafukkal min-
denben megegyezőt jővźhagyő|ag írtak a|á. A szeruődés 5 db eredeti, egymással teljes egé-
szében megegyező példányban készült, amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db aTttmogatottnál
maľad.
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ELSZAMOLOLAP

A támogatott neve: Képvise|ője:
Címe: Az elnyeľt támogatás iisszege:

A támogatás célja a támogatási szerződés szerint:
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