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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi x

Hatźrozati jav aslat a bizottsäg szźtmźra:.

A Váľosgazdálkodási és Pénzi.igyi BizottságlBmberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ásáú.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényátlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testiilet a 46012012. (XII. 19.) szźlmű határozatátban úgy döntött, hogy önként vállalt
feladatként, a2012. évi költségvetés terhéľe 13.49|,| e forint összeget biaosít a Budapest Főváľos
VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Kerĺileti Védelmi Bizottság ,,ľendkívüli téli időjaľási
viszonyok során jelentkező fe|ađatok ellátására,, tćryű Intézkedési teľvében foglalt feladatok
e||átásźľa.

AzIntézkedési terv cé|ja ,,ÉLETMENTO PONT'' elnevezés a|att, a Budapest, Dankó utca l8. szám
a|att o|yan objektum kialakítása és míĺködtetése volt' mely a közterületen életvitelszerűen taľtózkodó
személyek, valamint energia ellátĺĺs nélki.il maradt helyi lakosság számźtra időszakos befogadó
helyként menedéket nyujt a téli hidegben.

Az ,,ÉLETMENľo poNľ', a 20|2/f013. évben a Képviselő-testĹilet a 34120|3.(II.06.) számú
határozata értelmében 2013. februfu 28-is' működött.
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A melegedőhely eredményes működésére tekintettel, a Képviselő-testiilet a 2012ĺf0Í3. év telétől
kezdőđően minden évben indokoltnak taľtotta az ,,ELETMENTO PONT'' kialakítását, üzemeltetését.

A 2013120|4. év té|i ídószakára _ 20|4, december 16. és 2015. februźr 28. között - vonatkozó
működtetésről a Képviselő-testtilet a 250/2014. (XII.04.) számű hatfuozatával döntött. Ezen
fe|adate||źtźtsról elkészített beszámoló a|apján a melegedőhely biĺosítása nagyban hozzájára|t
ahhoz, hogy a téli időszakban, Józsefuárosban kihűléssel összefüggésbe hozható haláleset nem

töľtént, az lizeme|tetési időszakban |3|4 főnek nýjtottak segítséget.

Az elmúlt év téli időszakában a,,,ELETMENTO PONT'' a Józsefuárosi KözösségiHźzakNonprofit
Kft. jogutódj a Józsefvźros Közösségeiéľt Nonpľofit Zrt. (továbbiakban: JK NZľt.) hasznźiatźtban lévő
Dankó u. 18. szám a|atti önkoľmányzati tulajdonú ingatlanon - a telek belső kerítéssel határolt
terĺiletéig - került kialakítrásra. Az ingat|anon 8 db (2x4 db összefíĺzött, csopoľtban telepített) 63 M
típusú katonai rajsátor szolgált éjszakai melegedőhelyként.

20I5/f0I6. év telén az,,ÉLETMENTO PONT'' hasonló körülmények között ismét a Dankó u. l8.
szźtm a|atti helyszínen keľülne kialakítĺásľa azza| a feladattal, hogy a Fővárosi onkormányzat
szociális ellátórendszerének kiegészítésével a hét bĺáľmely napján (este 20.00 órától másnap reggel
06.00-ig) a rászorulók ľendelkezésére álljon, számukra igénybe vehető legyen 20l5. december 15. és

2016. február 29. napja között. Amennyiben az időjá.ĺ:ási viszonyok sztikségessé teszik, működése a
Képviselő-testiilet hatźrozatáxal meghosszabbítható lenne.

A Dankó u. 18. szám alatti ingatlan a JK NZrt. hasznźt|atában van. Az onkoľmányzat és a JK Nzrt.
között |étrejött hasznźůati megállapodźs a|apjźn az ingat|ant a lakosság véde|me érdekében a
katasztrófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáľól szó|ó 20| l. évi
CXxvuI. töľvényben szabźiyozott veszé|yhe|yzet esetén az onkormányzat térítésmentesen
használhatja. A veszé|yhe|yzet fennállásáró|, M igénybevétel módjáról, időtartamáró| az
onkormány zat és aJK NZľt. kü|ön megállapodásban állapodnak meg.

Amennyiben Tisztelt Képviselő.testĺ'ilet a jelen előterjesztésben foglaltakat elfogadja, az

,,ÉLETMENTÖ PONT'' működtetésében, a rászorulók ellátásában az a|ábbi szervezetek vesznek
majd részt.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) 2015. december I5-tő| az

,,ÉLETMENTo poNľ',.ot a Dankó u. 18. szétm a|atti ingatlanon kialakítja és folyamatosan
működteti, a ter,ĺezet|időszakra teát biztosít, gondoskodik a folyamatos őrzésérő|, tisztźtntartásźrő|,

továbbá segítséget nyujt a bajbajutott lakosság költ<iztetésében.

A váratlan he|yzet miatt fiĺtés nélkül maľadt lakosság részére a fűtőbeľendezések szźill.itźsźú a JGK
Zrt. végzi, valamint közreműködik az o|ajradiátorok és fíĺtőberendezések ki- és visszaadásában
együttmÍĺködve a PolgármesteriHivatal K<jzteriilet-felügyeleti lJgyosná|yźlva|.

II. A beteľjesztés indoka

A 20|5120|6. év téli időszakban, a várhatő hideg miatt' szükséges a, szociálisaĺ rászorulók, a

|<rízishe|yzetbe került személyek védelme érdekében az ,,ELETMENTO PONT'' ismételt üzembe
helyezése, melyre vonatkozó döntés a Képviselő-testtilet hatásköľébe tartozik,

m. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

Józsefuáľos onkormányzatakieme|t feladatként keze|i a hátrányos he|yzetl és az ĺinhibájukon kívül
a taľsadalom pereméľe szoruló emberek ellátását. Tekintettel ana,horyĺ201512016 telén is atava|yi
évhez hasonlóan hideg időjaľás várható, naryon fontos az ,,ELETMENTO PONT'' ismételt
iizemeltetése és a hajléktalanok fiĺtött körülmények között történő elhelyezése. E feladat ellátása
érdekében szükséges a JGK Zrt.-ve| támogatási szerződés _ üzemeltetésre _ és a JK Nzrt.-vel
megállapodás megkötése.



A rendkívĺili téli időjáľási viszonyok során jelentkező feladatok terv,ezett költsége 5.000.000,- Ft,
eryszeri működési, önként vźilralt feladat. Ebből az ,,ELETMENTO PONT" üzemeltetés becsĹilt
költsége 4.396.862 Ft, előre nem tervezhető kiadásokľa 603.138 Ft.

A 2015/2016. évi tervezett költségeket ahatźrozat |. számű melléklete tarta|mazza.

Az 5.000,0 e Ft fedezetéü| javaslom megjelölni a milködési céltaľtalékon lévő ľendkívüli hideg
időjárás miatti intézkedések, feladatok 3.057,0 e Ft-os e|őirźnyzatátt' valamint a ľendkívüli
események miatti költségek e|őirátnyzatźtrő| I .943,0 e Ft-ot.

Iv. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A Képviselő.testĺilet döntése Mag7ĺarország helyi önkormźtnyzatairő| szőLő 20|1. évi CLXXXIX.
töľvény 23. $ (5) bekezdésének 11. és 12. pontján és a41. $ (3) bekezdésén alapul.

Ké ľem az a|ábbi határ ozati j avas|at elfo gad ás át.

II.ł,ľÁnozłTI JAvA sLAT

A Képviselő-testüIet úgy dtint' hogy

1. kijelöli a35315 he|yrajzi számú, természetben a Budapest VIII. keľület, Dankó u. 18. szám
alatti ingatlan kiilső és belső kerítés közötti teriiletét ,,ELETMENTo PoNT'' iizemeltetésére,
2015. december 15. és 2016. februrár 29.közöttl időtaĺamra.
Felelős: polgármester
Határido: 201 5. december 15.

2. felkéri a polgáľmestert, hory kössön megállapodást a Józsefuáros KözösségeiértNonprofit Zn.-
vel a 35315 helyrajzi számű ingatlan haszná|atźry annak éľdekében, hogy a teľületet a
Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. ,,ÉLETN,ENTO PoNT''-ként üzemeltesse az 1.

pontban me g}latár ozott időszakban.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 15.

3. a.) felkéri a polgáľmesteľt, hogy kössön támogatási szeľződést az ,,ELETMENTO PONT'
üzemeltetésére a Józsefufuosi Gazdźllkodási Központ Zrt'-ve| ahatározat 2. számű mellékletét
képező tartalommal.

b.) felkéri a polgáľmestert a hatarozat3. a.) pontjában szereplő támogatási szerződés a|áírásźra.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 3. a) pont vonatkozásban 2015. december 3., a 3. b.) pont vonatkozásában f0|5.
decembeľ l5.

4. önként vál|alt feladatként a ľendkívĺili téli időjárási viszonyok soľán jelentkező feladatok
e||źúásźra 5.000,0 e Ft-ot biĺosít egyszeri kiadásként.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

5. ahatźrozat 4. pontjźban foglaltak miatt azonkormanyzat kiadás 11107-0t cím működési cél és
általános taľtalékon belül a rendkívüli események miatti költségek - önként vá'I|a|t fe|adat -
e|őirźnyzatźrő| I.943,0 e Ft-ot, a rendkíviili hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok _
önként vállalt feladat _ előirźnyzatrő| 3.057,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1130l cím - önként
vái|alt feladat _ működési célú támosatás á,||amháztaľtáson kívtilre eĺoiránvzatálra a Józsefuárosi



Gazdál\kodási Központ ZÍt ',ELETMENTő PONT. üzemeltetési és közterület ellenorzés
kö ltségeinek támo gatźsa címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 03.

6. felkéri a polgármestert, hogy a f0|5. évi költségvetésľől szót'ő rendelet kĺjvetkező
módosításán źi v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. febľuár hó

A döntést végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzĺigyi tigyosztĺĺIy, Józsefváľosi
Gazdálkodási Kiizpont Zrt., Jegyzői Kabinet

Budapest, 20 I 5. november 23.

Ąĺl
Dľ. Sára Botond
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rĺmán Edĺna

iegyző

T:^ru-t
dr. Mészár Erika

a|jegyző

4



Feladatot
ellátia Feladat megnevezése

Eletmentó Pont
kĺalakítása

JGKZrt.

Feladat taľtalmi e|emei

Kitelepiilés

átam, viz, PB palack cseľe'
mobil wc bérleti díj

Eletmentó Pont
ĺizemeltetése

ellátmány, cukor, tea, stb.

szemétsvtĺités. szállítás(40m3 )

1 fo f4 Órás folyamatos + 1 fó
|2 óľźs (éjszaka) óľzés

teľvezett ktiltség

23 kg-os PB palack, 77 cseľe 4.000,-
Fťcseľe/daľab 308.000,- Ft áram,

víz:l80.000,- Ft, mobil wc 90.000,-
Ft

egyéni védóeszkÖz ellátmány
(gumikeszľyÍĺ, száj maszk,

egyszer használatos védóruha,
védóoltás)

100.000,- Ft

( . q- . \,-v|Ji ę.u,Ł

egyszeri, elóre nem teľvezhetö
dologi kiadások, fetótlenítés,

éloskÖdó bogarak iľtĺĺsa,
hisiéniai eszk<jzÖk. védőital stb.

tea 60 Vnap, 300 x2 dVadag/nap
200.000.- Fr

teÍv ezett 7 7 nap X 2 fo vagyonőr
85 0'- Ft+AFA/Óra bruttÓ f 99f .37 4,-

Ft

taľtalékkeret

bruttÓ 120.000.- Ft

osszesen:

Tarta|mazza az építés, kialakítás és
betizemelés valamennyi k<jltséeét

védó ruha 9.000,- Ft, kesĄĺÍĺ
30.000,- Ft, maszk 30.000,- Ft
védöoltás 20 fő 180.000'. Ft

meglegyzes

bľuttÓ 157.488.- Ft

bruttő 603.138 Ft

bruttő 5.000.000 Ft
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rÁvĺocaľÁsl szBnzopÉs

amely létrejött egyrészrő|' a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosĺ Onkormányzat (a
továbbiakban: Támogató)

adőszám: I57 3 57 I 5 -2-42
töľzsszám: 7357|5
statisztikai szäm.. | 57 3 57 | 5 -84 1 1 -32| -0 |

bankszám la szám: l 0403 3 8 7-00 02 8 5 7 0-0 00 000 00
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: l082 Budapest, Baross u. 63-67 .

adószám: 2529249 9 -2- 42
cégsegyzékszám.. 0l - l0-048457
bankszámlaszám : 1 040 33 87 -000 -28 8 5 9-00000006
képviseli: dr. Pesti Ívettigazgatósági elnök

egytittesen a Felek között az a|u|írott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1. Atámogatáls nyújtásának előzményei, köľÍilményeĺ
A Támogató a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefváľosi Önkormányzat Képviselő-testi.iletének
....../20|5.(KI.03.) szźlmű hatátroz'atźxal döntĺitt támogatísi szerzodés megkötéséről a JGK Zrt.-ve| az

,,ÉLETN,ENTO PONT'' üzemeletetésére. A Támogató a döntéséve| a Támogatotüal kívánja megvalósítani,
hogy 2015. december |5-tő|f016. február f9. napjáůgaz ,,ÉLETMENTO PoNT'-ot a Dankó u. 18. szám
alaffi ingatlanon kialakítja és folyamatosan működteti, a tervezett időszaka teát biztosít, gondoskodik a
folyamatos ĺcrzéséró|, tisztźntartásáról, továbbá segítséget nyujt a bajba jutott lakosság költöztetésében. A
váratlan he|yzet miatt fütés nélkül maradt lakosság részére ftĺtőberendezéseket szźil'it, valamint
közreműködik az o|ajradiátorok és fiĺtőbeľendezések kĹ és visszaadásában. A Támogató költségvetésében
bruttó 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegÍĺ vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosított.

Fentiekre tekinteffel Felek a Képviselő-testĺilet ....'l20I5. (xII.03') sz. hattrozata alapján az a|átbbi
támogatási szerződést kötik.

2. A'szerződés táľgya
A Támogatott az 1. pontban meghatźltozott támogatást kizźrő|ag az ,,ELETMENTO PONT'' kialakítása,
üzemeltetése, Iakosságot érintő várat|anhe|yzet kezelése soľán felmerülő költségeiľe fordíthatja.

3. A támogatás foľmája, iisszege, foľľása
3.1. A Támogatő az ,,ELETMENTO PoNT''-hoz kapcsolódó 2. pontban meghatźrozott feladatok
e||áttásźtra bruttó 5.000.000,- forint, azaz ötmi||ió forint összegű vissza nem térítendő támogatást jelen
szerzódés a|áírásáttő| számított 5 napon belül átutalja a Támogatott K&H Bank Zrt. pénzintézetné| vezeÍett
l 04033 87-000-28859-00000006 szźtmű szém|ź!fua.

3.2. Atźmogatás foľmája: vissza nem térítendő tamogatás.

3.3. Atźmogatźts forrása: önkoľmányzati saját forrás

3.4. Kormányzati funkció: 06|020 Lakóépület építése

3.5. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározotttźmogatźlsi összeg a rendelkezésére áll.
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4. A támogatás folyósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.1. pontjában
megadott bankszámláj źra egy összegben a jelen szerzodés mindkét fél' źL|taI töľténő a|áírásźúő|

. számított 5 napon belül.

s. A támogatás felhasználásának szabályai

1 5.1. Támogatott a céljellegű tĺámogatást kińrő|ag a jelen szerződésben meghatározott 2. pontban
me ghatźrozott célra használhatj a fe l.

5.2. A' támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2015. decembeľ 03.
véghatáľideje: 2016. Íebraár f9.

A felhasználást dokumentáló szám|ák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési
i időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

. 5.3. Felek a jelen szerzłĺdés teljesítése érdekében kapcsolattaľtó személyeket neveznek meg:

... uTáĺmogatő részéről: 
ä:ĺ1ää::ł:*'.".ĺľ'ági 

refeľens

a Támogatott részérő|: Ács Péter váľosĺizemeltetési igazgatő
acsp@jgkhu

6. A támogatás felhasználásának ellenőľzése, beszámolási ktitelezettség

6.l. A támogatási igény jogosultságát és a tźtmogatźls felhaszná|ását a Támogató, a támogatás
felhasználásának ellenőrzéséľe jogszabźúy źúta| meghatározott szervek, a felhasználás kezdő
időpontjától a beszámoló benyújtásĺára a jelen szerződésbenrögzitett hatĺáridőt követő 5 év elteltéig,
báľmikor. bárhol ellenőrizheti.

6.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáúó szám|źlkat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb
, okiratokat aTámogatő vagy egyéb ellenőrzésľe jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és

nyilvántaľtani, valamint a beszĺmoló benýjtrásźlra a je|en szerződésben rögzített hatáľidőtől
kezdődően a vonatkoző jogszabá|yi előírások szerint megőrizni. A Támogatotl ezen tul is köteles
minden, az e||enorzéshez szükséges felvilágosítast és egyéb segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasznáúásáró| legkésőbb 2016. március 31. napjáig köteles íľásban
szakmai zirő beszámolót és pénzügyi zźrő e|szálmolást készíteni és źttadni a Támogató szakmailag
illetékes szervezeti egysége (J egyzői Kabinet) részére.
A Támogató részérő| a szakmai beszámoló és pénzugyi elszámolás elfogadásáľa és a teljesítés
igazo|äsára a polgáľmester jogosult j e|en szerzodés 6.5. pontjában feltiintetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az e|szämo|źlsnak a kö'vetkezőket kell taľtalmaznia:
a) szakmai beszámoló: szakmai éľtékelés a támogatás céljának megvalósulásáról;: b) pénzíigyi e|szźlmo|ás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti _ a tźtmogatás

céljának megvalósulásához köthető - tételes felsoľolása, a fe|használási időszakhoz igazodő, a
Támogatott nevére sző|ő szźtm|źů<, bérjegyzékek, egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra
alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok (megrende|o, szerződés stb.) hitelesített
másolatának, kifizetést igazo|ő dokumentumok _ bankkivonat, pénztárbizonylat _ hitelesített
másolatának benyújtásával, valamint a szám|ál< és bizonylatok adataival megegyezóen kitöltĺitt, a
je|en szerződés l. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával'



A Támogatott a felhaszná|ást dokumentáló eredeti szám|źlka, bizonylatokra, egyéb okiratokra
köteles .áí.i' ,,Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmányzat felé .......... Ft
(azaz foľint) iĺsszegben elszámolva, dátum, a|áírás,,. Nem
magyarorszźtgi ťlzetőeszközben történő pénziigyi elszámolás esetén a számlaösszesítón a szźĺm|a

tárgyát magyar nyelven is, továbbá a sztlm|a összegét a szám|a teljesítése napjan éľvényes MNB
középárfolyamán forintra źltszámitva is fel kell tüntetni.

6.5. A Támogatott a beszámolót és az e\szźtmo|ást tlgy kö'teles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a
támogatás felhasználásának rész|etes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a

beérkezést követően megvizsgálją és a beérkezést követő ó0 napon belül dönt annak elfogadásĺíról
vagy elutasit,źsźtő|. A Támogató dĺjntésérő| és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett t.ámogatás

visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől szźłmított 10 napon belül írásban éľtesíti a
Támogatottat. Ha a Támogatott a beszźtmolásra, elszámolásľa vonatkozó kötelezettségét határidőre
nem teljesíti vagy a határidőben benýjtott beszámoló, elszámolás taľtalma nem megfelelő vagy nem
a jelen szerződés 1. sz. mellék|etétképező Elszámoló Lapnak megfele|ően teljesíti, úgy a Támogató
30 napos hataridő megjelolésével írásban fe|sző|ítja a Támogatottat a hiány pőt|ástra, melynek
beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáľól. Felek rógzitik, hogy a hiánypótlás
elmulasztása lehetetlenné teszi annak megźńlapításźlt, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszerllen hasznźita-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen
szeľződésben foglaltak szerint, teljes köríĺen el nem számolt a támogatźs összegével, azonos célra
újabb vary további támogatasban nem részesÍthető.

6.6. Támogatott afe|hasznźiás és az elszamolás haüáridejének módosítására irányuló kérelmet írásban egy
alkalommal kezdeményezheti, melynek benyujtrási hatlárideje a fe|haszná|ás határidejének módosítása
esetében a szerzódés 5.2. pontjában meghatározott felhaszná|ási határidő. Támogató a módosítást
írásban engedélyeżteti.

6.7. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési
támogatást ellenőrző szervezetekkel egytittműkcldni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a ťĺzikai teljesítés vizsgźlatźtban a helyszínen is
segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonna|i hatályu fe|mondásĺíra
jogosult, ha:
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a Łámogatást' vagy
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tarta|mźi érdemben befolyásoló va|őt|an, hamis vagy

megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan ktirülmény merül fe|, vagy jut a Támogató tudomásźra, ame|y a|apjźn az á||amhánartźsi

törvény végrehijtásźról szóló {eaizoll. (XII. 3l.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 81. $-
ban foglaltak szerint nem köthető tamogatási szerzodés,vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, taľtós akadályba ĺitk<jzik vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi ajelen szeľződésből, illetve az azza| kapcsolatos
jogszabályokból eredő kĺjtelezettségeit, igy külĺjnö'sen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési
kötelezettségének (az el|enőrzés során felľóható magatartásźtva| az e||enorző szerv munkáját
ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszeriĺ megvalósítását
nem lehet ellenőľizni, vagy

Đ a Támogatott a jelen szerzodésben meghatározott vagy a szerzodés megkötésének feltételeként
jogszabály á|ta| e|őírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy

g) a Támogatott a jelen szerzódésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás

benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak nem
megfelelő teljesítése miattaTámogató nem fogadta el.



7.f.

7.3.

Ha a Támogatott olyan nyi|atkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást,
amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attő| való elállást megalapozza, a Támogató
felfiiggeszti atźlmogatás folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tź!ékoztatja.

Amennyiben atźtmogatźlsból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy e| nem fogadott elszámolás
miatt visszafizetési kötelezeĺség keletkezett , ilgy azt a Támogatott az e|szźtmolási határidőt követő 15

napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató 10403387-
0002 8 5 7 0-0 000000 0 szétmű szám|tr a, a szerződésszám megj elölésével.

7.4. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szeľződésben meghatáľozott visszafizetési kötelezettsége
te|jesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatérozott késedelmi kamatot ťlzetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerződés aláirásź.ľa|

a) nyilatkozik arról, hogy a Łámogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak és hitelesek;

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető tamogaüási szerződés azzal, akivel szemben Avr. 81. $-ban
meghatfuozott feltételek valamelyike fennáll;

c) tudomásul veszi, hogy adőazonosító számátt. a Magyar Allamkincsüár és a Támogató felhasználják a

könartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejáľt ktjztartozások
telj esítése éľdekében;

d)tudomásul veszi, hory nem nýjtható támogatás annak a szervezetnek, amely az eIőző években a
Támogató áita| azonos célľa biztosított költségvetésből nyujtott támogatás felhasználásáxa| a
jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatźsi szerződésben foglalt kĺitelezettségét
megszegve még nem számolt el;

e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabźtlyszeľűségét és a tamogatás rende|tetésszerű

felhasználásźúaTátmogató és ajogszabáńybanmeghatfuozott eryéb szervek ellenőrizhetik;
f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevéľe, a támogatás céljźtra, összegéľe vonatkozó

adatok nyilvánosságra hozhatók;

8.2. Amennyiben

a) olyan köľülmény meľül fel, amely a|apjánaz Avr.81. $ alapjĺán nem köthető támogatási szerződés;
b) a Támogatott a je|en szerzodésben meghatźtrozott vagy a szerződés megkĺitésének fe|tételeként

jo gszab źiy źita| e|óirt nyi latkozatok b áľme lyikét v i s szavonj a;

c) a Límogatott tevékenység megvalósíasa meghiúsul, tartós akadźiyba ütközik, a jelen szerződésben
foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

d) a Támogatott adataiban, a jelen szerzodés megkötésének feltételeként jogszabá|y vagy a Támogató
tL|ta| előíľt, a Támogatott éL|ta| benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban' a támogatás
feltételeiben vagy a je|en szerzodés teljesítésével összefüggő körülményben vźńtozás következik
be,

e) az e|szétmolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége
megvźitozik

aztaTźtmogatottatudomásárajutast követően 15 napon belül köteles írásban beje|enteni a Támogatónak.

8.3. A Támogatő a 8.2. pontban meghatźtrozott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a szükséges
intézkedéseket.

8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaľatźhől' kizárő|ag írásban töľténhet az eredeti vagy a
koľábban módosított tĺímogatási szerzódésben meghatározottbeszámolási hatĺáridő leteltéig.



A Tánrogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárő|ag olyan indokkal kezdeményezhet
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. A
Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kéľelmét
elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak fe|róható okból ered, űgy az
eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult vźůasztani a szerződés-módosítás és
szer ződésszegés esetén a|ka|mazhatő j ogkövetkezmények közcjtt.

8.5. Felek a jelen szeruódésből eredő esetleges jogvitáikate|sősoľban tárgyalásos titon kötelesek rendezni.

8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő, részletességgel szabźiyozott kérdések tekintetében a
magyaľjog szabáůyai- elsősorban a Ptk., az Aht. és az Avr. _ azirátnyadők.

Jelen szerződés mindkét fél' á|tal'i a\źúrás napjától ajelen támogatási szerződésben fogla|t kötelezettségek
mindkét fél ľészérő| történő teljesülésének napjáig hatalyos.

Felek a jelen ó oldalból ái|ő szerzódést elolvastĺák, megénették, majd, mint akarafukkal mindenben
megegyezőt jóvźlhagyőlag irtźk aLá. A szerzódés 6 db eľedeti, erymással teljes egészében megegyező
példányban készült, amelyből 4 db aTámogatóná|,2 db a Támogatottnál marad.

Mel|ékIetek:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2015. decembeľ,, )).

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefváľosi Onkoľmá ny zat

képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
Támogató

Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpo nt Zrt.
képviseletében

dr. Pesti Ivett
igazgatősźryi elnĺjk

Támogatott

Budapest, 2015. december,,Fedezet:

P énziigy i|eg e l lenj egyzem :

Płáris Gyuláné
p énziigy i ij.gy o sztźiyv ezeto

Jogi szempontból ellenje gyzem..

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyzó


