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Budapest Józsefvá ľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő-testü|et!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testület a 460lf0|2. (XII. l9.) számű határozatában úry döntött, hogy önként vállalt
feladatként, a2012. évi költségvetés terhére |3.49I,| e forint összeget bizosít a Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefváľosi tnkormányzat Kerületi Védelmi Bizottság ,,rendkívüli téli idójárási
viszonyok során jelentkező feladatok ellátásźtra,' tźtrgyil Intézkedési tervében foglalt feladatok
el|átására.

AzIntézkedési teľv célja ,,ÉLETMENTO PONT'' elnevezés a|aÍt, a Budapest VIII. kerület, Dankó
utca 18. szám alatt olyan objektum kialakítása és műkodtetése volt, mely a közterületen
életvite|szerűen tartózkodó szemé|yek, vaiamint energia ellátás né|ktil maradt helyi lakosságszámára
időszakos befogadó helyként menedéket nyújt a téli hidegben'

Az ,,ÉLETMENTŐ PONT'' a 20|2lf013. évben a Képvise|ő-testtilet a 3412013.(II.06.) szźlmtl
határozata érte|mében 2013. február 28-ig működött.

A me|egedóhely eredményes működésére tekintette|, a Képvise|ő-testület a 201fl20l3' év telétől
kezdodően minden évben indoko|tnak taľtotta az,,ELETMENTO PONT'' kialakítását, üzemeltetését.
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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester, dr. Sára Botond alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: f016. november 10. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat,,ÉLETMENTo PoNT'' kialakítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattobbség
sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőforľás Bizottság véleményezi x

Határozati j av as|at a bizottság szźlmár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stĹiletnek az e| őteri esztés me stársy a|ás át.
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A 20|5. év téli időszakában az ,,ÉLETMENTO PONT'' a Józsefuáros Közosségeién Nonprofit Zrt.
(továbbiakban: JK NZrt.) hasznźiatában |évó Dankó u. 18. szám a|atti önkormányzati tulajdonú
ingatlanon _ a telek belső kerítéssel határolt területéig - került kialakításra. Az ingat|anon 8 db (2x4
db ĺĺsszef[ĺzött, csopoľtban telepített) 63 M típusú katonai ľajsátoľ szo|gá|t éjszakai
melegedőhelyként.

Az e|múlt évek gyakoľlatának megfelelően fo16l20|7. év telén az,,ÉLETMENTO PONT'' hasonló
korĹilmények között ismét a Dankó u. 18. szám a|atti helyszínen kerülne kialakításľa azza| a
feladattal, hogy a Főváľosi onkormányzat szociá|is ellátórendszerének kiegészítésével a hét bármely
napján (este 20.00 órától másnap ľeggel 06.00-ig) a ľászorulók ľendelkezésére álljon, számukra
igénybe vehető legyen 2016. decembeľ 15. és f0|7. február f8. napja köz<jtt. Amennyiben az
időjárási viszonyok szükségessé teszik, működése a Képviselő-testtilet határozatáva|
meghosszabbítható lenne.

A Dankó u. 18. szám alatti ingatlan a JK NZrt. hasznát|atában van. Az Önkormányzat és a JK NZrt.
között létrejött hasznźiati szerződés a|apján az ingat|ant a lakosság védelme érdekében a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szó|ő 2011. évi
CXXVIII. töľvényben szabá|yozott veszélyhelyzet esetén az onkormányzat térítésmentesen
használhatja. A veszélyhelyzet fennállásáľó|, az igénybevétel módjáról, idótartamárő| az
onkormányzat és aJK NZrt. külön megállapodásban ál|apodnak meg.

Amennyiben Tisztelt Képviselő-testtilet a jelen előterjeszésben foglaltakat elfogadja, az
,,ELETMENTO PONT'' műkĺjdtetésében' a ľászoľulók ellátásában az a|ábbi szervezetek vesznek
majd részt.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) 20|6' december I5-tő| az
,,ÉLETMENľO PoNľ''-ot a Dankó u. 18. szám alatti ingatlanon kialakítja és folyamatosan
működteti, a tewezett időszakľa tęát biĺosít, gondoskodik a folyamatos őľzésérő|, tisztźntartźsźtó|,
továbbá segítséget nyujt a bajbajutott lakosság költĺjztetésében.

A váľatlan helyzet miatt fűtés nélkül maradt lakosság részére a fűtőberendezések szá|Iításáĺ a JGK
Zrt. végzi, valamint közľeműködik az o|ajradiátorok és fűtőberendezések ki- és visszaadásában
egytittműködve a Polgármesteri Hivatal Közteľület-felügyeleti Ügyosná|yáva|.

II. A beteľjesztés indoka

A 20|6lf0l7. év tél'i időszakában, a várhatő hideg miatt szükséges a szociálisan rászorulók, a
kľízishelyzetbe került személyek védelme éľdekében az ,,ÉLETMENTŐ PONT'' ismételt üzembe
helyezése, melyre vonatkozó dĺintés a Képviselő-testület hatásköľébe tartozik.

ilI. A dłintés célja' pénziigyi hatása

Józsefuáros onkormányzatakiemeltfeladatként kezeli a hátrányos he|yzetués az önhibájukon kívi'il
a társadalom peremére szoľuló emberek e||átásźtt. Tekintettel ana,hogy 20|6120|7 telén is atava|yi
évhez hasonlóan hideg iđőjárás várható, nagyon fontos az ,,ELETMENTŐ PONT'' ismételt
üzemeltetése és a hajléktalanok fíĺtött körülmények közĺjtt töľténő elhe|yezése' E feladat ellátása
érdekében szükséges a JGK Zrt.-ve| támogatási szerződés - ĺizeme|tetésľe _ és a JK NZrt.-vel az
ingatlan hasznźiatár a vonatkozó me gál lapodás megkötése.

A rendkívĹili téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok terv'ezett költsége 4.900.000'- Ft,
egyszeri műkĺjdési, önként vállalt feladat' Ebbő| az ,,ÉLETMENTO PONT'' tizemeltetés becsi'ilt
költsége 4.900.000 Ft' elore nem tervezheto kiadásokra 100.000 Ft.

Af016/201J . évi tervezett kö|tségeket az e|őterjesztés mellék|ete tarta|mazza.



f0I7. évtől javasoljuk az ,,ÉLETMENTo PoNT'' kialakítását és a JGK Zrt. által történő
üzemeltetését, amelynek a következő évek költségvetésére hatással van' ezért előzetes
kötelezettségvállalás szükséges önként vállalt feladatként, határozat|an időľe, évente 5.000,0 e Ft
összegben az tnkormányzat adő és mĺĺködési bevételeinek terhére.

A2016lf0|7. évi 5.000,0 e Ft-os koltségek fedezetéül javaslom megjelĺilni a míĺködési céltartalékon
lévő rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti kö|tségekre, valamint a
té|i idójárás soľán felmerült feladatokra teľvezett e|íóirźtnyzatot.

Iv. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Képviselő-testület döntése Magyaľoľszág helyi önkormányzatairól sző|ő fDll. évi CLXxxx.
tĺirvény 23. $ (5) bekezdésének l 1. és |f. pontjtn és a4|. $ (3) bekezdésén alapul.

Ké ľj ü k az a|á'bbi határ ozati j avas lat e| fo gad ását.

HATÁRoZATI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet rńgy diint' hogy

1. kijelöli a 35315 he|yrajzi számű, természetben a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 18. szám
alatti ingatlan külső és belső kerítés közötti terĹiletét ,,ELETMENTO PONT'' iizemeltetésére'
20 l6. december 1 5. és 2017 . február f8. közötti időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' december 15.

2. a.) felkéri a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit
Zrt.-ve| ahatározat |. számű mellékletét képezó tartalommal, a35315 helyrajzi számű ingatlan
haszná|atára, annak érdekében, hogy a területet a Jőzsefvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.
,,ÉLETMENTo PoNT''-ként üzemeltesse az l. pontban meghatározott időszakban.

b.) felkéri a polgármestert a hatáľozat2. a) pontjában szereplő megállapodás a|áirásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 20l6. november l0., a b) pont esetén 20l6. november l5.

3. a.) támogatźsi szerzodést köt az,,ÉLETMENTO PONT'' üzemeltetéséľe 5.000,0 e Ft ĺisszegben
a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| a határozat 2' számű mellékletét képező
taľtalommal.

b.) felkéri a polgármestertahatározat3' a) pontjában szereplő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2016. november 10., a b) pont esetén 2016. november l5.

4, ahatározat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás l l l07-01 cím működési cél és
á|ta|ános tartalékon belü| a rendkívtili események (túz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés)
miatti költségekľe, valamint a té|i időjárás soľán felmerült feladatokľa tęrvezeĺĺ e|őirányzatrő| _
ĺjnként válla|t feladat - 5.000,0 e Ft-ot, átcsoportosít a kiadás 11301 cím - onként vá|Ialt feladat

mtĺködési célú támogatások á||amhánartáson kívülľe e|őirányzattra a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt ,,ELETMENTO PONT'' üzemeltetési és közterü|et ellenőrzés
koltségeinek támogatása c ímén.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. november l0.



5. a.) önként vállalt feladatként a rendkívtili téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok
e||átásźra, a' ,,ÉLETMENTo PoNT'' Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által töľténő
üzemeltetésére 20|7 . évtó| e|őzetęs köte|ezettséget vállal hatźrozat|an időre évente 5.000,0 e Ft
összegben az önkormźnyzat közhatalmi és egyéb saját bevételeinek terhéľe.

b,) ahatározat 5. a) pontja a|apjźn felkéľi a polgármestert a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zrt..ve| kötött közszo|uźL|tatási szerződés módosítására és annak a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén f0I7. évi és az azt költségvetési évek tervezése, a b) pont esetén
legkésőbb 20l6. december 3 l.

6. felkéri a polgármestert, hogy a 20|6. évi kĺiltségvetésről szóló ľendęlet következő
módosításáná| és 20|7.-tő| a tárgyévi költségvetések készítésénél a határozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 ' februźr hó,f0l7 ,-tó| az éves költségvetések készítése

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváľosi
Gazdálkodásĺ KözpontZrt.' Józsefváľos Kiĺzösségeiért Nonpľofitzrt.'Polgáľmesteľĺ Kabinet.

Budapest, 2016. november 2.

,(^ą
Dľ. Sáľa Botond
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző""";^W%ą
dr. Mészár Erika

a|jegyző T,;^ . |' ,"t
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śJ Feladatot

ellátia F.eladat megnevezése

Eletmentó Pont
kialakítása

Feladat taľtalmĺ elemei

JGKZrt.

Kiteleptilés

áram, víz, PB palack csere'
mobilwc bérleti díj

Életmentó Pont
iizemeltetése

ellátmány, cukor, tea, stb.

szemétgyiĺi tés. szállítás(40m3 )

I fo 24 őľás folyamatos -| l
fo 12 órás (éjszaka) órzés

tewezett kiiltség

23 kg-os PB palack, 75 cseľę
4.000,-Ft/csere/daľab 3 00.000,- Ft

áĺam, viz: 320.000,- Ft,
mobil wc: 100.000.- Ft

egyéni védóeszkôz ellátmany
(gumikesztytĺ, szájmaszk,
egyszeľ használatos
védóruha, véđóoltás)

100.000,- Ft

tea 60 |lnap,300 x 2 d|lađaglnap
240.000"- Ft

egyszeri, elóre nem
tervezhetó dologi kiadások,
feľtotlenítés, élóskĺ'dó
bogarak iĺtźsa, higgiéniai
eszkÖzôk" védóital stb.

tewezett76 nap42 ťo vagyonór
900'- Ft + AFA / őľa
bruttÓ 3.|27.248.-Ft

bruttÓ 288.000.- Ft

Tartalmazza az épĺtés, kialakítás és
be zemelés valamennyi koltsését

łisszesen:

védó ruha 10.000,- Ft, kesztyrĺ
30.000,- Ft, maszk 30.000,- Ft
védóoltás 20 fö 200.000.- Ft

megiegyzés

\Ň
ę\v

\Đ

bľuttő 754.752,-Ft

4.900.000..ľ't
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amely létrejött egyrészrłĺ| Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáľosi
Onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
aďőszám: I 57 3 57 | 5 -2-42
torzsszám:735715
bankszáml aszźlm: 1 0403 3 87-00028570-00000000
statisztikai szźm: I 57 3 57 I 5 -84I I -321 -0|
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester, (a továbbiakban:
onkoľmányzat),

másrészről a
Józsefváľos Kiiziisségeiért Nonp roťlt Zrt.
székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

adő száma: 2 5 3 | 3 43 3 -2 - 42
cé gs e gy zékszáma: 0 1 - 1 0-04 8 49 3

képviseli: Kovács Baľbaĺa igazgatőság elnöke, (a
továbbiakban: JK NZrt.)

(onkoľmrínyzat és JK NZľt. a továbbiakban egyiittesen Felek)
kozött az alulírott helyen és időben Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefraľosi
onkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (XI. 10.) szttmuhatáĺozata a|apján alábbi
feltételek mellett:

1. Az onkoľmtnyzat és JK NZrt. haszná|ati szęrződést kcitöttek határozat|an időre a
Dankó u. 1 8. szětm a|atti ingat|anĺa.

2. Ahaszná|atiszerzőđés 5. pontja aIapjánaz onkoľmányzata35315helytajziszáma|att
felvett, természetben a Dankó u. 18. szélm a|atti ingatlant a lakosság védelme
érdekében a katasńrófavédelemľől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénybeĺ szabźiyozoÍĹ veszé|yheIyzet
esetén térítésmentesen használj a'

3. A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete a ...12016. (XI. 10.) számí
határozatában kijelölte a Dankó u. 18. sz. a|atti ingatlan külső és belső kerítés közötti
terĹiletét,,ÉLETMENTŐ PoNT''-ként ttĺrténő üzemletetéséľe.

4. Az ,,ELETMENTO PONT'' melegedőhelyként funkcionál, feladata a hátrányos
helyzettĺ és önhibájukon kívül a társadalom peremére szoruló, illetve energia ellátás
nélkül maradt személyek hideg, té|í időjárásban tĺirténő e||átása, frĺtött körülmények
közötti elhelyezésére szolgál.

5. A használat idótartama: 2016. december 15. és 2017 . február 28. közcjtti időszak, mely
indokolt esetben a Képviselő-testület dĺjntésével meghosszabbítható. A Képviselő-
testület ezirányí döntése esetén a Felek jelen megállapodást módosítjak.

6. Az ,,ÉLETMENTO PONT'' üzemeltetését a Képviselő-testület fenti hatátozata
értelmében a J őzseťv áro si Gazdálko dás i Közo oĺt Zrt. v é szi,
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7. A teriilet Józsefuaľosi Gazdálkodási KözporÍ- Zrt. tészére tĺjrténő átadásáÍő| és a JK
NZrt. t é szét e töľténő vi s szaadás aľ őI átađás - átv éteLi j e gy zőkönyv készül.

8. Az onkormányzat vá||a|ja, hogy az ,,ÉLETMENTO PONT'' üzemęltetésének
befejezése utiín a hasznźt|t teľtiletet ahaszntůat előtti állapotban adja źú a JKNZrt-nek.

9. Ahasznźit terĹilet a 35315 he|yrajzi sztml alatt felvett ingatlan külső és belső keľítése
közötti terĹilet.

10. Jelen megállapodás az a|ttíttts napján lép hatályba.

l1. Jelęn megállapodás készült 2 oldalon, 4 egymássa| egyezo példányban.

Felek a szeruődést, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján jővźhagyőIag
írtź/ľ. a|á.

Budapest,2016. november.... Budapest,2016. november.....
BudapestFőváľosVIII.keľület JózsefváľosKtizösségeiéľtNonproÍltZrt.

Jĺózsefvárosi Onkoľmányzat képvĺseletében:
képviseletében:

dr. Kocsis Máté
polgármester

Kovács Baľbaľa
ígazgatóság elnöke

Fedezete: Pénzĺjgyifeđezetet nem igényel. Dátum: Budapest, 2016. novembeľ .......

P énzugy 1|eg e 1l enj e gyzem :

Paľis Gyuláné
gazdaságivezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr.Mészár Erika
aljegyzo
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ľÁvĺoca.ľÁsI szBnzooÉs

amely létrejött egyrészró| a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat (a
továbbiakban : Támogató)

adószám: | 57 357 | 5-2-4f
töľzsszám: 7357|5
statisztikai szám: I57 3 57 I5-841I.32I -01
bankszám la szám: 1 0403 3 87-0002 8 5 70-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester

másľészről a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám: f5f9f499 -f-42
cégsegyzékszám: 0 1 - l 0 -048457
bankszámla szám: I 0 403 3 8 7-0 0 0-2 8 8 5 9-0 0000 00 6
képviseli: dr. Pesti Ivettigazgatósági elnök

egyi.ittesen a Felek között az a|u|írott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

t. A tármogatás nyújtásának előzményei' köľůilményei
A Támogató a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviseló_testĹiletének

...'.'lf0I6.(xl10.) szźlmű hatźrozatäval döntött támogatási szerződés megkĺitéséľől a JGK Zrt,-ve| az

,,ÉLETMENTO PONT'' üzemeletetésére. A Támogató a dontésével a Támogatottal kívánja megvalósítani'
hogy f0I6, december |s-to| fol7, febľuár 28. napjźńg az ,,ELETMENTO PoNT''-ot a Dankó u. l8. szám
alatti ingatlanon kialakítja és folyamatosan működteti' a tervezett időszakra teát biztosít, gondoskodik a

folyamatos őrzéséro|,tisztántartźsáľól, továbbá segítséget nyujt a bajbajutott lakosság költöztetésében. A
várat|an he|yzet miatt fiĺtés nélkül maradt lakosság részére fűtőberendezéseket szźi|ít, va|amint

közreműködik az o|ajradiátorok és f[ĺtőbeľendezések kĹ és visszaadásában. A Támogató költségvetésében

bruttó 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű vissza nem térítendő céljellegíĺ támogatást biztosított'

Fentiekľe tekintettel Felek a Képviselő-testiilet .,,..lf0|6. (XI.10.) sz. hatźtrozata a|apjźn az a|ábbj
támogatási szerződést kötik.

2. A'szerződés táľgya
A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatźstkizárő|ag az ,,ELETMENTO PONT'' kialakítása,
üzemeltetése, |akosságot érintő várat|anhe|yzet kezelése során felmerülő költségeire fordíthatja.

3. A támogatás foľmája, tisszege, foľľása
3.l' A Támogatő az ,,ELETMENTO PoNT''-hoz kapcsolódó 2. pontban meghatźrozott feladatok
e||źúásźtra bruttó 5.000.000,- foľint, azaz ötmi||ió foľint összegű vissza nem térítendő támogatást jelen
szerzodés a|áírásátő| számított 5 napon beltil átutalj a a Támogatott K&H Bank Zrt. pénzintézetné| vezetett
l 04 0 3 3 8 7 - 0 0 0 -2 8 8 5 9 - 0 0 0 0 0 0 0 6 számű szám|áj ár a.

3'f . Atémogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A tttmogatás forrása: önkoľmányzati saját fonás

3.4. Kormányzati funkció:

3.5. Támogató kije|enti, hory a 3.1. pontban meghatározoÍttámogatási összeg a rendelkezésére áll.
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4. A támogatás folyósítása

4.|. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3. l . pontjában
megadott bankszámláj étra egy összegben a jelen szerzodés mindkét fé| źL|ta| történő a|áirásźúő|
szátmítotĹ 5 napon belül.

5. A támogatás felhaszná|ásának szabályai

5.1. Támogatott a cé|jellegű trámogatást kizárő|ag a jelen szerződésben meghatározott f. pontban
me ghatár ozott célra használhatj a fel.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2016. novembeľ 15.
véghatáridej ez 2017 . febľuáľ 28.

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

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

aTámogatő részérő|: Tóth Tímea polgáľmesteľi kabĺnetvezető.helyettes
totht@jozsefuaľos.hu

a TámogatoÍĺ tészérő|: Ács Péteľ városĺĺzemettetési igazgatől
acsp@jgk.hu

6.,Ą támogatás felhasználásának ellenőľzése, beszámolási kłitelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhaszná|ását a Tétmogató, a támogatás
felhasználásának ellenőľzésére jogszabály által meghatározott szeľvek, a fe|használás kezdő
időpontjától a beszámoló benyújtásáľa a jelen szerződésbenrógzitett határidót követő 5 év elteltéig,
bármikor' bárhol ellenőľizheti'

6.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentźiő szám|ákat, bizonylatokat, szerződéseket' egyéb
okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhetó módon kezelni és

nyilvántartani, valamint a beszámoló benyujtására a jelen szerződésben rögzített hatáľidőtől
kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen tul is köteles
minden, az e||enőrzéshez szĺikséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáró| legkésőbb f0t7. március 31. napjáig köteles írásban
szakmai zźtró beszámolót és pénzügyi záró e|számolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag
i l l etékes szerv ezeti egysége (Pol gármesteľi Kab inet) részére.
A Támogatő részérő| a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés
igazo|ására a polgármester jogosult jelen szeľződés 6.5. pontjában feltĺ'intetett határidőn belül.

6.4. A beszámolónak és az e|számo|ásnak a következőket kell tatalmaznia:
a) szakmai beszámo|ó: szakmai értékelés atámogatás cé|jának megvalósulásáról;
b) pénzugyi elszámolás: a felmerü|t költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti - a támogatás

céljának megva|ósu|ásához kothető - tételes felsorolása' a fe|használási időszakhoz igazodő, a
Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb számviteli és adóhatósági felhaszná|ásra
alka|mas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok (megrende|ó, szerzodés stb.) hitelesített
másolatának' kif]zetést igazo|ő dokumęntumok _ bankkivonat, pénztárbizonylat _ hitelesített
máso|atának benyújtásáva|, valamint a szám|ák és bizony|atok adataiva| megegyezően kitöltött, a
jelen szerződés l. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával.
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A Támogatott a felhaszná|ást dokumentáló eredeti szám|źtka, bizonylatokra, egyéb okiratokľa
köteles ľáírni: ,,Budapest Főváľos VIII. keľůilet Józsefváľosi onkoľmányzat felé .......... Ft
(azaz foľint) iisszegben elszámolva, dátum, aláíľás''. Nem
magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlacisszesltón a szám|a
tárgyát magyar nyelven is' továbbá a szttm|a összegét a szttm|a teljesítése napján érvényes MNB
középáľfolyamán forintra átszttmífva is fel kell ti'intetni.

6.5. A Támogatott a beszámo|ót és az e|szämo|ást üry köteles e|késziteni, hogy az alkalmas legyen a
támogatás felhasználásának ľészletes ellenőrzéséľe. A Támogatő a beszámo|ót és az elszámolást a
beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon be|ü| dönt annak elfogadásáľól
vagy elutasításáról. A Támogató döntésérő| és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás
visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől szttmitott 10 napon belül írásban értesíti a
Támogatottat. Ha a Támogatott a beszźtmo|ásra, elszámolásra vonatkoző kote|ezettségét határidőľe
nem teljesíti vagy a határidőben benýjtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem
a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a Támogató
30 napos hatátidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány pótlásáľa, melynek
beérkezését kovetően 30 napon belül dönt annak elfogadásáľól. Felek rogzitik, hory a hiánypótlás
elmulasztása |ehetetlenné teszi annak megá||apitását, hogy a támogaÍást a Támogatott
rendeltetésszeruen hasznáita-e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen
szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra
újabb vagy további támogatásban nem ľészesíthető.

6.6. Támogatott a felhasználts és az elszámolás határidejének módosításárairányu|ő kérelmet írásban egy
alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása
esetében a szerződés 5.f. pontjttban meghatározott felhasználási határidő' Támogató a módosítást
írásban engedélyezheti.

6.7. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési
támogatást e||enorzo szervezetekkel eryüttműködni, az ellenőľzést végző szerv képviselőit
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szttm|ák, a megvalósítást igazo|ő okmányok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával' valamint a fizikai teljesítés vizsgá|atźtban a helyszínen is
segíteni'

7. A Támogató elállási, felmondási joga, atámogatás visszafizetése

7.I. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonna|i hatá|ý felmondására
jogosult, ha:
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe atámogatást, vagy
b) a Támogatott atámogatásról szóló döntés tarta|mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy

megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan körülmény meľül fel, vagy jut a Támogató tudomására, ame|y a|apján az źi|amhánarűsi

torvény végĺehajtásáról szóló 368lf}l1. (XII. 3 l .) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávľ.) 8l. $-
ban foglaltak szerint nem köthető támogatási szerződés,vagy

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

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a je|en szerződésbol, illetve az azza| kapcsolatos
jogszabályokbó| eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstíĺrési
kötelezettségének (az e||enőrzés során felróható magataľtásáva| az e||enőrző szerv munkáját
ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását
nem lehet ellenőrizni, vagy

Đ aTttmogatott a jelen szerződésben meghatáľozoÍtvagy aszerződés megkötésének feltéte|eként
j o gszabály źita| e|őírt nyi latkozat báľme |yi két v i sszav o nj a, v agy

g) a Támogatott a jelen szeľzódésben meghatározott (rész)beszámo|ó, (rész)elszámo|ás
benyújtásának (pót)határidejét e|mulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak nem
megfe|elő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.
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7.2.

7.3.

Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást,
amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attő| való elállást megalapozza' a Támogató
felfiiggeszti a Ĺámogatás folyósítását, és enől a Támogatottat íľásban tź|ékoztatja.

Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadoff elszámolás
rniatt visszafizętési kötelezettség keletkezett, űgy azt a Támogatott az e|számolási hatáľidőt ktjvető 15
napon beliil, egy összegben köteles visszafizetni a Támogatő részére a Támogató 10403387-
0 002 8 5 70.0 0 0000 0 0 számri szám|ár a, a szerződéss zám me g e|ölésével.

7.4. Amennyiben a KedvezményezetÍ a jelen szerződésben meghatározott visszaťlzetési kötelezettsége
teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejéľe a Polgári Törvénykönyvrő| sző|ő f0I3.
évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

8. Egyéb ľendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerzodés a|źńrásź.ľa|

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

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szeruodés azza|, akivel szemben Ávr. 81. $-ban
me ghatár ozott fe ltéte lek val ame lyike fennáll ;

c) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számźú aMagyar Államkincstrár és a Támogató felhasználják a
koztartozźs bekovetkezése tényének és összegének megismeľéséhez, illetve a|ejárt köztaľtozások
teljesítése éľdekében;

d) tudomásul veszi, hogy nem nýjtható támogatás annak a szervezetnek, amely az e|óző években a
Támogató által azonos célra biztosított kĺiltségvetésből nyujtott támogatás felhasználásáxa| a
jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási szerzodésben foglalt kötelezettségét
megszegve még nem számolt el;

e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználástú aTámogatő és a jogszabályban meghatttrozott egyéb szervek ellenőrizhetik;

f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás cé|jára, összegére vonatkozó
adatok nyilvánosságra hozhatók;

8.2. Amennyiben

a) olyan korülmény meľül fel, amely a|apjánaz Avr.8l. $ alapján nem köthető támogatási szerződés;
b) a Támogatott a je|en szerződésben meghatźtrozott vagy a szerzódés megkötésének feltételeként

j ogszabáIy ä|ta| e|őírt nyi latkozatok báľmelyikét vis szavonj a;

c) atźtmogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütkĺizik, a jelen szeľzodésben
foglalt iitemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.

d) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételek ént jogszabály vagy a Támogató
á|ta| előíľt, a Támogatott álta| benyújtott nyi|atkozatban, dokumentumban, a támogatás
feltételeiben vagy a je|en szerződés teljesítésével összefiiggő körülményben vá|tozás következik
be,

e) az e|számolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott fellelhetősége
megváltozik

azt aTámogatott a tudomására jutást követően l5 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

8.3. A Támogatő a 8.2. pontban meghatározoft bejelentés a|apjźn 30 napon belül megteszi a szükséges
intézkedéseket.

8.4. Je|en szerződés módosítása a Fe|ek közös akaratttbó| kizárő|ag írásban töľténhet az eredeti vagy a
korábban módosított támogatási szerzodésben meghatáľozoÍtbeszámo|ási határido lete|téig.
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A Támogatottnak a szerzódés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolássa| e||źtwa

kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizźró|ag olyan indokka| kezdeményezhet
szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. A
Támogató jogosult a Támogatott nęm kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét
elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, űgy az
eset tisszes körĺilményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szęrzőĺlés-lIlódosítás és
szerződésszegéseseténa|ka|mazható jogkövetkezményekközött.

8.5. Felek ajelen szerződésből eredő esetlegesjogvitáikat elsősorban tárgya|ásos úton kötelesek rendezni.

8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabtiyozotÍ. kérdések tekintetében a
magyar jog szabá'|yai _ elsősoľban a Ptk., az Aht. és az Avr. - az irányadők.

Je|en szerződés mindkét fél általi a|áírás napjĺától a jelen támogatási szeľződésben foglalt kote|ezettségek
mindkét fel részéről t<jrténő teljesüIésének napjáig hatályos.

Felek a jelen ó oldalból źi|ó szerzodést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben
megegyezót jóváhagyólag írták a|á, A szerzodés 6 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező
példányban készült, amelyből 4 db aTámogatőnźt|,f db a Támogatottnál marad'

MellékIetek:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2016. november,, ,).
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