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Előterjesztés 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány (székhely:  1086 Budapest,  Dobozi  u. 21. 3/28.;  adószám: 
19037246-1-42;  képviseli:  Varga Gabor  László) (továbbiakban: Alapítvány) támogatási 
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. 

Az Alapítvány  2018.  évben került bejegyzésre, halmozottan sérült gyermekeknek alapítandó 
napközi létrehozása, működtetése, valamint jótékonysági célok megvalósítása, kulturális, 
szórakoztató rendezvények szervezése sérült és tartósan beteg gyermekek és családjuk részére 
céljából. Az alapító halmozottan sérült kilenc  dyes  kisfiát egyedül nevelő, érintett édesapa. 

Az Alapítvány  2018.  december  3.  napján a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
1171/2018.  (XII.03.) számú határozata alapján nyilvános lályázat keretében elnyerte az 
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Önkormányzat tulajdonában álló  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 75  szám alatti  140 m2 
alapterületű ingatlan bérleti jogát határozatlan időre, ahol halmozottan sérült gyermekeknek 
hozhat létre egy speciális nappali ellátó helyet alapítványi fenntartással. Megközelítőleg  15 
millió forintos felújítást végeztek el az ingatlanon.  2019  novemberében elindult a napközi, 
ahol jelenleg nyolc súlyosan halmozottan sérült gyermeknek biztosít az Alapítvány nappali 
ellátást és szakembereikkel komplex mozgás és gyógypedagógiai fejlesztést. Magyarországon 
ma, a súlyosan halmozottan sérült gyermekek ötven százalékának nincs nappali ellátásban 
férőhelye, így tevékenységük hiánypótló és a gyermekek mellett segít a szülők szociális  es 
pszichés gondjainak megoldásában, hiszen a tehertől mentesülnek és vissza tudnak jutni a 
munkaerő piacra. Amennyiben járványügyi helyzet nem áll fenn, az Alapítvány közösségi 
gyermekprogramokat, mozgássérült jógát, játszóházat, hangterápiát szervez egészséges 
gyermekeknek is, illetve külsős sérült gyermekeknek is. Jelenleg sajnos a közösségi 
tevékenységeiket be kellett szüntetni a járványhelyzet miatt. 
A  karantén időszak alatt súlyosan halmozottan sérült gyermekek családjainak több 
teherautónyi tartós élelmiszert és zöldség-gyümölcsöt gyűjtöttek és szállítottak ki.  2020 
júliusában kilenc súlyosan halmozottan sérült gyermeknek és családjaiknak nyári tábort 
szerveztek egy hetes kikapcsolódást biztosítva nekik. 

A  helyiséget  2018.  december  17.  napjától béreli Önkormányzatunktól határozatlan időre szóló 
bérleti szerződés alapján.  A  helyiségben szükséges felújítási és korszerűsítési munkálatokat 
saját költségén  2.467.471,- Ft  összegben elvégezte.  Az  Alapítvány  a  támogatást  a  bérleti díj 
finanszírozása érdekében kéri, mely tartalmazza  a  közös költség és víz- csatornadíj összegét 
is. Az  Alapítvány bérleti szerződésben meghatározott bérleti díja  102.356,- Ft  + ÁFA.  A 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  tájékoztatása szerint  a  jelenlegi bérleti díja havi 
bruttó  133.076,-  Ft/hónap. 

Fentiek alapján javaslom a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatását  2020.  október  1. 
napjától  2021.  december  31.  napjáig összesen  1.200.000,- Ft  összegben. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásához a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörében hozott döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása  1.200.000,- Ft  összegben  2020. 
október  1.  napjától  2021.  december  31.  napjáig tartó időszakban, bérleti díj finanszírozása 
érdekében.  A  támogatás fedezete a kiadás  11107-01  cím működési  eel  és általános tartalékon 
belül az általános tartalék előirányzaton áll rendelkezésre  1.200.000,- Ft  összegben.  A 
támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat 
IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  10.  §  (2)  bekezdésében, valamint  42.  §  4.  pontjában foglaltakon alapul, 
mely szerint az alapítványok támogatása a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre. 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014.(XI.06.) önkormányzati rendelet  6.  melléklet  6.  pontja szerint a határozathozatalhoz 
minősített szavazattöbbség szükséges. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Mellékletek:  
1.számú melléklet: támogatási szerződés tervezet 
2. számú melléklet: támogatási kérelem 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
.../2020. (IX. 24.)  számú határozata 

a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. támogatja a Fellegajtó Nyitogatók Alapítványt (székhely:  1086 Budapest,  Dobozi  u. 21. 
3/28.;  adószám:  19037246-1-42;  képviseli:  Varga Gabor  László)  1.200.000,- Ft  összegben a 
Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 75.  szám alatti ingatlan bérleti díjának (bérleti díj,  viz-
csatornadíj, közös költség) finanszírozása céljából  2020.  október  1.  napjától  2021.  december 
31.  napjáig tartó időszakban az általános működési tartalék terhére. 

2. a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési 
cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról 
1.200.000,-  Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím - önként vállalt feladat — egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre beruházások előirányzatára a Fellegajtó 
Nyitogatók Alapítvány támogatása címén. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerint[ támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.-2.  pont esetében:  2020.  szeptember  24., 3.  pont esetében:  2020.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály 

Budapest, 2020.  szeptember  10. 

Pikó András 
polgármester 

Törv4jyességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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1.  számú melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS 

amelyet létrejött Név:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
egyrészről székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

képviselő: Pikó András polgármester 
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP  Bank 
számla száma:  11784009-15508009 
mint Támogató, 

másrészről név: Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány 
székhely:  1086 Budapest,  Dobozi  u. 21. 3/28. 
képviseli:  Varga  Gábor László elnök 
adószám•  19037246-1-42 
nyilvántartási szám.  01-01-0012634 
számlavezető neve: OTP  Bank 
folyószámlaszáma:  11708104-21454806 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Kormányzati funkció: 

1. A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

A  Támogató a Támogatottnak vissza nem térítendő bruttó  1.200.000,- Ft  (azaz egymillió-
kétszázezer forint) összegű támogatást nyújt a Támogatott által bérelt  Budapest  VIII. kerület, 
Baross  u 75  szám alatti ingatlan bérleti díjának támogatása céljából, azzal a feltétellel, hogy a 
Támogatott az előbbiekben megjelölt helyiségre vonatkozóan a támogatási időszak alatt érvényes 
bérleti szerződéssel rendelkezzen. 

2. A  szerződés tárgya 
A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag az  1.  pont szerinti bérleti díj 
(bérleti díj, víz-csatornadíj, közös költség) finanszírozására használhatja fel. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 

3.1. A  Támogató a támogatást jelen szerződés aláírásától számított  15  napon belül átutalja a 
Támogatott  11708104-21454806  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

3.3. A  támogatás forrása: a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a  2020.  évi költségvetésről szóló  8/2020. (11.28.)  önkormányzati 
rendelet  I1105-es  címen található  1.200.000,- Ft  (azaz: egymillió-kétszázezer- forint) 
összegben. 

3.4.  Támogató kijelenti, hogy a  3.1.  pontban meghatározott támogatási összeg a rendelkezésére 
áll. 
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3.5. A  Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés  2.  pontja 
szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg,  es  az adó/áfa 
terhet másra nem hárítja át. 

4. A  támogatás folyósítása 

4.1. A  Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés 
mindkét fél által történő aláírásától számított  15  napon belül. 

4.2. A  Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt 
összegért a Támogató irányában — a jelen szerződéssel összefüggésben — feltétel nélkül és 
teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a 
számlatulajdonos. 

5. A  támogatás felhasználásának szabályai 

5.1. A  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat.  A  Támogatott 
kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt a szerződés  1.  pontjában 
meghatározott bérleti díj (bérleti díj, víz-csatomadíj, közös költség) finanszírozására 
számolhatja el a támogatást. 

5.2. A  támogatás felhasználásának 

kezdő időpontja:  2020.  október  01. 
véghatárideje:  2021.  december  31. 

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

a Támogató részéről: Rókusfalvy-Bodor Gergely 
459-2130 
bodorg@jozsefvaros.hu 

a Támogatott részéről:  Varga  Gábor László 

taltosvarazslo@gmail.com 

6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 

6.1. A  támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő 
időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő  5  év 
elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. 

6.2.  Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

6.3. A  Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást 
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dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy 
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, 
valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni.  A  Támogatott ezen túl is köteles minden, 
az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.4. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2022.  február 1-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére.  A  Támogató 
részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására 
a polgármester jogosult jelen szerződés  6.6.  pontjában feltüntetett határidőn belül. 

6.5. A  beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; 
b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a 

támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb számviteli 
és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok 
(megrendelő, támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazoló 
dokumentumok — bankkivonat, pénztárbizonylat —hitelesített másolatának benyújtásával, 
valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen szerződési. 
számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával.  A  Támogatott a felhasználást 
dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni:  „Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé Ft  (azaz 

forint) összegben elszámolva". Nem magyarországi 
fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát 
magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB 
középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.6. A  Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót és az 
elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő  60  napon belül dönt 
annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről írásban értesíti a 
Támogatottat.  Ha  a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a Támogató kapcsolattartója 
30  napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány pótlására, 
visszafizetési kötelezettségének teljesítésére, melynek beérkezését követően  30  napon belül 
dönt a Támogató annak elfogadásáról. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása 
lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen 
használta-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 részesíthető. 

6.7.  Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet.  A 
Támogatottnak a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással 
ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal 
kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit 
utólag nem változtatja meg. Szerződés módosításra sor kerülhet különösen a Támogatott 
adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a támogatási cél 
megvalósulását nem veszélyeztető, a támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 
érintő határidő módosítás miatt. 
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A  szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos 
szerződés  5.2.  pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, csak a 
támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az írásbeli 
kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés  6.4.  pontja szerinti beszámolás 
véghatárideje. 

A  szerződés módosítására a Támogató írásbeli engedélye alapján kerülhet sor.  A  Támogató 
jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset 
összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződésmódosítás és 
szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

6.8. A  Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai 
teljesítés vizsgálatában 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 azonnali hatályú 
felmondására jogosult,  ha: 
a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy 
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett 
c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet (a 
továbbiakban:  Ayr.) 81. §-ban  foglaltak szerint nem köthető támogatási szerződés, 
vagy 

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

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

0 a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy 

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás 
benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (rész)beszámolót, elszámolást 
annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el. 

7.2. Ha  a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a 
Támogató felftiggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja. 

7.3.  Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott 
elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott az 
elszámolási határidőt követő  15  napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére a Támogató által meghatározott  (11784009-15508009)  számlára, a 
szerződésszám megjelölésével. 

7.4. A  Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott nyilatkozata 
ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa 
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megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba 
helyezett vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó 
összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által 
meghatározott  (11784009-15508009)  számlára, a szerződésszám megjelölésével  15  napon 
belül visszafizetnie Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvényben (Ptk.) 
meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben.  A  kamatszámítás kezdő 
időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájára érkezésének napja, utolsó napja a 
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

7.5.  Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége 
teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban meghatározott 
késedelmi kamatot fizetni. 

8.  Egyéb rendelkezések 

8.1.  Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta az 
alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, 
hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének feltételeként 
jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által benyújtott egyéb 
dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának időpontjában 
változatlanul fennállnak: 

a Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály, stb); 
a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának 
hitelesített másolata. 

8.2. A  Támogatott a jelen szerződés aláírásával 

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

b)nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; 

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló  1996.  évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll adósságrendezési 
eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az  ;kw. 142.  §-a alapján adósságrendezési 
eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - 
támogatási szerződés nem köthető; 

d)kijelenti, hogy — amennyiben jogszabály előírja — a támogatott tevékenységhez szükséges 
jogerős hatósági engedélyek birtokában van; 

e)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az  Ayr. 
81. §-ban  meghatározott feltételek valamelyike fennáll; 

f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a  Magyar  Államkincstár és a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében; 

g)tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; 

h)tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik; 

i) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó 
adatok nyilvánosságra hozhatók; 
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j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül; 

k)tudomásul veszi, hogy amennyiben kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru 
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem az 
Ayr. 76.  §  (2)  bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében történő 
kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

1)  tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két  even  belül nem részesülhet 
támogatásban és a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a 
támogatott, aki lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, 
vagy a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben 
eltérően használta fel, vagy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy 
nem határidőben teljesítette. 

8.3.  Amennyiben 
a)olyan körülmény merül fel, amely alapján az  Ayr. 81.  § alapján nem köthető támogatási 

szerződés; 
b)a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 

feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyiket visszavonja; 
c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 
d)a Támogatott adólevonási jogában változás következik be; 
e) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a 

Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a 
támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben 
változás következik be, 

I) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik, azt a Támogatott a tudomására jutást követően  15  napon 
belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak. 

8.4. A  Támogató a  8.3.  pontban meghatározott bejelentés alapján  30  napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

8.5.  Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, 
nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.  A  fentiektől eltérően azonban a 
Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a 
Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.. így 
különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Támogatott a támogatás felhasználásáról 
történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten írásban megtiltotta. 

8.6. A  Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során — a  media  megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és  PR 
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének 
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére.  A  Támogatott a 
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya 
alatt jogosult. 

8.7.  Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni. 

8.8. A  jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a Ptk., az  AM.  és az  Ayr.  — az irányadók. 
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Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos. 

Felek a jelen  7  oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  A  szerződés  5  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  4  db a Támogatónál,  1  db a Támogatottnál 
marad. 

Mellékletek: 

I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2020.  szeptember 

Budapest  Főváros VIII. kerület Fellegajtó Nyitogatók 
Józsefvárosi Önkormányzat Alapítvány 

képviseletében képviseletében 

Pikó  Andrus Varga  Gábor László 
polgármester elnök 

Támogató Támogatott 

Fedezet:  címen  Budapest, 2020. 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Jogi szempontból ellenjegyzem. 

Czuklcerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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Tisztelt Józsefvárosi Önkormányzat! 

A  Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány kétéves munkával létrehozott egy olyan napközit, mely súlyosan 

halmozottan sérült gyermekeknek biztosítja a nappali ellátást  es  speciális oktatást, emellett 

alapítványunk számtalan közösségi programot, előadást  es  segítőszolgáltatást is nyújtott érintett 

szülőknek. 

A 2020-2021  tanévet már nyolc gyermekkel indítottuk el. Jelenleg a járványhelyzet hatására 

támogatóink száma erősen megcsappant, állami  es  önkormányzati támogatás nélkül működünk 

lassan egy éve, kiemelt közfeladatot látva el. 

Kérjük az Önkormányzatot, hogy segítse működésünket azzal, hogy a tulajdonában álló ingatlant 

díjmentesen, bérleti  di]  felszámolása nélkül biztosítsa számunkra, mert ez nagy segítség lenne. 

Varga Gabor  László 2020.09.08 

Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány 
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