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amely létrejĺitt egyrészről Budapest Főváľos VIII. kerůĺlet Józsefvárosi
Onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67.
adőszám.. l 57 3 51 I 5 -2-42
totzsszétm: 735715
bankszáml aszám: l 04033 87-00028570-00000000
statisztikai szám.. I 57 3 57 1 5 -84I l -32I -01
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester, (a továbbiakban:
onkoľmányzat),

Józsefváros Köziisségeiéľt Nonp r oťlt Zrt.
székhelye: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.

adő szźlma: 2 5 3 | 3 43 3 -2 - 42
cé gs e gyzékszáma.. 0 l - l 0- 04 8 4 9 3

képviseli: Kovács Barbaľa ígazgatőság elnöke, (a
továbbiakban: JK NZľt.)

másrészről a

(onkormanyzat és JK NZrt. a továbbiakban együttesen Felek)
között az alulírott helyen és időben Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiíľosi
onkoľmányzat Képviselő-tęstĹilęténęk ...12016. (XI. 10.) szźtmu hattrozata a|apján alábbi
feltételek mellett:

l. Az onkoľmźnyzat és JK NZrt. haszná|ati szęrzóďést kötöttek hatźnozat|an időĺe a
Dankó u. 1 8. szám a|attj ingatlanľa.

2. Ahasznźiati szeruődés 5. pontja a\apjanaz onkormtnyzat a353I5 he|ytajzi szám aLatt
felvett, természetben a Dankó u. 18. szźnrl alatti ingatlant a lakosság védelme
érdekében a katasńrófavédelemĺől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításaról szóló 20II. évi CXXVIII. törvénybęn szabá|yozott veszélyhelyzet
esetén téľítésmentesen használj a.

3. A Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülete a ...12016. (XI. 10.) szźtmu
hatćlrozatźlban kijelölte a Dankó u. 18. sz. a|atti ingatlan külső és belŚő keľítés köztitti
területét,,ÉLETMENTo PoNT''-ként történő tizemletetésére.

4. Az ,,ELETMENTO PONT'' melegedőhelyként funkcionál, feladata a hátľányos
helyzetu és önhibájukon kívĹil a tarsadalom peremére szoruló, illetve energia ellátás
nélkül maradt személyek hideg, tél'i időjárásban történo eI|źttása, f,ĺtött körülmények
k<jzötti elhelyezésére szolgál.

5. A használat időtatama:2016. december 15. és 2a17. februáľ 28. köztjtti időszak' mely
indokolt esetben a Képviselő-testtilet döntésével meghosszabbítható. A Képviselő-
testület ezirányű döntése esetén a Felek jelen megállapodást módosítják.

6. Az ,,ÉLETMENTO PONT'' üzemeltetését a Képviselőtestület fenti határozata
ételmében a J őzsefv tlrosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt. v é gzi.
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A terület Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, tészéte töľténő źúadásátő| és a JK
NZľt' részére tĺjrténő visszaadásaľő| źLtadźLs-átvételi jegyzőkönyv készül.

Az onkoľmányzat vá|Ia|ja' hogy az ,,ÉLETMENľO PONT'' üzemeltetésének
befejezése utźn ahaszná|t területet ahaszná|at előtti állapotban adja źtt a JKNZrt-nek.

A használt terület a 35315 heLyrajzi szźlm alatt felvett ingatlan külső és belső keľítése
közötti teľület.

10. Jelen megállapodźs az aláírás napján lép hatályba.

1 1. Jelen megállapodás készült 2 o|da|on' 4 egymássa| egyezo példanyban.

Felek a szerzódést, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt képviselőik útjĺĺn jóváhagyólag
írtákaIá.

Budapest, 2016. november ....
Budapest Főváľos VIII. keľület

Józs efvárosi Onkorm ány zat
képviseletében:

7.

8.

9.

Budapest, f0I6. november .....
Józsefu áľos Ktiziisségeiéľt Nonp r oťlt Zrt.

képviseletében:

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Kovács Barbara
ígazgatőság eln<jke

Fedezete: Pénzngyi fedezetet nem igényel. Dátum: Budapest, 2016. november

Pénzügyileg ellenj e gyzem :

Páris Gyuláné
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

dr.Mészár Erika
a|jegyző
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ľÁvoca.rÁsl szBRzolÉs

amely létľejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosĺ Onkormányzat (a
továbbiakban: Támo gató)

adószám: 1 57357 | 5 -f-42
törzsszám: 735715
statisztikai szám: | 57 3 57 I 5 -84 I | -3fI -0 |
bankszámla szám: l 0403 3 87-00 02 8 5 70-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészľől a JőzseÍvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67 '

adő szám: 2 5 29 2499 -f - 4f
cégsegyzékszám: 0 1 - 1 0-04845 7
bankszámla szźtm: | 0 4033 87 -000 -28 8 5 9-00 0 00 006
képviseli: dr. Pesti lvettigazgatósági elnök

egyĺittesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, köľü|ményei
A Támogató a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi onkormźnyzat Képviseló-testületénęk

'...../f0|6.(X.10.) számű hatźtrozatáva| dtintott támogatási szerződés megkötéséről a JGK Zrt.-ve| az

,,ÉLETMENTO PONT'' üzemeletetésére. A Támogató a döntésével a Támogatottal kívánja megvalósítani,
hogy 2016. december |5.tł5| 2o|7. február 28. napjtńg az ,,ELETMENTO PoNT'Łot a Dankó u. 18. szám
alatti ingatlanon kialakítja és folyamatosan működteti' a teryezeÍt időszakľa teát biztosít' gondoskodik a
folyamatos őrzésérő|,tisztántartásáról, továbbá segítséget nyújt a bajbajutott lakosság költöztetésében. A
várat|an he|yzet miatt frĺtés nélkül maradt lakosság részére fűtőberendezéseket szá||it, valamint
közreműkĺjdik az o|ajradiátorok és fiĺtőberendezések ki- és visszaadásában. A Támogató költségvetésében
bruttó 5.000.000,- Ft, azaz ötmiIlió forint összegű vissza nem térítęndő céljellegÍĺ támogatást biztosított.

Fentiekĺe tekintettel Felek a Képviselő-testi'ilet .....lf0|6. (xl.l0.) sz. határozata alapján az a|ábbi
támosatási szerződést kötik.

2. A'szerződés táľgya
A Támogatott az l. pontban meghatározott támogatástkizárő|ag az ,,ELETMENTO PONT'' kialakítása,
tizemeltetése, lakosságot éľintő várat|anhe|yzet kezelése során felmerĺilő költségeiľe fordíthatja.

3. A támogatás foľmája, összegeo foľľása
3.1. A Támogató az ,'ELETMENTO PoNT''-hoz kapcsolódó 2. pontban meghatározott feladatok
e||átásźtra bruttó 5.000.000,- foľint, azaz ötmi||ió forint összegű vissza nem térítendő támogatást jelen
szerződés a|áírásátő| számitott 5 napon belül átutalja aTámogatott K&H Bank Zrt. pénzintézetné| vezetett
1 0 4 0 3 3 8 7 - 0 0 0 - 2 8 8 5 9 - 0 0 0 0 0 0 0 6 szźtmű szám|áj ár a.

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. Atźlmogatás forrása: önkormányzati sajtt foľrás

3.4. Kormányzatifunkció:

3'5' Támogató kijelenti, hogy a 3.l. pontban meghatározotttámogatási összeg a ľendelkezésére ál|.
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4. A támogatás fo|yósítása

4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti rátutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.l. pontjában
megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fé| á|ta| tĺjrténő a|áirásźltő|
számitott 5 napon belül.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. Támogatott a céljellegű támogatást kizárő|ag
me ghatár ozott cél ra használhatj a fe l.

a jelen szerződésben meghatározott 2' pontban

5.2. A tźtmogatźls felhasználásának

kezdő időpontja: 2016. novembeľ 15.
véghatáľidej e: 2017. februáľ 28.

A felhasználást dokumentáló szźtml'ák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési
időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.3. Felek a jelen szerzódés teljesítése érdekében kapcsolattartó szemé|yeket neveznek meg:

aTámogató részériĺ|: TóthTímeapolgáľmesterikabinetvezető-helyettes
totht@jozsefuaľos.hu

aTámogatoÍtrészérł5|: Ács Péteľváľosüzemeltetési igazgatól
acsp@jgk.hu

6. A támogatás felhasználásának ellenőľzése, beszámo|ási kiĺtelezettség

6.l. A támogatási igény jogosultságát és a tttmogatás felhaszná|ását a Támogató, a támogatás
felhasználásának ellenőrzéséľe jogszabály á|ta| meghatározott szervek, a felhasználás kezdő
időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szeľződésben rögzitett határidőt k<ivető 5 éV elteltéig'
báľmikor, bárhol ellenőľizheti.

6.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáilő szám|źlkat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb
okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek álta| ellenőrizhető módon kezelni és
nyilvántaľtani, valamint a beszámoló benylijtására a je|en szerződésben rogzitett határidőtől
kezdődően a vonatkozó jogszabályi e|őírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen tul is köteles
minden, az e||enorzéshez szĺikséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról |egkésőbb f017. március 31. napjáig köteles írásban
szakmai zźtrő beszźtmolót és pénzugyi zárő e|szźlmolást készíteni és átadni a Támogató szakmai|ag
i l l etékes szerv ezeti egysége (Po l gármesteri Kab inet) részére.
A Támogató részérol a szakmai beszámoló és pénztigyi e|szźlmoltls elfogadására és a teljesítés
igazo|ásźra a polgármester jogosult j e|en szerzodés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn beli.il.

6.4. A beszámolónak és az e|számo|ásnak a ktivetkezőketke|| tarta|maznia:
szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáróI;
pénzljgyi elszámolás: a felmerti|t kĺi|tségeknek a felhasználás jogcíme szerinti _ a támogatás
cé|jának megvalósulásához köthető - tételes fe|soľolása, a felhasználási időszakhoz igazodő, a
Támogatott nevére szó|ó szźtm|ák, bérjegyzékek, egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra
a|kalmas helyettesíto okiratok, egyéb dokumentumok (megrende|ő, szerződés stb.) hitelesített
máso|atának, kifizetést igazo|ó dokumentumok - bankkivonat, pénztárbizonylat - hite|esített
másolatának benyújtásával, valamint a szám|ák és bizonylatok adataiva| megegyezoen kittjltött, a
je|en szerzĺ5dés 1 . számú me|lékletét képező Elszámoló Lap benyújtźĺsáva|.
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A Támogatott a felhaszná|ást dokumęntáló eredeti szám|ákra, bizonylatokľa, egyéb okiratokľa
kĺjteles ráírni ,,Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat felé .......... Ft
(azaz foľint) összegben elszámolva, dátum, a|áírás,,. Nem
magyarországi fizetőeszkozben történő pénzijgyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a szám|a
tárgyźú magyar nyelven is, továbbá a szám|a összegét a szám|a teljesítése napján éľvényes MNB
középárfolyamán forintra áúszálmitva is fel kell tÍintetni.

ó.5. A Támogatott a beszámÖlót és az e|szárflo|ást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas |eryen a
támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszátmo|őt és az elszámolást a
beéľkezést követően megvizsgálja, és a beéľkezést követő 60 napon beltil dönt annak elfogadásáľól
vagy elutasításáról. A Támogató döntésérő| és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás
visszafizetésének kötelezettségéľől a döntéstől számított 10 napon belül írásban értesíti a
Támogatottat. Ha a Támogatott a beszźlmolásra, e|számolásra vonatkozó kĺjtelezettségét határidőre
nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem
a jelen szeľződés 1. sz' mellék|etétképezo Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, íryy aTźmogatő
30 napos határidő megjelöléséve| írásban fe|sző|ítja a Támogatottat a hiány pőt|ására, melynek
beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek rogzitik, hogy a hiánypótlás
elmulasztása lehetetlenné teszi annak megti|apítását, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszeruen hasznźita-e fel' A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen
szeľződésben foglaltak szerint, teljes köľíĺen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra
újabb vagy további támogatásban nem részesíthető.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosításźrairźnyll|ő kéľelmet írásban egy
alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a felhasználás határidejének módosítása
esetében a szerződés 5'2. pontjában meghatározotÍ felhasználási határidő' Támogató a módosítást
írásban engedélyezheti.

6.7. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a kĺiltségvetési
támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végzó szerv képviselőit
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlrátk, a megva|ósítást igazo|ő okmányok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a ťlzikai teljesítés vizsgźĺ|atttban a helyszínen is
segíteni'

7. A Támogató elá||ási, felmondási joga, atámogatás vĺsszaÍizetése

7.1. A Támogató a jelen szerzodéstő| való elállásra vagy a szerződés azonna|i hatályri felmondására
jogosult, ha:
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást,vagy
b) a Támogatott atźlmogatásról szóló döntés tarta|mát éľdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy

megtévesztő adatot szo|gźł|tatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan körülmény meľi'il fel, vagy jut a Támogató tudomására, ame|y a|apján az źú|amhánartási

torvény végrehajtásáról szóló 368lfo| 1. (XII. 3 l .) Koľm. ľendelet (a továbbiakban: Ávľ.) 8l. $-
ban fog|altak szerint nem köthető támogatási szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen
szeľződésben foglalt iitemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vag51

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a je|en szerzodésből, illetve az azza| kapcsolatos
jogszabályokbó| eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstiĺrési
kötelezettségének (az e|lenórzés soľán felróható magatartásáva| az e||enőrzo szerv munkáját
ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását
nem lehet ellenőrizni, vary

Đ a Támogatott a jelen szerződésben meghatározoÍt vagy a szerzodés megkötésének fe|tételeként
j o gszab á|y á|ta| e| ő irt n y i I atkozat bárm e ly i két v i s szavo nj a, v agy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (ľész)elszámolás
benyújtásának (pót)határidejét e|mulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást annak nem
megfe|e|ő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el.
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7.3.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan köľülményľől szerez tudomást,
amely a jelen szerzódés felmondását, illefue az attő| való elállást megalapozza) a Támogató
felfiiggeszti atámogatźs folyósítását, és erről a Támogatottat írásbantźtjékoztatja.

Amennyiben atámogatásból fęl nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott elszámolás
miatt visszafizetési kö'telezettség keletkezett, űgy azt a Támogatott az e|számolási határidőt követő 15
napon belül, egy cisszegben köteles visszaťlzetni a Támogatő részére a Támogató |0403387-
0 0 02 8 5 7 0-0000 00 0 0 szźtmű szám|ár a, a szerződésszám me gj elölésével.

7.4. Amennyiben a KedvezményezeĹt a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége
teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejéľe a Polgári Törvénykönyvrő| sző|ő 20|3.
évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatározott késedelmi kamatot fizetrĺi.

8. Egyéb ľendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szerzódés a|áirásátva|

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

b)tudomásu| veszi, hogy nem kothető t.ámogatási szerzódés azza|, akivel szemben Ávľ. 81. $-ban
meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

c) tudomásul veszi, hogy adőazonosító számźú aMagyar Államkincstár és aTámogató felhasználják a
koztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illewe a|ejárt köztartozások
telj esítése éľdekében;

d) tudomásul veszi, hogy nem nyijtható támogatás annak a szewezetnek, amely az e|óző években a
Támogató á|ta| azonos célra bizosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáva| a
jogszabályban vagy a támogatői okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét
megszegve még nem számolt el;

e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabtllyszertĺségét és a támogatás ľendeltetésszerti
fe|használását aTźtmogató és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenorizhetik;

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

8.2. Amennyiben

a) olyan körÍilmény merül fel, amely a|apjána, A,,.81. $ alapján nem köthető támogatási szerződés;
b) a TámogatoĹl a je|en szerződésben meghatźrozott vagy a szerzódés megkötésének feltételeként

j o gszabály á|ta| e|őírt nyi latkozatok báľmelyikét v isszavonj a;
c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul' tartós akadályba ütközik, a jelen szerződésben

foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
d) a Támogatott adataiban, a jelen szerzódés megkotésének feltételeként jogszabźtlry vagy a Támogató

ź,Jtal előít, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás
feltételeiben vagy a je|en szerződés teljesítésével összefüggő körülményben vá|tozás kĺivetkezik
be,

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

azt aTámogatott a tudomásáľa jutást követően l5 napon belĹi| köteles íľásban beje|enteni a Támogatónak.

8.3. A Támogatő a 8.f . pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon be|ül megteszi a szükséges
intézkedéseket.

8.4. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizáró|ag írásban történhet az eredeti vagy a
korábban módosított támogatási szerzodésben meghatáľozottbeszámolási határidő |ete|téig.
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A Támogatottnak a szerzódés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva
kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárő|ag olyan indokkal kezdeményezhet
szerződés-módosítást, amely atámogatás megítélésének körtilményeit utólag nem változtatja meg. A
Támogató jogosult a Tźtmogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét
e|utasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, űgy -
eset összes k<lrülményeit mérlegelve a Támogató jogosult vźůasrtani a szerződés-módosítás és
szerződésszegéseseténa|ka|mazható jogkövetkezményekközött.

8.5. Felek ajelen szerződésből eredő esetlegesjogvittńkat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellĺj részletességgel szabáLyozott kérdések
magyar jog szabá|yai - elsősorban a Ftk., az Aht. és az Avr. _ azirźnyadők.

Je|en szerződés mindkét fél általi a|áírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt
mindkét fél' részéró| tĺjrténő teljesülésének napjáig hatályos.

tekintetében a

kotelezettségek

Felek a jelen 6 oldalból źú|ő szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaľatukkal mindenben
megegyezót jőváhagyő|ag irták a|á. A szerződés 6 db eľedeti' egymással teljes egészében megegyező
példányban készült, amelyből 4 db aTámogatőntt|,2 db a Támogatottnál marad.

Mellék|etek:
I. Elszámoló Lap

Budapest, 2016. november,, )).

Budapest Főváľos VIII. kerü|et
Józsefváľosi onkoľmányzat

képviseletében

Jĺízsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.
képviseletében

dľ. Kocsis Máté
polgármester
Támogató

Fedezet:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
gazđaságivezeto

Jogi szempontból el|enj e gy zem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Mészár Erika
a|jegyző

dľ. Pesti lvett
igazgatősági elnök

Támogatott

Budapest, 2016. december,,
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