
Kivonat 1. sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ( cím: 1082 
Budapest,  Baross  u.63-67.,  képviseli  dr.  Kocsis  Máté  polgármester),  mint  Támogató, 
valamint 

a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság ( cím: 1089. Budapest, Golgota u. 6., képviseli: dr. Bende 
Péter tűzoltó vezér őrnagy), mint Támogatott,

együttesen a Felek között az alábbi feltételekkel:

1. Támogató  kijelenti,  hogy  a  ………………számú  Kt.  Határozatnak  megfelelően 
Budapest  VIII.  kerület  tűzvédelmi  helyzetének  javítását,  a  tűzoltási  tevékenységet  segítő 
eszközbeszerzést, a tűzoltó állomány elhelyezésének javítását  jelen szerződés szerinti anyagi 
támogatással kívánja elősegíteni.

2. Támogató  az  1.  pontban  meghatározott  célok  érdekében  történő  felhasználásnak 
tekinti  a  tűzoltási  tevékenységhez  szükséges  felszerelés  illetőleg  informatikai  eszközök 
beszerzését,  valamint  az  épület-felújítást,  a  helyiség  berendezéshez  szükséges  berendezési 
tárgyak és felszerelések beszerzését.

3. A  Támogató  kifejezetten  az  1.  pontban  meghatározott  célokra,  a  2.  pontban 
meghatározottakra  egyszeri  támogatásként  4.000.000. Ft-ot,  azaz négymillió  forintot  átutal 
Támogatott részére a …………………………………………sz. számlájára a jelen szerződés 
aláírásától számított 10 munkanapon belül.

4. Támogató vállalja,  hogy 2010. évtől 2.000.000 Ft éves támogatási  összeget biztosít 
Támogatott részére az 1. pontban meghatározottak érdekében, azzal, hogy annak elszámolása 
kizárólag  a  2.  pontban  szereplő  felhasználási  módokon  a  Józsefvárosi  Tűzőrség  javára 
történhet.  A 2010. évi  támogatási  összeget  a 3.  pontban foglalt  támogatás  elszámolásának 
jóváhagyása után 10 munkanapon belül utalja a Támogató a megadott bankszámlaszámra. 

5. Támogatott  az egyszeri  és az éves támogatási  összeg felhasználásáról  is  utólag -  a 
Számviteli  törvény  szerint  előírt  bizonylatokkal  -  köteles  beszámolni  a  Támogató 
Városüzemeltetési,  Közbiztonsági  és  Környezetvédelmi  Bizottságának  és  a  Képviselő-
testületének. Az elszámolás jóváhagyására kizárólag a Képviselő Testület jogosult.

6. Támogatott  a 3. és 4. pontban megjelölt  támogatási  összeg felhasználásával,  illetve 
annak  dokumentálásával  a  közbeszerzési  törvény,  a  számviteli  törvény illetve  a  személyi 
jövedelemadóról  szóló  törvény  valamint  valamennyi  vonatkozó  jogszabály  rendelkezéseit 
köteles maradéktalanul betartani.

7. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  Támogatott  Támogatónak  a  3.  pontban  foglalt 
összeggel köteles 2010. június 30-ig, a 4. pontban foglalt összeggel minden év november 30.-
áig köteles elszámolni. Amennyiben a Támogatott a támogatási összeget a jelen szerződéstől 
eltérő módon használja fel, úgy a nem rendeltetésszerűen (1. pontban meghatározott célnak 
megfelelő,  2.  pontban  foglaltak  figyelembevételével)  felhasznált  összeget  a  mindenkori 



jegybanki alapkamattal növelve köteles teljes egészében visszafizetni Támogatónak, az erre 
vonatkozó felhívástól számított 5 munkanapon belül.
Amennyiben az átutalt összeg nem kerül teljes mértékben felhasználásra, azt a mindenkori 
jegybanki alapkamattal növelve köteles visszafizetni Támogatónak

8. A Támogató bármikor jogosult ellenőrizni a támogatás időarányos felhasználását és 
jogosult kérni az ezzel összefüggő számadást.

9. A Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni illetve a támogatást visszavonni,
ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai, pénzügyi 
tartalmát  érdemben  befolyásoló  valótlan,  hamis  adatot  szolgáltatott  az  igénylés 
benyújtásakor,

- amennyiben  a  támogatott  program,  projekt  (cél)  meghiúsulását  vagy  tartós 
akadályoztatását előidéző körülmény a Támogatottnak felróható okból következett be,

- ha  a  támogatott  program,  projekt  (cél)  megvalósítása  meghiúsul,  tartós  akadályba 
ütközik,  vagy  a  szerződésben  foglalt  ütemezéshez  képest  késedelmet  szenved,  de 
ennek bejelentésével a Támogatott egy hónapon túli késedelmet szenved,

- ha a Támogatott bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan,
- ha a Támogatott a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel.

10. Ha  a  Támogatott  neki  felróható  okból  nem  teljesíti  jelen  szerződésben  vállalt 
kötelezettségeit, az igénybe vett támogatást a támogatás visszavonása, illetve a szerződéstől 
való  elállás  időpontjában  érvényes  jegybanki  alapkamat  kétszeresének  megfelelő  mértékű 
kamattal növelt összegben köteles visszafizetni.

11.    A Támogatott tudomásul veszi, hogy – legfeljebb öt évre – kizárható a támogatások 
rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:

- jelen szerződésben rögzített kötelezettség (cél) teljesítése egyáltalán nem vagy 
csak részben valósul meg,

- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- a  Támogatott  a  bejelentési  kötelezettségének  az  előírt  határidőig  nem  tett 

eleget.

12. Támogatott a Támogatóval történő hosszú távú együttműködés érdekében vállalja, hogy a 
Józsefvárosi Tűzőrség bevonásával, Józsefváros tűzvédelmi helyzetének javítása érdekében:

- 2010.  évben  ellenőrzi,  átvizsgálja  a  Józsefvárosi  vagyonkezelő  Kft. 
Tűzvédelmi  tevékenységét,  ennek  során  legalább  25  lakóépület  tűzvédelmi 
viszonyait  megvizsgálja.  Az  ellenőrzés  tapasztalatairól  2010.  június  30.  is 
összegző jelentésben tájékoztatja a Támogatót.

- 2010.  évben  tűzvédelmi  ellenőrzést  tart  a  Támogató  tulajdonát  képező 
valamennyi  intézménynél,  melynek  tapasztalatairól  2010.  november  30.-ig 
tájékoztatja a támogatót.

- Igény  szerint  közreműködik  az  ifjúság  tűzvédelmi  tájékoztatásában, 
nevelésében, részt vesz ilyen jellegű programokon.

- Biztosítja,  hogy a  kerületi  óvodák és  iskolák  tanulói  előzetes  bejelentkezés 
után megtekinthessék a tűzoltó laktanyát.



- Felkérésre közreműködik a Józsefvárosi Napok rendezvényein.
- Véleményezi  a  Támogató  Polgármesteri  Hivatalának  katasztrófa  elhárítási 

tervét.
- Támogatót évente tájékoztatja a kerület tűzvédelmi helyzetének alakulásáról.

A Támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó: Brieber István tűzoltó ezredes 

13. A  Támogatott  kijelenti,  hogy  támogatási  igényével  kapcsolatban  a  Támogató 
képviselőivel  közölt  adatok,  információk  és  dokumentumok  teljes  körűek  valódiak  és 
hitelesek.  A Támogatott  kijelenti,  hogy 60 napon túli  köztartozása,  illetve  a  Támogatóval 
szemben lejárt tartozása nincsen.

14.  Jelen  megállapodás  határozatlan  időre  szól,  azt  bármelyik  fél  indokolás  nélkül 
felmondhatja a költségvetési év végére.

15. Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a  Ptk.,  az  államháztartás  működési 
rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  és  a  vonatkozó  egyéb  jogszabályok 
rendelkezései irányadóak.

16.  Felek  kijelentik,  hogy a  közöttük  2000.  július  11.-én  hatályba  lépett  együttműködési 
megállapodást  közös  megegyezéssel  megszűntetik,  abból  egymással  szemben  semmilyen 
igényt nem támasztanak. 

17. Felek a szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják.

Budapest, 2009. december

……………………………….. ………………………………..
dr. Kocsis Máté dr. Bende Péter
Polgármester tűzoltó vezér őrnagy
Támogató        Támogatott

…………………………………
dr. Xantus Judit
       Jegyző
    ellenjegyző


