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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a  0114/5  hrszrú, természetben a  8220  Balatonalmádi 
(Káptalanftired), Somfa  u. 1.  szám alatti ingatlan.  A 3,2 ha  területű telek évtizedek óta a kerület gyer-
mektáboraként funkcionál. Az önkormányzat az üdülő  komplex  felújítását tűzte ki célul 2015-ben. 

A  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.  31.) Korn.  rendelet  101/A.  § hatálya alá tartozó, az egyes sportinfrastruktúra-fejlesz-
tési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló  2065/2017. 
(XII.  27.)  Korm. határozatban meghozott támogatói döntéssel  2.200.000.000,- Ft,  azaz kétmilliárd-
kettőszázmillió forint összegben költségvetési támogatást biztosított  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Önkormányzat, mint Kedvezményezett számára a Képtalanfilredi gyermek-  es  utánpótlás  tabor  fej-
lesztésének megvalósítására  2017.  december  29.  napján az EBEHÁT/1449/2017-NFMSZERZ iktató-
számú támogatói okirat kiadásával. 

Fenti támogatói okirat szerinti projekt felügyeletét az NFM-től átvette az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma is új Támogatói Okirat került kiadásra, változatlan támogatási összeggel, 
12405/2019/SPORTLET iktatószámon  2019.  március 20-án. E szerint a támogatás felhasználásának 
határideje  2020.  december  31-e  volt. 

A  projekt keretében megépítendő főépület kiviteli tervei  2020.  február hónapban kerültek leszállításra, 
előrelátható volt, hogy a  2020.  december  31-i  határidőig rendelkezésre álló  10  hónap nem lesz ele-
gendő a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a beruházás megvalósítására. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület  295/2020.  (VII.  16.)  határozata alapján,  2020.  jú-
lius 20-án kérelemmel kereste meg a Támogatót, hogy a hatályos határidő  2022.  május 30-ra módo-
suljon, a kért módosítást az EMMI  2020.  augusztus 5-én kelt IX/4590-5/2020/SPORTGAZD iktató-
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A  Képviselő-testület  329/2020. (IX. 24.)  számú határozatában úgy döntött, hogy kezdeményezi az 
EMMI-nél a Támogatói Okirat mellékletét képező Feladat- és ütemtervet (Szakmai Program), a kivi-
telezési és üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.  A  szakmai program módosítási kérelmet, az 
EMMI-vel történt előzetes egyeztetést követően  2020  október 5-én nyújtotta be az Önkormányzat. 

Az EMMI IX/4590-9/SPORTGAZD iktatószámú levele  2021.  január 4-én érkezett meg az Önkor-
mányzathoz, ebben egyrészt elutasították a szakmai program módosítására vonatkozó kérelmet, más-
részt visszavonták, a korábbi határidő módosítási kérelem jóváhagyását és azt is elutasították. 

Mivel a Támogatói Okiratban foglalt  2020.  december  31-i  határidő időközben lejárt az EMMI kérte a 
projekt lezárását, a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást tartalmazó záró beszámoló benyújtá-
sát. 

Az Önkormányzat  2021.  március 17-én benyújtotta, a Képviselő-testület  141/2021.  (III.  16.)  számú 
határozata alapján elfogadott záró beszámolót, amit az EMMI  2021.  május 17-én kelt, IX/259-
16/2021/SPORTGAZD iktatószámú levelében elfogadott. Az Önkormányzat ezt követően intézkedett 
a fel nem használt támogatás,  2.124.193.700 Ft  visszautalásáról. 

A  Képviselő testület  141/2021.  (III.  16.)  számú határozatában foglaltak szerint a záró beszámoló be-
nyújtását követően a polgármester megkezdte az egyeztetést az EMMI-vel új támogatói jogviszony 
létesítéséről a Káptalanfüredi gyermektábor megvalósítása érdekében. 

Az egyeztetések eredményesen zárultak, a  341/2021.  (VI.  11.)  számú polgármesteri döntés szerint 
2021.  június 11-én kérelem került benyújtásra az EMMI felé a Káptalanfüredi gyermektábor fejlesz-
tését célzó új támogatói jogviszony kialakítása érdekében. 

Az EMMI munkatársaival közösen kerültek kidolgozásra az új jogviszony dokumentumai, a Támoga-
tási Szerződés és annak mellékletei az alábbiak szerint: 

1.számú melléklet, Szakmai program 

2. számú melléklet, Költségterv 

3. számú melléklet, Összesített elszámolási táblázat (Kedvezményezett által felhasznált támogatás) 

4. számú melléklet,  A  Kedvezményezett  15/2012. (XI. 13.)  EMMI utasítással kiadott fejezeti kezelésű 
előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzata  9/3/a.  melléklete sze-
rinti nyilatkozata 

5. számú melléklet, Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU bi-
zottsági rendelet  (HL  L  352., 2013.12.24., 1.o.)  szerinti csekély összegű  (de  minimis) támogatásról 

A  jogviszony kialakításhoz szükséges továbbá az „ADATLAP támogatás igényléséhez" című doku-
mentum leadása. 

Fenti dokumentumok, továbbá a Támogatási Szerződés, jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

A  Támogatási Szerződés szerint az EMMI, mint támogató,  2.124.193.700 Ft  vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesíti a Káptalanfüredi gyermektábor fejlesztését, a felhasználás véghatárideje  2024. 
június I.  A  támogatás tartalmazza a meglévő tervek és építési engedély módosítását, aktualizálását, a 
főépület megépítését és felszerelését, a  tabor  teljes területének megújítását, továbbá az I. ütemben 
megépült pavilonok energetikai szabványosítását és bebútorozását, a Támogatási Szerződés mellékle-
tét képező szakmai program szerint.  A  főépület legalább  1.600  m' alapterületű, minimum  50  fő elhe-
lyezésére alkalmas és tartalmaz egy legalább  500  adag előállítására alkalmas főzőkonyhát. 

A  TSZ mellékletét képező Szakmai Programban foglaltak szerint bővülnek a sportfunkciók, a foglal-
koztató terem beltéri sporttevékenységek megtartására is alkalmassá válik és a park is új elemek-kel 
bővülhet, pl. futókör, további sport és fittness pálya.  A  megvalósítás során kiemelt figyelmet kap a 
megújuló energia és környezettudatos gépészeti megoldások használata. Alapvető követelmény, hogy 
a  tabor  üzemeltetése takarékos és környezetbarát legyen. 



II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés mellékletét képező, a Káptalanfüredi gyermektábor megvalósításához szükséges Tá-
mogatási Szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület felhatalmazása szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a Káptalanftireden megkezdett gyermektábor megépítéséhez szükséges állami 
támogatás ismételten az Önkormányzat rendelkezésére álljon, az ehhez szükséges új támogatói jogvi-
szony létrejöjjön, a vonatkozó Támogatási Szerződés és azok mellékletei aláírásra kerüljenek. 

A  Támogatási Szerződés aláírását követően a támogatás teljes összege átutalásra kerül az Önkormány-
zat részére, a felhasznált támogatással a projekt zárásakor kell elszámolni a Támogatási Szerződésben 
rögzített szabályok szerint.  A  támogatási összeg forrása a Magyarország  2021.  évi központi költség-
vetéséről szóló  2020.  évi XC. törvény XLVII. Gazdaság-újraindítási alap Fejezet  2.  Fejezeti kezelésű 
előirányzatok Cím  8.  Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányza-
tok alcím  3.  Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport  105-3.  Bevételek elnevezésű 
részfeladata. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
rendelet  7.  sz. mellékletének  1.1.1.  pontja szerint „...bármely önkormányzati szerződés megkötése"a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre.  A  KT  SZMSZ  31.  §-a szerint  31.  §  (1) A 
Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja 
azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának. 

Az előterjesztés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  13.  §  (1) 
bekezdés  15.  pontján, a  23.  §  (5)  bekezdés  17.  pontján,  41.  §  (3)  bekezdésén, a  42.  §  4.  pontján alapul. 

Az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének 
biztosításáról szóló  2065/2017.  (XII.  27.)  Komi. határozat (régi támogatási döntés) és Dr.  Szabo  Tünde 
Államtitkár  2021.  július  22.  napján kelt, IX/3989-2/2021/SPORTGAZD iktatószámú új támogató dön-
tése. 

Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló  474/2016.  (XII.  27.)  Korm. 
rendelet  2.  §  Ha  az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatást az EUMSz  107.  cikk  (1)  be-
kezdésének hatálya alá tartozó, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minő-
sül, a támogatás 

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás szabályaival össz-
hangban, vagy 

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet  55.  cikke szerinti sportlétesítményre és multhimkcionális 
szabadidős létesítményre nyújtott támogatás szabályaival összhangban nyújthato. 

A  BIZOTTSÁG  2014.  június  17-i  651/2014/EU RENDELETE a Szerződés  107.  és  108.  cikke alkal-
mazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról  55. 
cikk Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás. 

Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló  474/2016.  (XII.  27.)  Korm. 
rendelet  18.  §  (6)  bekezdés. 

A  fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek: 

L számú melléklet: Támogatási Szerződés és mellékletei: 

I. számú melléklet, Szakmai program 

2.  számú melléklet, Költségterv 



3.számú melléklet, Összes hen  elszámolástáblázat (Kedvezményezett által felhasznált 

támogatás) 

4. számú melléklet,  A  Kedvezményezett  15/2012. (XL 13.)  EMMI utasítással kiadott 

fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási 

szabályzata  9/3/a  melléklete szerinti nyilatkozata 

5. számú melléklet, Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés  107.  és 

108.  cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,  2013.  dec-

ember  I8-i  1407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L  352., 2013.12.24., 1.o.)  szerinti 

csekély összegű  (de  minimis) támogatásról 

11.  számú melléklet ADATLAP támogatás igényléséhez 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2021. 
(IX. 9.)  számú határozata 

Káptalanfüredi gyermek-és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi 
döntések meghozataláról 

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

I. elfogadja a jelen előterjesztés I. számú mellékletét képező, a „Káptalanfüredi gyermek- és után-
pótlástábor fejlesztése" című beruházás megvalósításához kapcsolódó Támogatási Szerződést és 
annak  1-5.  számú melléldeteit, és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására és benyújtására, 
valamint a Támogató által a Támogatási szerződés aláírásához szükséges esetleges hiánypótlás 
teljesítésére; 

2. elfogadja a jelen előterjesztés II. számú mellékletét képező, a „Káptalanfüredi gyermek- és után-
pótlástábor fejlesztése" című beruházás megvalósításához kapcsolódó „ADATLAP támogatás 
igényléséhez" című dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és benyúj-
tására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Támogatási Szerződés jóváhagyásáról szóló EMMI döntés kiadását követő  30  nap 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  szeptember  6. 

Pikó András 
polgármester 

RádnTD  nie 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 

tret 
dr. Sajos  Csilla 

je yző 
• 
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XLVII/2/8/3-as törvényi sor  105.  részfeladat  -es;  ÁRT-azonosító:  386440,  ilaszám: IX/3989-3/2021/SPORTGAZD 

TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS 
amelyet egyrészről az 

másrészről a 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
székhely:  1054 Budapest,  Akadémia utca  3. 
törzskönyvi nyilvántartási száma:  309271 
bankszámlaszáma:  10032000-00362162-50000005 
képviselő: Dr.  Szabo  Tünde államtitkár 
mint Támogató, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
törzskönyvi azonosító szám (PIR):  735715 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 
számlaszám:  11784009-15508009-10030008  számú 
„JVÖ Gyermektábor beruházás" elnevezésű alszámla 
képviselő: Pikó  Andras  polgármester 
mint Kedvezményezett 

(a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

1. A  támogatás nyú itásának előzményei, körülményei 

A  Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011  (XII.  31.) Korn.  rendelet (a 
továbbiakban:  Ayr.) 101/A.  § hatálya alá tartozó, az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb 
kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló  2065/2017.  (XII.  27.)  Korm. határozatában 
[a továbbiakban:  2065/2017  (XII.  27.) Korn.  határozat] alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Kedvezményezett) által megvalósítani 
kívánt „Káptalanfüredi gyermek-  es  utánpótlás tábor fejlesztése" beruházást (a továbbiakban: 
Beruházás)  2.200.000.000,- Ft,  azaz kettőmilliárd-kettőszázmillió forint összeggel támogatta. 

Fentiek biztosítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint jogelőd támogató és az Önkormányzat, mint 
kedvezményezett között a  2017.  december  29.  napján EBFHÁT/1449/2017-NFM_SZERZ iktatószámon 
kiállított támogatói okirattal (a továbbiakban: Támogatói Okirat) támogatási jogviszony jött létre. 

A  központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló  1272/2018  (VI.  15.) Korn.  határozat  1.  pont a) alpontja, 
3.  pontja és  1.  számú melléklete alapján,  2018.  július  1.  fordulónappal az „Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása" (Áht:  358506;  Új címrendi besorolás: XX/20/24/40/00; Régi címrendi besorolás: 
XVII/20/39/41/00) fejezeti kezelésű előirányzat a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe került át, melyre figyelemmel a továbbiakban az előirányzat, 
valamint a Támogatói Okirat feletti szakmai kezelői feladatokat a Támogató látta el. 

A  Támogatói Okirat a Kedvezményezett kérelmére egy alkalommal, 12405/2019/SPORTLET iktatószámon 
a szakmai program és a költségterv tekintetében módosításra, valamint egységes szerkezetbe foglalásra 
került. 

Figyelemmel arra, hogy a módosított Támogatói Okiratban a támogatott tevékenység szakmai 
megvalósításának határideje  2020.  december  31.  napjában került meghatározásra, azonban a beruházás ezen 
határidőben nem tudott megvalósulni, szükségessé vált a jogviszony lezárása. 

Kedvezu ényezett a záró beszámolóját  2021.  március  22.  napján benyújtotta, amely alapján Támogató 
75.806.300,- Ft,  azaz hetvenötmillió-nyolcszázhatezer-háromszáz forint támogatás szabályskelü:LL. 

\IN 
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felhasználását elfogadta, a fennmaradó  2.124.193.700,- Ft,  azaz kettőmilliárd-százhuszonnégymillió-
százkilencvenháromezer-hétszáz forint összeget Kedvezményezett a Támogató részére visszafizette. 

Tekintettel arra azonban, hogy a beruházás nem készült el, Felek a Beruházás megvalósításának befejezése 

céljából a fennmaradó támogatási összeg tekintetében a Kedvezményezett  2021.  június  11.  napján kelt 

kérelmére Dr.  Szabo  Tünde Államtitkár Asszony a  2021.  július  22.  napján kelt, IXJ3989-

2/2021/SPORTGAZD iktatószámon nyilvántartott támogató döntése alapján az alábbi megállapodást kötik. 

2. A  szerződés tárgya 

2.1. A  Támogató a  „ 2/8/3  Sportlétesítmény fejlesztések támogatása" elnevezésű előirányzat  „105-3  — 

Bevételek" részfeladata terhére a Kedvezményezett által benyújtott, jelen szerződés I. sz. mellékletét 

képező szakmai program, valamint a jelen szerződés  2.  számú mellékletét képező költségterv alapján 

2.124.193.700,- Ft,  azaz kettőmilliárd-százhuszonnégymillió-százkilenevenháromezer-hétszáz 
forint pénzügyi támogatást nyújt Kedvezményezett részére a „Káptalanfüredi gyermek- és 
utánpótlás  tabor  fejlesztése" beruházás (a továbbiakban: Feladat) megvalósításával közvetlenül 

összeftiggő költségekhez. 

2.2. A  Kedvezményezett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr).  75.  § szerinti nyilatkozatait jelen szerződés  4.  számú 

elválaszthatatlan mellékletét képező okirat tartalmazza. Felek megállapítják továbbá, hogy a 

Kedvezményezett az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló  474/2016. 

(XII.  27.)  Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  17.  §-ában meghatározott dokumentumokat — 

Figyelemmel a Rendelet  18.  §-ában foglaltakra is — a Támogatóhoz benyújtotta. 

2.3.  Szerződő Felek jelen szerződést Kedvezményezettnek a szakmai feladat teljesítése során felmerülő 

költségei  3.1.  pont szerinti mértékű,  100  %-os intenzitású támogatása tárgyában kötik. 

2.4.  Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás nem tartozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107.  és  108.  cikkének a csekély összegű  (de  minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló,  2013. 

december  18-i  I407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L  352, 2013. 12.24. 1.0.,  a továbbiakban: 

1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá  (de  minimis nyilatkozat,  5.  számú melléklet). 

2.5  Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá  ha  bármely hatósági engedély 

a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósulását követően szerezhető be, úgy a támogatott 

tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket beszerzi. 

3. A  támogatás összege, forrása 

3.1. A 2.1.  pontban meghatározott Feladat támogatásának  2.124.193.700,- Ft,  azaz kettőmilliárd-
százhuszonnégymillió-százkilenevenháromezer-hétszáz forint az alábbi, kiemelt előirányzatok és a 

kiemelt előirányzatokon belül egységes rovatrend szerinti bontásban: 

Kiemelt előirányzat 
Egységes rovatrend szerinti 

besorolás 

Kormányzati 
funkció szerinti 

besorolás: 
081030 

Összesen 

K8  - Egyéb felhalmozási  
célú kiadások 

K.84  - Egyéb felhalmozási 
célú támogatások 

államháztartáson belülre 
2.124.193.700,- Ft 2.124.193.700,- Ft 

Összesen 2.124.193.700,- Ft 2.124.193.700,- Ft 
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3.2. A  3.1 pontban meghatározott támogatási összeg forrása a Magyarország  2021.  évi központi 
költségvetéséről szóló  2020.  évi XC. törvény  XL VII. Gazdaság-újraindítási alap Fejezet  2.  Fejezeti 
kezelésű előirányzatok Cím  8.  Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím  3.  Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport  105-3. 
Bevételek elnevezésű részfeladata. 

3.3. A 3.1.  pontban meghatározott támogatás forrásának ;Ult. szerinti azonosító száma (a továbbiakban: ÄHT 
azonosító):  386440 

3.4. A 2.1.  pontban meghatározott Feladat kormányzati funkció szerinti besorolása (kormányzati 
funkciószám és megnevezése):  081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3.5. A  Támogató a  3.1.  pontban meghatározott támogatási összeget vissza nem térítendő támogatásként 
biztosítja.  A  támogatás a felhasználása során felmerülő általános forgalmi adó-tételeket (a 
továbbiakban: áfa) is tartalmazza.  A  Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik 
arról, hogy a jelen szerződés  2.1.  pontja szerinti cél tekintetében adólevonási jog nem illeti meg, illetve 
az adóterhet másra nem hárítja át. 

4. A  támogatás biztosításának módia: 

4.1. A  Támogató a  3.1.  pontban meghatározott támogatási összeget támogatási előlegként nyújtja a 
Kedvezményezett részére.  A  Támogató a támogatási előleget egy összegben utalja a Kedvezményezett 
OTP  Bank  Nyrt-nél vezetett, jelen okiratban megjelölt számlájára a Támogatási Szerződés teljes körű 
aláírását követő  15  napon belül. 

4.2. A  Kedvezményezett kijelenti, hogy a bejelentetteken kívül további bankszámlája nincs, ezzel 
összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy bankszámlája megváltozását, valamint további 
bankszámlák nyitását  5  munkanapon belül írásban bejelenti a Támogatónak. Tekintettel arra, hogy a 
Kedvezményezett helyi önkormányzat, így annak kérelmére a Támogató eltekint a biztosítékadási 
kötelezettségtől az  ;kw. 84.  §  (1)  bekezdésének  b)  pontja vagy a határon túli költségvetési támogatások 
sajátos szabályairól szóló  98/2012.  (V.  15.)  Korm. rendelet  3.  §  (lb)  pontja alapján. 

4.3. A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a Támogató részéről eljáró, arra jogosult 
személy jogi és pénzügyi ellenjegyzésével érvényes. 

4.4. A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt összegért feltétel 
nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos. 

4.5.  Amennyiben a Feladat megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek meghaladják a támogatás 
összegét, a Támogató vállalja, hogy a többletforrás biztosításának érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket azzal, hogy Támogató felhívja a Kedvezményezett figyelmét, hogy a többletforrás 
összegének biztosításáról szóló döntés meghozatalára a Kormány rendelkezik hatáskörrel. 

5. A  szerződéskötés feltétele: 

5.1.  Felek rögzítik, hogy a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat a Kedvezményezett a Támogató 
felé benyújtotta. 

5.2.  Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló  2007.  évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)  6.  és  8.  §-ában 
foglalt korlátozás alá. 

5.3.  Jelen szerződés aláírásával a Kedvezményezett hozzájárul adatainak Támogató által történő 
kezeléséhez, vállalja továbbá, hogy adatai változását írásban közli Támogatóval. 
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6. A  támogatás felhasználásának szabályai 

6.1.  Felhasználás: 

6.1.1. A  Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a részére biztosított támogatást kizárólag a 
jelen szerződés  2.1.  pontjában meghatározott Feladatra benyújtott és jelen szerződés 
elválaszthatatlan részeként  1.  számú mellékletként csatolt szakmai program és  2.  számú 
mellékletként csatolt költségterv szerint használja fel.  A  Kedvezményezett kizárólag a támogatott 
tevékenység  6.1.8.  a) pont szerinti időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan  es 
közvetlenül kapcsolódó költségtervben szereplő tételeket számolhatja el. 

6.1.2.  Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására 
akkor kerülhet sor,  ha  a Támogatóval, a Támogató Jogelődeivel, az olimpiai központok 
működtetését és fejlesztését végző szervezettel, valamint a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: 
BMSK Zrt.) szemben  90  napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn. 

6.1.3.  Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában egyben kijelenti, 
hogy az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált lejárt köztartozása nem áll 
fenn. Kedvezményezett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Támogató e nyilatkozat 
valóságtartalmának igazolását kérje az Alit -ban  meghatározottak szerint. 

6.1.4. A  Kedvezményezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
szakemberek bérére, illetve megbízási díjára, valamint e kifizetések közterheire (a továbbiakban 
együtt: bér jellegű kifizetések) a támogatást a Kedvezményezett kizárólag olyan arányban 
használhatja fel, amekkora arányban a foglalkoztatott személy a  2.1.  pont szerinti Feladat 
megvalósításában közreműködött, feltéve, hogy e pénzügyi tételt a Kedvezményezett a 
költségtervben feltüntette. E bér jellegű kifizetésekre vonatkozó elszámolás elfogadásának feltétele, 
hogy a bérkifizetési jegyzéket a bérezett személy aláírja, vagy mellékeljék a banki átutalás 
másolatát. 

6.1.5. A  Kedvezményezett kiadványain köteles feltüntetni és a Feladat megvalósítása során — a média 
megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és  PR 
anyagokon — köteles a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan 
nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére, amelynek további részleteiről — igény 
esetén — a Felek a jelen szerződés Kedvezményezettel való közlését követően külön szerződésben 
állapodhatnak meg. Kiadványok (könyvek, cd, album, naptár, stb.) támogatása esetében a 
Kedvezményezett vállalja a kiadvány öt példányának a Támogató Sportért Felelős 
Államtitkársága részére való ingyenes átadását. Beruházási vagy felújítási célú támogatás esetén a 
Kedvezményezett köteles fényképpel igazolni, hogy jól látható módon elhelyezte a 
kommunikációs táblát, amelyhez az elszámolás előtt a logót a Támogató elektronikus levél útján a 
rendelkezésére bocsájtja.  A  Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy a Támogató által 
előírt kommunikációs követelmények betartásához szükséges eszközök (reklámanyagok, molinók 
stb.) költségei a Kedvezményezettet terhelik, valamint a  3.1.  pontban meghatározott támogatási 
összeg  leg  feljebb öt százaléka fordítható a kommunikációs feladatok ellátására.  A 
Kedvezményezett a Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen 
szerződés hatálya alatt jogosult. 

6.1.6. A  Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás és — 
saját forrásjogszabály, pályázati kiírás vagy a Támogató által történő előírása esetén — a saját forrás 
terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás 
megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban 
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kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

6.1.7. A  Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával 

a) tudomásul veszi, hogy köztartozás fennállása esetén támogatásban nem részesíthető; 

b) 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 Ávr.  142.  § alapján adósságrendezési eljárás alatt álló 
szervezetekkel — függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől — támogatási szerződés 
nem köthető; 

c) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal  a  pályázóval, akivel szemben 
Ávr.  81. §-ban  meghatározott feltételek valamelyike fennáll; 

d) tudomásul veszi, hogy amennyiben  a  Támogató  a  költségvetésből nyújtott támogatás 
feltételeként előírja, hogy  a  támogatás igénylőjének meghatározott nagyságrendű saját forrással 
kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből 
kapott más költségvetési támogatás, kivéve az  EU  Önerő Alapból és  a  közbeszerzésekről szóló 
2015.  évi CXLIII. törvény  (a  továbbiakban: Kbt.) alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek 
a  részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő 
támogatást; 

e) tudomásul veszi, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló  254/2007 (X.4.)  Korm. 
rendelet, az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló  254/2007. (X.4.)  Korm. rendelet módosításáról szóló 
469/2016.  (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az állami beruházások központi nyilvántartásáról 
és ellenőrzéséről szóló  1830/2016  (XII.23.) Korm. határozat alapján az általa részben vagy 
egészben központi költségvetési forrásból — ideértve az európai uniós forrásokat is — 
megvalósított építésiengedély-köteles, valamint a bruttó  20  millió forintos bekerülési értéket 
meghaladó nem építésiengedély-köteles építési beruházások (a továbbiakban együtt: állami 
beruházás) — ide nem értve a minősített adat védelméről szóló  2009.  évi CLV. törvény szerinti 
minősített adatot tartalmazó és a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és 
rendeltetésű építményeket érintő beruházásokat — szabályozott módon történő nyilvántartása és 
ellenőrzése szükséges a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszeren (a továbbiakban: 
KÁBER) keresztül; 

0  kötelezettséget vállal arra, hogy a  'CABER  által igényelt adatszolgáltatást — az e célra 
rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő elektronikus felületen 
(https://kaber.ahrt.hu/nfm_kaber) —jelen szerződés megkötését követő  15  napon belül teljesíti; 

g) hozzájárul ahhoz, hogy az  Magyar  Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (szükség esetén a BMSK Zrt. bevonásával) ellenőrizze az e) pontban foglalt 
kötelezettségei teljesítését és az állami vagyonon végzett beruházások végrehajtását, valamint a 
beruházási célú központi költségvetési források vagyongazdálkodási szempontú felhasználását. 

6.1.8.  Határidők 

a)  A  támogatás felhasználásának időtartama: 
aa.) kezdőnapja: 2021.  szeptember  1. 
ab.) utolsó napja: 2024.  június  1. 
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b) A  támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés utolsó napja  2024.  július 
1. 

Amennyiben az előzetesen becsült, a jelen támogatási szerződésben foglaltmegvalósítási határidő — a 
Kedvezményezett tőle elvárható magatartása mellett, felelősségi körén kívül eső okból — nem tartható, 
Úgy a megvalósítási határidő ennek megfelelően szerződésmódosítás útján módosítható. 

6.2.  Felhasználás ellenőrzése 

a) A  Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról számvitelileg 
elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, valamint a támogatás felhasználásáról kizárólag a  2.1.  és a 
6.1.1.  pontnak megfelelő elszámolást nyújt be. Az elszámolás kizárólag a  2021.  szeptember  1.  napja és 
2024.  június  1.  napja közötti időszakban kelt, a jelen időszak gazdasági-pénzügyi eseményeihez 
kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal teljesíthető, amelyeket a Kedvezményezettnek az 
elszámolásban azonosítható módon fel kell tüntetnie, és amelyek kizárólag jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező költségtervben szereplő pénzügyi tételekre vonatkozhatnak. 

Kedvezményezett köteles az összesítő, teljes körű elszámolás záró rendelkezésébe az „Igazoljuk, hogy 
az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, 
kifizetésre és könyvelésre." szöveget foglalni.  A  részletes beszámolóban a Kedvezményezett 
tájékoztatást nyújt a Támogatónak a támogatott feladat cél szerinti megvalósításáról, a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséről. 

b) a  2.1.  pontban meghatározott feladatra nyújtott támogatás felhasználásáról legkésőbb  2024.  augusztus 
1.  napjáig a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező  3.  számú melléklet szerinti 
mintanyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a támogatás felhasználásához kapcsolódó áfa összegét 
is tartalmazó, a képviselője által aláírt bruttó elszámolást készít a Támogató részére és az összesített 
elszámolási táblázat, valamint a szöveges szakmai beszámoló egy eredeti példányát átadja a Támogató 
szakmailag illetékes főosztálya (Sportlétesítmény-gazdálkodási és -felügyeleti Főosztály) részére. 

Az elszámolási határidőig az összesített elszámolási táblázatot és a szöveges szakmai beszámolót 
szerkeszthető változatban, elektronikus úton is megküldi a  6.7.  pontban megjelölt kapcsolattartó 
személy részére. 

Az elszámolás a fenti határidő előtt is benyújtható, a Kedvezményezett részelszámolás benyújtására is 
jogosult. 

A  pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező  3.  számú melléklet szerinti 
mintanyomtatvány alapján a  2.  számú melléklet szerinti költségtervvel összehasonlítható módon kell 
elkészíteni. Pénzügyi elszámolásként a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó 
költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített számlaösszesítő alapján a Támogató 
szúrópróbaszerűen választja ki és vizsgálja a költségvetési támogatás, valamint —  ha  előírásra került — a 
saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, a költségvetési 
támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok létezését és az 
összesítővel való egyezőségét. Az ellenőrzés az eredeti bizonylatok, dokumentumok vagy azok hiteles 
másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzéssel történik. Az ellenőrzés során a Támogató a 
bizonylatok legkevesebb 10%-át,  ha  az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok 
legalább 50%-át,  de  legkevesebb egy darab bizonylatot vizsgálja meg úgy, hogy az ellenőrzött számlák 
összege elérje az összesítőben szereplő érték legalább 10%-át.  A  költségek felmerülését igazoló, eredeti 
számviteli bizonylatokat a Kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli 
bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási 
szerződés terhére. 
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Ha  a szúrópróbaszerűen kiválasztott dokumentumok ellenőrzése során a Támogató azt állapítja meg, 
hogy a támogatás felhasználása nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, vagy az nem 
megfelelően alátámasztott, a teljes, tételes elszámolási dokumentáció benyújtására kötelezi a 
Kedvezményezettet. 

c)  a költségvetési támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a  b)  pontban meghatározott számviteli 
bizonylatok eredeti példányait az elszámoláskor hatályos jogszabályi előírások szerint, legalább  10  évig 
megőrzi, azokat az „Emberi Erőforrások Minisztériuma IX/3989-3/2021/SPORTGAZD számú 
szerződésében meghatározott összegű állami támogatásaként elszámolva" záradékkal látja el, és 
biztosítja, hogy a Támogató, illetve annak képviselői azokba a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 
betekinthessenek; 

biztosítja, hogy a Támogató vagy annak képviselői a támogatás felhasználásának jogszerűségét — 
beleértve jelen szerződésnek való megfelelőségét is — folyamatosan ellenőrizhessék, ennek során a 
Támogatóval együttműködik, a Támogató képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő 
dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, 
valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszíni ellenőrzés során is segíti; 

e) legkésőbb  8  napon belül írásban értesíti a Támogatót,  ha  az  Ayr. 97.  § (I) bekezdésében meghatározottak 
szerint a szerződéskötéskor közölt bármely adatában, illetve a szerződést befolyásoló bármely 
körülményében változás következett be; 

0  a támogatás igénybevételéve a  2.1.  pont szerint megvalósítandó beruházást gyermek- és sporttáborként 
történő fenntartását, üzemeltetését a beruházás műszaki átadásának lezárásától számított  15  évig 
biztosítja oly módon, hogy az megfeleljen a BIZOTTSÁG 651/2014/EU rendeletében foglalt 
követelményeknek, azzal, hogy a kialakítandó létesítmény a már megépült elemekkel együtt sport- és 
multifunkcionális szabadidős létesítménynek minősül az uniós jog szerint, így a Kedvezményezett 
köteles biztosítani a létesítményhez való szabad és megkülönböztetés-mentes ;hozzáférést, valamint az 
uniós jog rendelkezéseinek és az uniós ítélkezési gyakorlatnak megfelelő, tisztességes eljárást a 
létesítmény megépítésével, korszerűsítésével, és/vagy működtetésével megbízandó harmadik fél 
koncessziós megbízása során. 

g) a jelen szerződéssel nyújtott támogatás terhére bér-, illetve bérjellegű juttatásban részesülők részére 
történő kifizetést megelőzően beszerzi a juttatásban részesülők írásbeli hozzájárulását arra vonatkozóan, 
hogy azok a személyes adataiknak a Támogató és a Kedvezményezett általi kezeléséhez az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CX1I. törvényben foglaltaknak 
megfelelően hozzájárulnak. 

6.3. A  Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a támogatással kapcsolatos 
valamennyi dokumentumot (különösen a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, 
szerződéseket, egyéb okiratokat) a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által 
ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a Támogató általi jóváhagyástól számított 
legalább  10  (tíz) évig megőrizni.  A  Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez 
szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.4. A  pénzügyi elszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi 
pénznemben került meghatározásra és így a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylat (számla) is 
külföldi pénznenwe szól, armak végösszegét és arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, 
számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a  Magyar  Nemzeti  Bank  által 
közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani.  A Magyar  Nemzeti  Bank  által nem jegyzett 
pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi  Bank  által közzétett 
középárfolyamon kell euróra átváltani. Az elszámolásba a számlák, számviteli bizonylatok (fentiek 
alapján számított) forintban kifejezett értékét kell beállítani.  A  számlaösszesítőn a forintra való 
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átszámítás során alkalmazott árfolyamot fel kell tüntetni, és a termék/szolgáltatás megnevezése oszlopba 
a számla tárgyát magyar nyelven kell beírni. 

6.5 A  Kedvezményezett 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 követő  90  napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról.  A 
Támogató döntéséről  10  napon belül írásban értesíti a Kedvezményezettet.  Ha  a Kedvezményezett a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben 
benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő, úgy a Támogató határidő megjelölésével 
írásban — legfeljebb két alkalommal — felszólítja a Kedvezményezettet a hiány pótlására, vagy a 
beszámoló, elszámolás egyéb módon történő korrekciójára. Hiánypótlás esetén a beszámoló, elszámolás 
elfogadására fent rögzített határidő, annak lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb  40 
nappal meghosszabbítható.  A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy  ha  a hiánypótlási határidőt 
elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti,  a 
beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. 

6.6 A  támogatás és amennyiben előírásra került a saját forrás felhasználása során a Kedvezményezett a 
költségterv egyes költségvetési sorain rögzített összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet.  A 
Kedvezményezett a jelen szerződés  6.1.8.  a.) pont ab) pontjában a támogatás felhasználásra 
meghatározott határidő elteltéig a Támogatóhoz benyújtott, indokolt írásbeli nyilatkozata alapján a 
költségterv rovatain (költségvetési rovatnak tekintendő: a költségterv bérköltség és egyéb személyi 
jellegű kifizetések; a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás  es  a felújítás 
rovatok) rögzített összegek legfeljebb  20  %-ával léphetők túl (a költségterv más rovatainak 
megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül, és amennyiben az előírásra került, a saját forrás 
főösszegén belül). Az eltéréseket a Támogató a Kedvezményezett részletes indoklása alapján elfogadja 
vagy elutasítja.  A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a költségterv rovatai szintjén pozitív 
irányban külön-külön a jelen pontban meghatározott mértéket meghaladó eltérésre csak a jelen 
szerződés mindkét fél általi módosítása útján van lehetőség a jelen szerződés  8.  pontjának 
figyelembevételével. 

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

Támogató részéről 
Dr. Galó Zsolt főosztályvezető 
Sportlétesítmény-gazdálkodási és -felügyeleti Főosztály 
tel: • 
e-mail: 

Kedvezményezett részéről 
Rádai  Daniel  alpolgármester 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
tel.: 
e-mail: 

Hörich  Szilvia gazdasági vezető 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
tel.: 
e-mail:  ' 

6.8. A  Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen találhatóak meg  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,  1082 Budapest,  Baross utca 
63-67. 

Ns, 
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6.9. A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató részéről a beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
elfogadására a Sportért Felelős Államtitkár jogosult. 

6.10.  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a vissza nem térítendő támogatásból megszerzett tárgyi 
eszközök, immateriális javak — azok értékcsökkenési leírásáig — csak a Támogató előzetes írásbeli 
jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg. Kedvezményezett az értékcsökkenési leírásig 
köteles az eszközök meglétét a beszámoló elfogadása, illetve az utóellenőrzés keretében a Támogató 
felé dokumentumokkal (leltár, tárgyi eszköz karton másolata stb.) igazolni, illetőleg az eszközök idő 
előtti megsemmisülése esetén annak okairól a Támogatót írásban tájékoztatni. Az eszközök Támogató 
engedélye nélkül történő (értékcsökkenési leírás előtti) elidegenítése esetén Kedvezményezettnek 
vissza kell fizetni az eszközbeszerzésre nyújtott támogatást az Alit.  53/A.  §  (2)-(3)  bekezdésében, illetve 
az Ávr.  98.  §-ában meghatározott kamattal növelt mértékben. Amennyiben a Kedvezményezett a 
támogatás teljes összegét vagy annak egy részét tárgyi eszköz beszerzésre, illetve egyéb beruházás 
megvalósítására fordítja, köteles a támogatás segítségével beszerzett, illetve bővített tárgyi eszközöket 
az alapító okiratában és a jelen szerződésben megjelölt céloknak megfelelően működtetni.  A 
Kedvezményezett működtetési kötelezettsége körében a tárgyi eszközt saját költségén az üzembe 
helyezést követően  5  évig fenntartja, rendeltetésszerűen üzemelteti, és az adott tárgyi eszköz kezelésére 
vonatkozó szabályok szerint javíttatja, illetve folyamatos karbantartásáról gondoskodik.  A 
Kedvezményezett az előzőeken túlmenően is köteles a tárgyi eszköz állagmegóvásáról és vagyoni 
szempontú védelméről folyamatosan gondoskodni. 

A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás összegéből elvégzett beruházást legkésőbb a 
beszámoló benyújtására a jelen szerződésben előírt határidőig az Ahsz. és a számvitelről szóló  2000.  évi 
C. törvény szabályai szerint köteles aktiválni.  A  Kedvezményezett a támogatás összegéből beszerzett, 
vagy a beruházással létrehozott vagyont — amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetőleg 
vagyonkezelésébe kerül — a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben előírt határidőtől számított  15 
évig — ingó vagyon tekintetében a hasznos élettartamig, amennyiben az nem éri el a  15  évet - köteles a 
támogatás céljának megfelelően használni, és azt a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben előírt 
határidőtől számított  15  éven belül csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve 
a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe, 
vagy más használatába, illetve terhelheti meg.  A  Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy 
a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése 
esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe — részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett 
mellé — bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén — e jogviszony fennállásának idejére — 
a Kedvezményezett mellé a jelen szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú 
nyilatkozatot tegyen.  A  Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott, vagy elavult vagyontárgyak 
pótlással együtt járó teljes, vagy részleges elidegenítése, vagy selejtezése. 

6.11. A  támogatási igény jogosságát, valamint a támogatás felhasználását a Támogató és a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések 
lefolytatására a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele 
alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását 
követő öt évig kerülhet sor.  A  Kedvezményezett 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. Amennyiben Kedvezményezett az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségeit nem 
teljesíti, az ellenőrzést akadályozza, illetőleg a szükséges tájékoztatást nem adja meg, Támogató a jelen 
szerződésben biztosított támogatást visszavonja, és Kedvezményezett köteles azt az  Ayr. 98.  §-ában 
meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben visszafizetni. 

6.12.  Kedvezményezett hozzájárul továbbá, hogy Támogató a jelen szerződést és a  6.2. b)  punt szerinti 
beszámolót nyilvánosságra hozza. 
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6.13. A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás lejárt köztartozások kifizetésére nem 
használható fel. Köztartozásnak minősül különösen az adózás rendjéről szóló  2017.  évi CL. törvényben 
(a továbbiakban:  Art.)  meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó 
feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség (így különösen adók és illetékek vagy adók módjára 
behajtható, végleges határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek), amelynek 
megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv (Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
vagy szervei) hatáskörébe tartozik. Köztartozásnak minősül továbbá az is,  ha  az államháztartás 
alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően 
felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a 
kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. 

6.14  Amennyiben a Kedvezményezett az elszámolásához számlát csatol, annak meg kell felelnie az általános 
forgalmi adóról szóló  2007.  évi OCXVII. törvény  169.§-a,  a számvitelről szóló  2000.  évi C. törvény (a 
továbbiakban: Számv. tv.)  167.§-ának  (1)  és  (3)  bekezdése, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási 
azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 
23/2014.  (VI.  30.)  NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek, és azt a 
Kedvezményezett nevére kell kiállítani. 

6.15 A  Kedvezményezettnek kiemelt figyelmet kell fordítania az Ahsz.  15.  mellékletére és a 
38/2013.(IX.19.) NGM rendeletben foglalt könyvelési szabályokra, amelynek értelmében köteles a 
számlához csatolni az ahhoz kapcsolódó, az önkormányzat által használt  ASP  Gazdálkodási 
Szakrendszerből kinyomtatott utalványrendeletet, melyen igazolja a számla kontírozási tételeit, illetve 
a könyvelés tényét igazoló adatot, valamint a könyvelés dátumát és a könyvelést végző személy aláírását. 
Kedvezményezett köteles elszámolásainál figyelembe venni a hatályos adó- és járulék fizetési 
kötelezettségek jogszabályi előírásait és annak megfelelően eljárni, illetőleg kiemelt figyelmet fordítani 
a természetbeni juttatások elszámolási kötelezettségének dokumentálására. E pont szerinti alaki és 
tartalmi követelmények be nem tartása az elszámolás el nem fogadását vonja maga után. 

6.16. A  Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a  6.2. b)  pontban 
meghatározott számviteli bizonylatokon szereplő, e támogatás vonatkozásában elszámolt támogatási 
összegeket más Támogató felé nem számolja el. 

6.17  Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefilggő 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 Kedvezményezett üzleti 
tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna — így különösen technológiai 
eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat —, amennyiben azok nyilvánosságra 
hozatalát a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg 
kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta.  A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom 
nem vonatkozik a támogatás Kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a 
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó közzététel körébe eső adatokra. 

6.18. A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során — szükség szerint — 
megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.  A  költségvetési 
támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más 
beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony 
felhasználását biztosítsa. Azt, hogy a Kedvezményezett eleget tett-e a közbeszerzési jogszabályoknak, 
a Támogató a Kbt.  43.  §-a alapján közzétett dokumentumokból ellenőrzi.  A  Kedvezményezett köteles 
— a közbeszerzési eljárás lezárását követő  30  napon belül,  de  legkésőbb a jelen szerződésben 
meghatározott beszámoló benyújtásával egyidejűleg — az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) 
szükséges adatokat a Támogató részére írásban szolgáltatni.  A  Kedvezményezett tudomásul veszi, 
hogy a fenti ellenőrzés során a Támogató bekérheti a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett által 
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a támogatott tevékenység megvalósításába bevont közreműködő által folytatott közbeszerzési eljárás 
során a Kbt.  46.  §  (2)  bekezdésében meghatározottak szerint keletkezett dokumentumokat.  A 
Kedvezményezett köteles a Támogató által kért dokumentumokat a Támogató által megadott 
határidőig benyújtani.  A  Támogató továbbá jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen ellenőrizni. 
A  Kedvezményezett köteles a Támogatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az általa 
lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult. 

6.19. A  Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőt nem vonhat be.  A 
Kedvezményezett ebben az esetben a támogatás megvalósításában csak akkor veheti igénybe más 
személy közreműködését,  ha  az a Támogató károsodástól való megóvása érdekében szükséges.  Ha  a 
Kedvezményezettnek közreműködő igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért a károkért is, 
amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

6.20. Ha  az  Ayr. 96.  § a),  c), d), 0, h)  vagy  i)  pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a 
támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási 
jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb — a pályázati kiírásban 
meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a jogszabályban, Támogatói okiratban, 
támogatási szerződésben rögzített — feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a 
tudomására jutástól számított  8  (nyolc) napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak. 

6.21. Ha  a Támogató a  6.20.  pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez a  6.20.  pontban 
meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően  15  napon belül megteszi az 
általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, 
jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő 
elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszakövetelésére, az  Am. 98.  §  (5)  bekezdése szerinti részleges visszafizetés elrendelésére, vagy más 
eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. 

6.22.  Felek rögzítik, hogy az állami magasépítési beruházásokról szóló  299/2018.  (XII.27.)  Korn.  rendelet (a 
továbbiakban:  299/2018.  (XII.27.) Korm. rendelet)  2.  §  (4)  bekezdése értelmében a támogatott 
beruházás esetén a tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri, valamint járulékos 
közbeszerzési szolgáltatói feladatokat kizárólagos joggal a BMSK Zrt. látja el. 

7.  Elállás, felmondás 

7.1. A  Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására 
jogosult,  ha: 
a) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy 
b) az  Ayr. 96.  § a)-i)  pontok szerinti esetekben, vagy 
c) a Kedvezményezett működése a támogatási igény benyújtásának és a jelen szerződés 

megkötésének időpontja közötti időszakban nem felelt meg az Alit.  50.  §-ában meghatározott 
követelményének; 

d) a sportról szóló  2004.  évi I. törvény (a továbbiakban:  Sty.) 57.§ (1)  bekezdése szerinti feltételeket 
nem teljesítette, illetve a  (2)  bekezdés szerinti helyzetbe került, vagy 

e) köztartozásának fizetési határideje a szerződés megkötését követően lejárt és arra fizetési halasztást, 
illetve részletfizetési kedvezményt sem kapott; 

0 a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel; 
g) a Kedvezményezett a Támogató által előírt biztosítékot a Támogató által megjelölt határidőig 

nem vagy nem megfelelően nyújtotta be; 
h) a Kedvezményezett a szerződéskötés során, illetve a szerződés teljesítése alatt valótlan vagy hamis 

adatot szolgáltat; 
i) a Kedvezményezett a  9.  pontban foglalt bejelentési kötelezettségét nem teljesíti; 
j) a Kedvezményezett jelen szerződés bármely rendelkezését megszegi. 

\OE\ 
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7.2. Ha  a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 

tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a Támogató 
felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogató legkésőbb a támogatási szerződés 

felmondását, elállását, támogatás folyósításának felfüggesztését megalapozó körülmény tudomására 

jutástól számított  5  napon belül a Kedvezményezettet írásban tájékoztatja. 

7.3 Ha  a Támogató a jelen szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig részére folyósított támogatás 

összegét az  Ayr. 98.  §-ában meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 

mértékben köteles a Támogató által meghatározott  (10032000-00362162-50000005  számú) számlára a 

szerződésszám és az AHT azonosító megjelölésével  30  napon belül visszafizetni. Az ügyleti 

kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó napja a visszafizetési 

kötelezettség teljesítésének napja.  A  késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a 

Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 

teljesítésének napja.  Ha  a Támogató a jelen szerződést felmondja, a Kedvezményezett az addig 

folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét — az Avr.  98.  §-ában 

meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben — köteles a Támogató 
által meghatározott  (10032000-00362162-50000005  számú) számlára a szerződésszám és az AHT 

azonosító megjelölésével  30  napon belül visszafizetni. Az ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a 

támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.  A 

késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, 

utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

8. A  szerződés módosítása 

8.1.  Az okirat módosítása a Felek közös akaratából — figyelembe véve a  6.6.  és a  9.4.  pontban, valamint az 

Ávr.  95.  §-ában foglaltakat kizárólag írásban történhet.  A  Kedvezményezettnek az okirat-módosításra 

irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie.  A 

Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet okirat-módosítást, amely a támogatás 

megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. Az Okiratban foglalt határidők és az azokkal 

közvetlenül összefüggő körülményekkel kapcsolatos módosítást a Kedvezményezett az alábbiak szerint 

írásban kezdeményezheti: 
a) a támogatott tevékenység időtartamának kezdő és utolsó napjaként meghatározott időpont és az 

azokhoz kapcsolódó egyéb szerződéses körülmények (pl. költségterv, szakmai terv) 

módosítására az Okirat  6.1.8.  pont ab) alpontjában foglalt határidő leteltéig 

b) a támogatás felhasználása (pénzügyi teljesítés) határidejének és az ahhoz kapcsolódó egyéb 

szerződéses körülmények módosításra az Okirat  6.1.8.  pont  b)  alpontjában foglalt határidő 

leteltéig, 
c) a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtása határidejének és 

az ahhoz kapcsolódó egyéb szerződéses körülmények módosítására az Okirat  6.2.  pont  b) 

alpontjában az elszámolás benyújtására előírt határidő leteltéig van lehetőség oly módon, hogy 

az a)-c)  pontokban meghatározott határidők a Kedvezményezett okirat-módosítási kérelme 

Támogatóhoz — legalább elektronikus úton — történő beérkezésének (postai kézbesítés esetén a 

postára adás) legkésőbbi dátumát jelenti. 

8.2  Támogató jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét 

elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy 

az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és 

szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

8.3.  Támogató az Aht.  48/A.  §  (3)  bekezdése alapján jogosult jelen szerződést egyoldalúan, a 

Kedvezményezett javára módosítani. 

8.4.  Nem kell a támogatási szerződést módosítani,  ha 
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a) a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási 
határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a 
három hónapos késedelmet nem haladja meg és azt a Kedvezményezett a jelen szerződésben 
meghatározott határidő lejárta előtt ezt írásban jelzi a Támogató felé — ideértve az ezen határidő-
módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is. Amennyiben a támogatott tevékenység 
időtartama, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő időpontja a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőhöz képest a három hónapos késedelmet előreláthatólag 
meghaladja, azt a Kedvezményezett legkésőbb a tudomására jutástól számított  8  napon belül írásban 
jelezni köteles a Támogató felé kezdeményezve egyidejűleg a szerződés módosítását, 

b) a támogatási szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a 
célérték legalább 90%-át, 

c) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Kedvezményezett által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul 
meg. 

9.  Értesítési és visszafizetési kötelezettség 

9.1. A  Támogató a támogatási szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is 
elrendelheti a költségvetési támogatás részleges — a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű 
vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű — visszafizetését. Ilyen esetben a 
Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a jelen szerződés  9.4.  és  9.6.  pontja 
és az Ávr.  98. §-ban  foglaltak szerint, a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított — 
amennyiben elektronikus  Mon  kerül értesítésre, úgy attól a naptól számítva — harminc napon belül 
köteles visszafizetni. 

9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett neki felróható okból (egészben vagy részben) nem teljesíti a 
szerződésben vállalt kötelezettségeit, köteles azt az ok felmerülésétől számított  8  napon belül írásban 
bejelenteni a Támogatónak,  es  a támogatás egészét vagy arányos részét az Áht.  53/A.  §  (2)  bekezdésben 
meghatározott kamattal növelt mértékben visszafizetni. 

9.3.  Amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit, illetve a szerződés meghiúsul, azt a Kedvezményezett az okról való tudomásszerzéstől 
számított  8  napon belül köteles írásban bejelenteni Támogatónak, ezzel egyidejűleg a támogatás 
igénybe vett részéről a jelen szerződés  6.2.  pontja szerint elszámolni, valamint a fel nem használt 
támogatást Támogató részére visszafizetni. 

9.4. A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége 
csökken a jelen szerződés  2.  számú mellékleteként csatolt költségtervben foglaltakhoz képest, a 
támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti 
támogatási arányoknak megfelelően szükséges csökkenteni.  A  támogatott tevékenység összköltségének 
csökkenéséről a Felek szerződésmódosítás keretében állapodhatnak meg. Amennyiben a támogatás 
összegének csökkentése érinti a Kedvezményezett részére a jelen szerződés alapján folyósított 
támogatást, a Kedvezményezett köteles a csökkentéssel érintett támogatásrészt, a Támogató által 
kibocsátott rendelkező nyilatkozat kézhezvételétől számított  30  napon belül a Támogató által 
meghatározott  (10032000-00362162-50000005  számú) számlára, a szerződésszám és az ÁHT azonosító 
megjelölésével visszafizetni. 

9.5.  Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy annak összegét a 
Kedvezményezett köteles a Támogató felé a tudomására jutástól számított  8  (nyolc) napon belül,  de 
legkésőbb a beszámoló benyújtásával egyidejűleg jelezni. Kedvezményezett a fel nem használt 
támogatási összeget a Támogató külön fizetési felszólítását követően, egy összegben - jogosulatlan 
igénybevétel megállapítása esetén, az Ávr.  98.  § szerinti kamattal — köteles visszafizetni a Támogátó.„ 
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által meghatározott  (10032000-00362162-50000005  számú) számlára, a szerződésszám és a jelen 
szerződés  3.3.  pontjában meghatározott ÄHT azonosító megjelölésével. Amennyiben a 
Kedvezményezett a jelen pontban rögzített, a fel nem használt összeg jelzésére vonatkozó 
kötelezettségét elmulasztja, a fel nem használt támogatás összege a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás jogi sorsát osztja. 

9.6.  Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége 
teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére az Ávr.  98.  §-ában meghatározott késedelmi 
kamatot fizetni. 

9.7.  Amennyiben a Kedvezményezettnek a támogatás felhasználása, vagy annak ellenőrzése során 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Kedvezményezett köteles a visszafizetést igazoló banki 
kivonatot a visszafizetés napján elektronikus úton megküldeni a  6.7.  pontban megjelölt 
kapcsolattartónak, egyidejűleg jeleznie kell a visszafizetés okát. 

10.  Záró rendelkezések 

10.1. A  Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. 
Jogvita esetére a Felek Magyarország joghatóságát kötik ki. 

10.2. A  szerződés teljessége:  A  jelen szerződés a Felek teljes megállapodását jelenti, és a Felek bármely 
korábbi, a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos megállapodása, nyilatkozata vagy kijelentése hatályát 
veszti a jelen szerződés aláírásával. 

10.3. A  jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar 
jog szabályai — elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az  Sty.,  a  2017.  évi .s  2020.  évi Knyt., a Rendelet, 
az Utasítás, az Eljárásrend, továbbá az államháztartás működésével összefiiggő és egyéb jogszabályok 
(AM.,  Ávr.) — az irányadók. 

10.4. A  jelen szerződés egymással megegyező —  15  számozott oldalból  5  mellékletből álló —  hat  eredeti 
példányban készült, amelyből  4  eredeti példány a Támogatót,  2  eredeti példány pedig a 
Kedvezményezettet illeti.  A  Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják 
alá. 

Mellékletek: 

I. Szakmai program 
2. Költségterv 
3. Összesített elszámolási táblázat (Kedvezményezett által felhasznált támogatás) 
4. A  Kedvezményezett  15/2012.  (XI.13.) EMMI utasítással kiadott fejezeti kezelésű előirányzatok 

gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzata  9/3/a,  melléklete szerinti nyilatkozata 
5. Nyilatkozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L 
352., 2013.12.24., 1.o.)  szerinti csekély összegű  (de  min/mis) támogatásról 

Budapest, 2021. Budapest, 2021. 

Dr.  Szabo  Tünde Pikó  Andras 
sportért felelős államtitkár polgármester 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkonnán 
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jogi ellenjegyző 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Jogi ellenjegyző 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

pénzügyi ellenjegyző 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

pénzügyi ellenjegyző 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 





I .sz. melléklet 

SZAKMAI PROGRAM 

1. A  projekt szakmai tartalmának részletes bemutatása 

A  projekt ismertetése 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a  0114/5  hrsz.-ú, természetben 
a  8220  Balatonalmádi (Káptalanfiired), Somfa  u. 1.  szám alatti ingatlan.  A 3,2 ha  területű telek évtizedek óta 
a kerület gyermektáboraként funkcionál. 
Az 1960-ban létesült  tabor  területén számos alkalommal történt a továbbfejlesztést célzó beruházás,  de  ezek 
nem minden esetben összehangoltan valósultak meg.  A tabor  fejlesztése, átépítése halaszthatatlanná vált. 
A  Józsefvárosi Önkormányzat a  tabor  komplex  hasznosításra alkalmassá tételét tervezi, ennek keretében 
nemcsak a nyári gyermeküdültetés körülményei javulnak, hanem az infrastruktúra továbbfejlesztése révén a 
létesítmény alkalmassá válik sporttáborok lebonyolítására is.  A  fejlesztés két ütemben valósul meg, a 
Támogatói Okiratban biztosított támogatás a II. ütem megvalósítását segíti elő. 
I. ütem 
Az I. ütem a  2019.  évben valósult meg.  A  régi  tabor  épületeinek elbontása után felépült  6  db kétszintes 
lakópavilon, a szálláshelyek mellett egy raktár/portaépület, a környezetükben megtörtént a kert rendezése, és 
elkészültek a gyalogosjárdák. Megépült egy sportpálya és egy kisebb fitneszpark. 
A  pavilonok szintenként három,  21-23 m2-es  szobával rendelkeznek, minden épületben  1  db szoba 
akadálymentesített. Valamennyi szobához tartozik fürdőszoba.  A hat  épület összesen  36  szobájában legalább 
144  fő elhelyezése biztosítható. 
A  porta/raktár  23 m2  alapterületű különálló épület, mely a strandoláshoz, illetve a sportoláshoz szükséges 
eszközök tárolására alkalmas,  de  igény esetén portának is kialakítható. 
A  sportpálya öntött gumiburkolatú, labdajátékokra és közösségi foglalkozásokra alkalmas, ezt kiegészíti egy 
szintén gumiburkolattal ellátott röplabda- és  street workout  pálya. 
IL  ütem 
A  II. ütem során egyrészt befejeződik az I. ütemben megépült épületek kialakítása, másrészt egy új főépület 
létesül a  tabor  területén, és a telek teljes területén megtörténik a zöldterület rendezése. 
1. Az I. ütemben megvalósult beruházás befejezése 
A 6  db pavilon és a portaépület jelenleg üres, a beruházás részeként ellátjuk azokat a szükséges bútorokkal és 
a használathoz szükséges egyéb felszerelésekkel. Az érvényben lévő energetikai előírásoknak megfelelő fűtés 
rendszert alakítunk ki, illetve beszerezzük — a II. ütem során megvalósuló főépületével együtt —a jelenleg 
hiányzó használatba vételi engedélyt. 
2. Főépület 
A  főépület legalább bruttó  1600 m2  alapterületű, és az alábbi funkciók ellátására alkalmas: 

- szálláshely, legalább  50  fő részére kialakítva, 
- többfunkciós foglalkoztató terem, kézműves és sportfoglalkozások, benti tevékenységek megtartására, 

legalább  500  adag előállítására alkalmas főzőkonyha és ennek jogszabály szerinti kiszolgáló 
helyiségei, 
étkező, 
nemek szerint elkülönített betegszoba és hozzá tartozó vizesblokk, 
iroda és annak kiszolgáló egységei a táborvezetés számára. 

A  megvalósítás során kiemelt figyelmet kap a megújuló energia használata, környezettudatos gépészeti 
megoldások kialakítása. Alapvető követelmény, hogy a  tabor  üzemeltetése takarékos és környezetbarát legyen. 
A  tervezés során figyelembe kell venni a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  9/2020 (I.30.) 
számú határozatával elfogadott Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési tervben foglaltakat. 
3. Park 
A  park területén nagyszámú és értékes faállomány található, a szükséges fejlesztések során ennek lehetőség 
szerinti megtartása elsődleges szempont. Az alábbi funkciók megvalósítása mindenképpen indokolt: 

- készségfejlesztő játszótér,  3-6  eves korosztálynak, 
- készségfejlesztő játszótér,  7-15  éves korosztálynak, 
- az épületekhez (főépület és pavilonok) az OTÉK által meghatározott számú parkolóhely kialakítása. 

A  tervezés során meg kell vizsgálni, hogy a faállomány kímélése mellett milyen további sportfunkció 
helyezhető el a park területén (pl. futókör, további sport és  street workout  pálya, pingpongasztalok stb.).  



2.124.193.700.- Ft Az igényelt támogatás: 

3.A  projekt megvalósításához igényelt támogatás adatai: 
Az igényelt támogatás összege  (Ft): 2.124.193.700.- Ft 

A  finanszírozás tervezett ütemezése: 

4. A  projekt forrásai: 
Forrás megnevezése 

Saját forrás: 

2022.  március -  50.000.000.- Ft 
2023.  január -  281.129.055.- Ft 
2023.  július -  281.129.055.- Ft 
2023.  október -  281.129.055.- Ft 
2024.  február-  281.129.055.- Ft 
2024.  április -  749.677.480.- Ft 
2024.  május -  200.000.000.- Ft 

Összeg 
(Ft) 

0.- Ft 

2. A  projekt megvalósításának adatai 
Tervezett kezdő időpontja: 2021.  szeptember  1. 

Tervezett befejező időpontja: 2024.  május  31. 

2021.  szeptember  1.  -  2021.  november  30. 
Tervező kiválasztása módosított tervek elkészítésére 

2021.  december  1. -2022.  május  31. 
Módosított tervek elkészítése, építési engedély módosítása 

2022.  május  31.- 2022.  december  31. 
Kivitelező kiválasztása (közbeszerzési eljárás lebonyolítása) 

2023.  január  1. -2024.  május  31. 
Kivitelezés, használatbavételi engedély beszerzése 

2023.  október  1.- 2024.  május  31. 
Bútor- és eszközbeszerzés, berendezés 

2024.  május  1. -2024.  május  31. 
Tabor  átadása, megnyitása 

Tervezett időbeni ütemezés: 

tsz. elléklet 

Üzemeltetés 
A tabor  kialakítása lehetővé teszi, hogy igény esetén az egész éves üzemeltetés biztosítható legyen. 
Elsődlegesen a gyermekcsoportok fogadását szolgálja a májustól szeptemberig terjedő időszakban,  de 
számolunk azzal is, hogy az iskolai tanítási időben (erdei iskola) vagy szünetek (őszi, tavaszi) alatt szeretnének 
csoportok táborozni.  A  korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekcsoportok iskolai, óvodai keretekben 
szerveződnek.  A tabor  e funkciójában főként az általános és középiskolai korosztály nevelését, szórakozását 
szolgálja,  de  fontosnak tartjuk, hogy - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - az óvodás korúak is 
használhassák. 
A  táborozó gyermekeknek a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő balatonparti strand további 
lehetőséget biztosít a sportolásra, kikapcsolódásra mind a táborozó, sportoló gyermekek számára. 
A  korszerű konyha és étterem kialakításával nemcsak a tábor, hanem az annak környezetében lévő más 
üdülők és gyermektáborok színvonalas étkeztetése is igény esetén megvalósítható.  



A  projekt költsége összesen: 2.124.193.700.- Ft 

sz. melléklet 

5. A  projekt részletes költségterve  (Ft)  (költségnemenként, a költségnem tartalmának szöveges 
bemutatásával): 
1.Tervezési költség —  50.000.000.- Ft 
A  Káptalanfüredi  tabor  főépületére vonatkozó kiviteli tervek  2020  évben készültek el, a tervek alapján az 
építési engedély is kiadásra került. Jelen Támogatási Szerződés aktualizált szakmai programjának megfelelően 
szükséges a tervek átdolgozás és az építési engedély módosítása. Továbbá a módosított terveknek, mind a 
főépület, mind az I. ütemben megvalósult pavilonok tekintetében meg kell felelnie az új energetikai 
előírásoknak.  A  tervező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. 

2. Kivitelezési költség—  1.874.193.700.- Ft 
A  kivitelezési költség tartalmazza a főépület és a  tabor  területének teljes megvalósítási költségét, továbbá az 
I. ütemben megvalósult pavilonok energetikai átalakításának költségét a projekt szakmai tartalmának részletes 
bemutatásában kifejtett paraméterekkel. 

3.Tárgyi eszköz beszerzés —  200.000.000.- Ft 
A  munkanem keretében kerül beszerzésre a főépület és a pavilonok bútorai, továbbá a  tabor  egyéb 
felszerelései, játszó- és sporteszközök.  

6. A  projekt megvalósításanak mérésére szolgáló mutató(k): 
Mutató a projekt támogatási időszakának 

kezdetén 
a projekt támogatási időszakának 

végén 
Használatbavételi 
engedéllyel rendelkező, 
bútorozott, főépület 

0  db 1  db 

Meglévő pavilon 
energetikai átalakítása, 
használatbavételi 
engedély beszerzése, 
bútorozás 

6  db 6  db 

Tabor  területének 
rendezése, park 
kialakítása 

32.336 m2 32.336 m2 

Budapest, 2021. hónap nap 

Pike)  András 
polgármester 





Saját forrás 

ebböl a támogató ältal előírt 

2. Igényelt támogatás 

3. Összesen 

0 

0 

2124193700 

2124193700 

a.) ebből 

tzerősi 

2 a -

 

Költs égterv az igényell támogatás és a támogató  aka!  elő irt saját  fonds  jelhasználásdra 

A  Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni! 

adatok forintban 

Szerződés iktatászáma: 

 

Kedvezményesen neve: Budapest  Főväros VIII. kerület Józsefyárosi Önkormányzat 

Támogatonfetadat megnevezése: Káptalanitiredi gyermek-es  sport  tabor  fejlesztése 

L  A  feladat megvalósítása érdekében felmerülő te ezett kiadások 

H.  Az igén elt támogatásból és a támogató ältal előirt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett köl ség 

  

Az igényelt támogatás 

Támogató  anal  előirt 

saját  Torras  terhere 
(amennyiben 

Trimogatá  aka!  
Sorszám Kiadás megnevezése 

terhére meghatározott limy:is 

megléte a himogistás-

nyiMaspItéieleként 

elainisra kerül ) 



2 124 193 7001 0 Igényelt támogatás és a támogató által előirt sajátforrás összege összesen (A+B+C) 

kivitelezési költség 

tárgyi eszköz beszerzés 

ebből: 

lz) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a  3.  pontban szerepeltetett összegből a 

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások wisárlására tervezett  Maas*  (egységes rovatrend szerint 
AOE33b rovaton elszámolandó összeg) 

ebbol. 

I. államháztartáson belülre kivéve központi költségvetési e 

2  államháztartáson kivülre** 

államháztartáson belülre — kivéve központi költségvetési szervet** 

2.  államháztartáson kívülre** 

*Az adott támogatás  ÁFÁ-t támogatandó költségként elismer& vagy kizáró tartalmától fliggöen a inegfelelö rész aláhúzandol 

A  támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint 

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedve-mát,yezettnél tervezett kiadások ütemezése a tarevévben: 

janutirban:0,-

 

Ft jmiliushan: 0,-

 

Ft 

Jiebrueirban:0,-

 

10 augusztusbate:0,. Ft 

máttiushan:0,-

 

10 szeptemberben.-0,-

clattherben:0,-

 

Ft 

Ft 

májusban:0,-

  

novemherben:0,-

 

Ft 

piniusban:0,-

 

Et decemberben:0,-

 

Ft 

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követo rivIeklben (az évek száma szükség eseten 

2022  év  03 ho 50000.000.- It 

2023  év január hó 281.129.055.- Ft 

2023.  év július hó 281.129055.- Ft 

2023.  év október hó 281.129.055.- Ft 

2024  év február só 281.129055.- Ft 

2024  év április hó 749.677.480.- Ft 

2024  év május hó 200.000000.- Ft 

Datum: 2021  év  hónap nap 

Pikó  Andras polgánnester 

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezem esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra 

** kitöltése a pályázat nyerteseiröl meghozott döntés birtokában kötelező 
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9/3/a.  számú melléklet 
Az egyedi támogatás igénylőjének 

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 
NYILATKOZATA 

A  támogatást igénylő adatai: 

név:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1083 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviselő neve: Pikó András polgármester 
nyilvántartási szám:  735715 
nyilvántartást vezető szerv neve:  Magyar  Államkincstár 
adószám:  15735715-2-42 

Alulírott, mint a  Budapest  Főváros FilL kerület Józsefvárosi Önkormányzat, támogatást igénylő 
szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról 
nyilatkozom: 

1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korn.  rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.)  75.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja alapján kijelentem, hogy az általam képviselt 
szervezet által az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI)  2021.  június 11.-
én Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás  tabor  fejlesztése tárgyában benyújtott kérelemhez 
kapcsolódóan az általam képviselt szervezet 

a) megfelel 
aa) az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)  50.  §  (1)  bekezdés 

a) pontjában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek  
ab) az Ávr.  82.  §  (1)  bekezdés a-e) alpontjában és a  (2)  bekezdésében meghatározott — a rendezett 

munkaügyi kapcsolatok megsértését jelentő— kizáró okok az általam képviselt szervezet 
tekintetében nem állnak fenn 

ab  1 ) az Ávr. szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait 
rendelkezésre bocsátja 

ab2) rendőrség, büntetés-végrehajtási szervezet, hivatásos katasztrófavédelmi szerv, polgári 
nemzetbiztonsági szolgálat esetében az Ávr.  82.  §  (5)  bekezdés a) pontjában nevesített 
szerv részéről kiállított, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek teljesülésének 
megállapítása alapjául szolgáló igazolást legkésőbb a támogatás biztosítására irányuló 
jognyilatkozat kiadásának időpontjáig rendelkezésre bocsátja 

ab3) honvédelmi szervezetek esetében a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal részéről 
kiállított, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek teljesülésének megállapítása 
alapjául szolgáló igazolást legkésőbb a támogatás biztosítására irányuló jognyilatkozat 
kiadásának időpontjáig rendelkezésre bocsátja. 

VAGY 

b)  az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht.  50.  §  (1)  bekezdés a) pontjában meghatározott 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye — munkavállaló foglalkoztatásának hiányában — 
nem értelmezhető; 

VAGY 

c)  az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht.  50.  §  (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; 



2. 
a) az Alit  50.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet eleget tett a köztulajdonban  alto  gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009.  évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének. Az általam képviselt szervezet 
tekintetében elektronikus úton közzétett adatok elérhetősége a következő: 

(honlap címe) 

VAGY 

b) Az általam képviselt szervezet vonatkozásában a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló  2009.  évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettsé nem 
releváns. 

3.  az Äht.  50.  § (I) bekezdés  c)  pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet 
a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül; 

a) az Alit.  48/B.  § (I) bekezdés a-e) alpontjában meghatározott — összeférhetetlenséget megalapozó — 
kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn  (1.  ielen nyilatkozat  1.  számú 
fügeléke)• 

VAGY 

b) az Äht.  48/B.  § (I) bekezdés a-e) alpontjában foglaltak valamelyike fennáll.  (1.  jelen nyilatkozat  1. 
számú függeléke) 

5.  a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

6 
a) az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen kérelemben foglalt tárgyban a kérelem 

benyújtását megelőző  5  évben, illetve azzal egyidejűleg nem nyújtott be; 

VAGY 

b) az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen kérelemben foglalt tárgyban a kérelem 
benyújtását megelőző  5  évben, illetve egyidejűleg az alábbiak szerint nyújtott be az EMMI illetve a 
jogelőd minisztériumok (Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium — egyházi, civil, nemzetiségi és társadalmi felzárkózásért felelős szakterület), valamint 
más szervezet (minisztérium illetve annak kezelő/lebonyolító szervezete, önkormányzat) részére:  

Támogató szervezet Datum Igényelt összeg  (Ft) Elnyert összeg  (Ft) Elszámolt összeg  (Ft) 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

2017.12.29. 2.200.000.000.- Ft 2.200.000.000.- Ft 75.806.300.- Ft 

          

Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen kérelemben foglalt tárgyban az általam képviselt szervezet 
az államháztartás központi alrendszeréből költségvetési támogatást nyer, az elnyert támogatásról  8  napon 
belül tájékoztatom az EMMI-t. 

7.  az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás 
nincs folyamatban (külföldi igénylő esetén e tekintetben az igénylő saját joga alkalmazandó); 

\ 



Amennyiben az általam képviselt szervezet ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul vagy a helyzetben 
olyan változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi, illetve 
az EMMI részéről történő egyoldalú felmondást teszi megalapozottá, akkor arról haladéktalanul 
tájékoztatom az EMMI-t. 

8.  a költségvetési támogatás feltételeként 

a) saját forrás nem került előírásra 

VAGY 

b) a kérelemben meghatározott feladat megvalósításához előírt saját forrás mértéke a feladat 
összköltségének arányában  %, azaz  Ft,  amellyel az általam képviselt 
szervezet rendelkezik 

És 

ba) az általam képviselt szervezet a  b.)  pontban meghatározott értékű saját forrás rendelkezésre 
állását igazoló dokumentumot 

bal) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a képviselő-testületi, 
társulási tanácsi határozatát, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, 
határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján 
a polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve társulási tanács elnöke 
nyilatkozatát 

ba2) költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozatát 

legkésőbb a támogatás biztosítására irányuló jognyilatkozat — különösen támogatói okirat, 
támogatási szerződés — kiadásának, megkötésének időpontjáig az EMMI-hez benyújtom; 

bb)  a bal) és ba2) pont alti nem tartozó esetben — büntetőjogi felelősségem tudatában az általam 
képviselt szerv nevében eljárva a saját forrás rendelkezésre állásáról a  b.)  pontban foglaltak 
szerint nyilatkozom. 

9.  kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet részéről nem áll fenn harmadik személy irányába olyan 
kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 

10. 
a) az általam képviselt szervezet vállalja az EMMI, mint támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre 

bocsátását — a  b)  alpontban meghatározott biztosítékmentesség kivételével — az EMMI által 
meghatározott határidőig; 

VAGY 

b) az általam képviselt szervezet vonatkozásában az ba-be) pontokban meghatározott indok:  alapján az 
EMMI részéről történő biztosítékadási kötelezettségtől való eltekintését kérem 

ba) pozitív döntés esetében az általam képviselt szervezet részére megítélt költségvetési támogatás 
folyósítására a beszámoló elfogadását követően kerül sor; 

bb)  a szervezeti jogállásomra (költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szociális szövetkezet ) 
tekintettel • , • •  

be) a szervezeti jogállásomra (helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat) és a támogatandó feladat 
jellegére (teljes egészében a helyi önkormányzat kötelező feladata vagy önként vállalt helyi 
közfeladata, nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi feladata ' () vagy annak eredményére tekintettel 
(a fejlesztés révén létrejövő vagyon a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat 
törzsvagyonává válik :,:i) 



bd) az igényelt költségvetési támogatás összegére (a támogatási kérelemben meghatározott feladat 
megvalósításához igényelt költségvetési támogatás összege <  20  millió forint vagy a projekt 
megvalósításához az általam képviselt szervezet javára igényelt költségvetési támogatás összege < 
20  millió forint ) tekintettel 

be) az általam képviselt határon túli szervezet részére költségvetési támogatás biztosítására az Ávr-ben 
és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló  98/2012. (V.15.) 
Korm. rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével kerül sor. 

VAGY 

c)  az általam képviselt határon túli szervezet — a biztosítékmentesség kivételével — a biztosítékadási 
kötelezettségének az EMMI által meghatározott határidőig az alábbiak szerint tesz eleget 

ca)  a megvalósítás időszakára vonatkozóan: az általam képviselt szervezet valamennyi, jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, az EMMI javára szóló, 
Ávr.  84.  §  (2)  bekezdés a.) pontja szerinti tartalommal és az ellenőrzési véghatáridővel kiállított 
felhatalmazó levél benyújtásával tesz eleget 

eb) zálogjog kikötése 
cc)  garancia 
cd)  kezesség 
ce) óvadék 
cl) egyéb, éspedig:  

11.  a kérelemben foglalt cél (költségvetési támogatás) tekintetében az általam képviselt szervezetet 

a) adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 
b) adólevonási jog részben megilleti, illetve az adóterhet részben másra áthárítja; 
c) adólevonási jog nem illeti meg,  es  az adóterhet másra nem hárítja át • 

12. 
a.) kijelentem, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység (a továbbiakban: támogatott tevékenység) 

megvalósításához hatósági engedély nem szükséges; 

VAGY  7(1 

b)  kijelentem, hogy a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött 

ÉS 
ba) az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági 

engedélyekkel rendelkezik, 
bb)  az általam képviselt szervezet kizárólag a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági 

engedélyekkel rendelkezik (amennyiben bármely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes 
elemeinek megvalósítását követően szerezhető be).  
Tudomásul veszem, hogy a további hatósági engedélyek meglétét az EMMI a támogatott 
tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi. 

13. 
a.) Kijelentem, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozás az általam képviselt szervezet részéről 

nem áll fenn és az általam képviselt szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban' . Az 
általam képviselt szervezet tudomásul veszi hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom 
esetén a sportról szóló  2004.  évi I. törvény  57.  §  (1)  bekezdés a.) pontja értelmében nem kerülhet 
megítélésre.  

VAGY 

  

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru lekerdezes 



b.)  Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet szerepel! nem szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban'. 
Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a megítélt és a szerződés alapján kiutalható támogatásból a 
köztartozás összegét az Aht.  51.  §  (2)  pontja valamint az Ávr.)  90.  §  (1)  bekezdése szerint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal adatszolgáltatása alapján a  Magyar  Államkincstár visszatartja, és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal megfelelő bevételi számláján jóváírja.  A  visszatartás a Kedvezményezettnek a költségvetési 
támogatás érdekében a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit — az Avr.  90.  §  (4)  bekezdése 
alapján — nem csökkenti, a visszatartott összeg a költségvetési támogatással történő elszámolás során a 
költségterv alapján felmerült költségkent nem számolható el, kivéve  ha  a közfeladat ellátásának más 
módon vagy más szervezeti keretben történő hatékonyabb biztosítása érdekében az Országgyűlés, a 
Kormány vagy a miniszter hatáskörében hozott intézkedés végrehajtása azt kifejezetten szükségessé teszi. 
Továbbá tudomásul veszem, hogy  ha  az Áht.  51.  §  (3)  bekezdése szerinti nem állami intézmény 
fenntartónak vagy az általa fenntartott intézménynek —a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatszolgáltatása 
alapján— köztartozása van, a Kincstár erről értesíti a költségvetési támogatást folyósító fejezetet irányító 
szerv vezetőjét.  Ha  a fejezetet irányító szerv vezetője úgy nyilatkozik, hogy a köztartozás levonása a nem 
állami intézmény fenntartója vagy az általa fenntartott intézmény közfeladatai ellátását súlyosan 
veszélyeztetné, a költségvetési támogatást a Kincstár a köztartozás levonása nélkül utalja át a 
Kedvezményezettnek. 

14. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy adószámát az EMMI és a  Magyar  Államkincstár 
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése érdekében, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és 
összegének megismeréséhez; 

15. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt szervezetnek a Kincstár által működtetett monitoring 
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós 
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában 
az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, 
a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. 

16. az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és Ici nem egyenlített adó-, járulék, vám- és 
illetéktartozása nincs  lb, OE;),  . h' 

17.az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a 
támogatás nyújtásának feltétele 

18. az általam képviselt szervezet támogatói okirat alkalmazása esetében jelen nyilatkozat aláírásával 
vállalja, hogy az Ávr.  97.  §  (1)  bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezését, annak 
tudomásomra jutásától számított nyolc napon belül az EMMI-nek bejelenti. 

Budapest, 2021  

Pike)  András 
polgármester 

Függelék: 
• NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról 

vagy hiányáról 





Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

Pikó  Andras  polgármester  

9/3  melléklet függeléke 
NYILATKOZAT 

az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról  

A  pályázó/kérelmező 
neve vagy 

elnevezése: 

lakcíme vagy 
székhelye: 

képviselőjének neve: 

Természetes személy 

születési helye, ideje: 

adóazonosító jele: 

Gazdasági társaság 

cégjegyzékszáma: 

Egyéb szervezet 

nyilvántartásba vételi okirat 
száma: 

735715 

adószáma 

nyilvántartásba vevő 
szerv megnevezése: 

Magyar  Államkincstár 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben az 
államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  48/B.  § (I) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

nem áll fenn 

1.A  pályázat/kérelem elbírálási eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, illetve döntést hozó vagyok. 

nem 

2. Az alábbi közjogi tisztséget betöltő tisztségviselő vagyok: 

igen 
ha  igen, akkor 
éspedig: polgármester  

  

3. Az  1.  vagy  2.  pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozója vagyok, mivel 

A  hozzátartozói kapcsolat megjelölése: 



4. A  - nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezet olyan 

gazdasági társaság, amely az  1-2.  pontban megjelölt személy tulajdonában áll. 

nem 

a gazdasági társaság közjogi tisztséget betöltő személy tulajdonában áll: 

5.  - Az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább  50  %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló 

gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - a pályázóként/kérelmezőként megjelölt 

gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 

személyiséggel rendelkező szervezeti egysége tekintetében az összeférhetetlenség fennáll, mert 

egyéb körülmény 

részletezése: 

Az összeférhetetlenséget megalapozó személy 

Közjogi tisztség megjelölése: 

A  hozzátartozói kapcsolat megjelölése: 

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló egyéb körülmény leírása: 

Kelt: 2021.09.07 

Pikó  Andras  polgármester 



Az egyedi támogatás igénylőjének/pályázónak 
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

NYILATKOZATA 

A  támogatást igénylő adatai: 

név.  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviselő neve: Pikó  Andras  polgármester 
nyilvántartási szám:735715 
nyilvántartást vezető szerv neve:  Magyar  Allamkincstár 
adószám:  15735715-2-42 

Alulírott, mint a  Budapest  Főváros FilL kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatást igénylő 
szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról 
nyilatkozom: 

1.) (Kizárólag sportvállalkozás tölti ki!) Az általam képviselt sportvállalkozással szemben a bíróság nem rendelt 
el csődeljárást vagy a sportvállalkozás felszámolását, továbbá a sportvállalkozás nem áll végelszámolás vagy 
kényszer-végelszámolás alatt, 

VAGY 

az általam képviselt sportvállalkozással szemben a bíróság elrendelte a csődeljárást vagy a sportvállalkozás 
felszámolását, vagy a sportvállalkozás végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt áll. 

2.) (Kizárólag sportszövetség, sportköztestület, vagy sportegyesület tölti ki!) Az általam képviselt 
sportszövetség, sportköztestülettel, vagy sportegyesület működését a bíróság felfüggesztette, illetve a 
sportszövetség, a sportköztestület, vagy a sportegyesület megszüntetésére a Civil tv. szerint eljárás van 
folyamatban, 

VAGY 

Az általam képviselt sportszövetség, sportköztestület, vagy sportegyesület működését a bíróság nem 
felfüggesztette fel, továbbá megszüntetésére a Civil tv. szerint eljárás nincs folyamatban. 

3.) (Kizárólag sportszövetség, sportköztestület, vagy sportegyesület tölti ki!) Az általam képviselt 
sportszövetséggel, sportköztestülettel, vagy sportegyesülettel szemben a Cstv. szerint a bíróság elrendelte a 
csődeljárást vagy a sportszövetség, a sportköztestület, illetve a sportegyesület felszámolását, 

VAGY 

az általam képviselt sportszöveiséggel, sportköztestülettel, vagy sportegyesülettel szemben a Cstv. szerinti 
csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

4.) Az általam képviselt szervezet az állami sportinformációs rendszerről szóló  166/2004. (V.21.)  Korm. 
rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz; 

VAGY 
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az általam képviselt szervezet az állami sportinformációs rendszerről szóló  166/2004. (V.21.)  Korm. 

rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti; 

VAGY 

az általam képviselt szervezetet nem tartozik az állami sportinformációs rendszerről szóló  166/2004. (V.21.) 

Korm. rendelet hatálya alá.  

5.) Az általam képviselt szervezet a doppingellenes tevékenység szabályairól  43/2011.  (III.  23.)  Korm. 

rendeletben előírt doppingellenes kötelezettségeinek eleget tesz; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet a doppingellenes tevékenység szabályairól  43/2011.  (III  23.)  Korm. 

rendeletben előírt doppingellenes kötelezettségeit nem teljesíti; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet nem tartozik a doppingellenes tevékenység szabályairól  43/2011.  (III.  23.) 

Korm. rendelet hatálya alá.  

6.) (Kizárólag sportszövetség tölti ki!) Az általam képviselt sportszövetség a sportról szóló  2004.  évi I. 

törvényben  (Sty.)  és a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékéről szóló  157/2004.  (V.  18.) 

Korm. rendeletben meghatározott képzéssel, szakképzéssel, továbbképzéssel összefüggő kötelezettségeinek 

eleget tesz; 

VAGY 

az általam képviselt sportszövetség az Stv.-ben és a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek 

jegyzékéről szóló  157/2004.  (V.  18.)  Korm. rendeletben meghatározott képzéssel, szakképzéssel, 

továbbképzéssel összefüggő kötelezettségeit nem teljesíti. 

7.) Az általam képviselt szervezet a sportrendezvények biztonságáról szóló  54/2004.  (III.  31.) Korn.  rendeletben 

előírt, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggő kötelezettségeinek eleget tesz; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet a sportrendezvények biztonságáról szóló  54/2004.  (III.  31.)  Korm. rendeletben 

előirt, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggő kötelezettségeit nem teljesíti; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet nem tartozik a sportrendezvények biztonságáról szóló  54/2004.  (III.  31.)  Korm.  

rendelet hatálya alá.  

8.) (Kizárólag sportszövetség tölti ki!) Az általam képviselt sportszövetség a sportról szóló  2004.  évi I. törvény 

(Sty.) 22.  §  (1)  bek. e) pontja, valamint az  57.  §  (2)  bekezdésének II) pontja alapján a sportágra vonatkozó 

stratégiai fejlesztési koncepcióval rendelkezik; 

VAGY 
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az általam képviselt sportszövetség az  Sty. 22.  §  (1)  bek. e) pontja, valamint az  57.  §  (2)  bekezdésének 
pontja szerinti, a sportágra vonatkozó stratégiai fejlesztési koncepcióval nem rendelkezik. 

9.) Az általam képviselt szervezet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 
szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm. rendeletben meghatározottak szerinti támogatásból kizárás hatálya alatt nem 
áll, 

VAGY 

Az általam képviselt szervezet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 
szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm. rendeletben meghatározottak szerinti támogatásból kizárás hatálya alatt áll, 

VAGY 

az általam képviselt szervezet nem tartozik a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló  107/2011.  (VI.  30.)  Korm. rendelet hatálya alá.  

10.) (Kizárólag sportszövetség tölti  la!)  Az általam képviselt sportszövetség az  Sty. 57.  §  (5)  bekezdésében előírt, 
— a működésével összefüggő, valamint szakmai feladatai ellátására vonatkozó következő évi szakmai 
tervének, valamint annak finanszírozási koncepciójának a sportköztestület részére történő megküldésére 
vonatkozó kötelezettségének határidőben eleget tett, 

VAGY 

az általam képviselt sportszövetség az  Sty. 57.  §  (5)  bekezdésében előírt kötelezettségének határidőben nem 
tett eleget. 

11.) (Kizárólag sportszövetség tölti ki!) Az általam képviselt sportszövetség az  Sty. 23.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott szabályzatokkal rendelkezik, 

VAGY 

az általam képviselt sportszövetség az  Sty. 23.  §  (1)  bekezdésében meghatározott szabályzatokkal nem 
rendelkezik. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a támogatás nyújtásának feltétele. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  Fenn  nyilatkozat a valóságnak megfelel. 

Budapest, 2021. 

Pikó András 
polgármester 
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NYILATKOZAT 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés  107.  és  108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,  2013.  december  18-i 

1407/2013/EU bizottsági rendelet  (HL  L  352., 2013.12.24., 1.o.)  szerinti 
csekély összegű  (de  minimis) támogatásról 

A  támogatást igénylő/pályázó adatai: 
hey: Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviselő neve: Pikó András polgármester 
nyilvántartási szám:  735715 
nyilvántartást vezető szerv neve:  Magyar  Államkincstár 
adószám:  15735715-2-42 

Alulírott, mint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat támogatást 
igénylő/pályázó szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő/pályázó szervezet 
nevében, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy 

A  megfelelő válasz beikszelendő és kitöltendő: 

o Szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két 
pénzügyi évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű  (de  minimis) támogatási 
jogcímen az alábbi összegű állami támogatásokban részesült, ide értve a jelen támogatási szerződéssel 
de  minimis jogcímen igényelt támogatást is: 

2016.  évben:  Ft 
- ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás: 

 Ft, 

2017.  évben:  Ft 
- ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás: 

 Ft, 

2018.  évben:  Ft 
- ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás: 

 Ft, 
2019.  évben:  Ft 

- ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás: 
 Ft, 

2020.  évben:  Ft 
- ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás: 

 Ft, 

o amelyből a(z)  tárgyú/célú jelen támogatási szerződéssel  de 
minimis jogcímen nyújtott támogatás: Ft. 

DE  MINIMIS TÁMOGATÁS a folyósítás évében és az azt megelőző két évben  (2016-2018)  ÖSSZESEN: 
Ft= EUR 

(az irányadó árfolyam a támogatási döntést megelőző hónap utolsó napjának árfolyama) 

X Szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két 
pénzügyi évben csekély összegű  (de  minimis) állami támogatásban nem részesült. 



Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent megjelölt években a csekély összegű állami 
támogatás mértéke a  200 000  eurót meghaladja, Úgy ilyen jogcímen további állami támogatásban az 
általam képviselt szervezet nem részesülhet. 

Kelt.  Budapest, 2021.  év  hó nap 

Pikó András 
polgármester 
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19.  számú melléklet 

SZERVEZETI EGYSÉG NEVE 
Ügyiratszám: 

Ügyintéző:' 
ADATLAP2 

támogatás igényléséhez 

1. A  támogatási igény tárgya (program) 

A  program ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a  0114/5  hrszrú, természetben 
a  8220  Balatonalmádi (Káptalanftired), Somfa  u. 1.  szám alatti ingatlan.  A 3,2 ha  területű telek évtizedek óta 
a kerület gyermektáboraként funkcionál. 
Az 1960-ban létesült  tabor  területén számos alkalommal történt a továbbfejlesztést célzó beruházás,  de  ezek 
nem minden esetben összehangoltan valósultak meg.  A tabor  fejlesztése, átépítése halaszthatatlanná vált. 
A  Józsefvárosi Önkormányzat a  tabor  komplex  hasznosításra alkalmassá tételét tervezi, ennek keretében 
nemcsak a nyári gyermeküdültetés körülményei javulnak, hanem az infrastruktúra továbbfejlesztése révén a 
létesítmény alkalmassá válik sporttáborok lebonyolítására is.  A  fejlesztés két ütemben valósul meg, a 
Támogatói Okiratban biztosított támogatás a II. ütem megvalósítását segíti elő. 

I. ütem 
Az I. ütem a  2019.  évben valósult meg.  A  régi  tabor  épületeinek elbontása után felépült  6  db kétszintes 
lakópavilon, a szálláshelyek mellett egy raktár/portaépület, a környezetükben megtörtént a kert rendezése, és 
elkészültek a gyalogosjárdák. Megépült egy sportpálya és egy kisebb fitneszpark. 
A  pavilonok szintenként három,  2123 m2-es  szobával rendelkeznek, minden épületben  1  db szoba 
akadálymentesített. Valamennyi szobához tartozik fürdőszoba.  A hat  épület összesen  36  szobájában legalább 
144  fő elhelyezése biztosítható. 
A  porta/raktár  23  ni2  alapterületű különálló épület, mely a strandoláshoz, illetve a sportoláshoz szükséges 
eszközök tárolására alkalmas,  de  igény esetén portának is kialakítható. 
A  sportpálya öntött gumiburkolatú, labdajátékokra és közösségi foglalkozásokra alkalmas, ezt kiegészíti egy 
szintén gumiburkolattal ellátott röplabda- és  street workout  pálya. 

II. ütem 
A  II. ütem során egyrészt befejeződik az I. ütemben megépült épületek kialakítása, másrészt egy új főépület 
létesül a  tabor  területén, és a telek teljes területén megtörténik a zöldterület rendezése. 

1. Az I. ütemben megvalósult beruházás befejezése 
A 6  db pavilon és a portaépület jelenleg üres, a beruházás részeként ellátjuk azokat a szükséges bútorokkal és 
a használathoz szükséges egyéb felszerelésekkel. Az érvényben lévő energetikai előírásoknak megfelelő fűtés 
rendszert alakítunk Ici, illetve beszerezzük - a II. ütem során megvalósuló főépületével együtt -a jelenleg 
hiányzó használatba vételi engedélyt. 

2. Főépület 
A  főépület legalább bruttó  1600  in2  alapterületű,  es  az alábbi funkciók ellátására alkalmas: 

- szálláshely, legalább  50  fő részére kialakítva, 
többfunkciós foglalkoztató terem, kézműves és sportfoglalkozások, benti tevékenységek megtartására, 
legalább  500  adag előállítására alkalmas főzőkonyha  es  ennek jogszabály szerinti kiszolgáló 
helyiségei, 
étkező, 

EMMI tölti ki 
Számítógéppel, írógéppel vagy kézzel — nyomtatott nagy betűvel és kék színű tollal — töltendő ki. Az Adatlapban foglalt 

követelmények minimumfeltételek, amelyektől az eltérés csak pozitív irányban, a bővebb adattartalom érdekében 
lehetséges. 



nemek szerint elkülönített betegszoba és hozzá tartozó vizesblokk, 
iroda  es  annak kiszolgáló egységei a táborvezetés számára. 

A  megvalósítás során kiemelt figyelmet kap a megújuló energia használata, környezettudatos gépészeti 

megoldások kialakítása. Alapvető követelmény, hogy a  tabor  üzemeltetése takarékos és környezetbarát legyen. 

A  tervezés során figyelembe kell venni a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  9/2020 (1.30.) 

számú határozatával elfogadott Józsefvárosi klímavédelmi intézkedési tervben foglaltakat. 

3. Park 
A  park területén nagyszámú és értékes faállomány található, a szükséges fejlesztések során ennek lehetőség 

szerinti megtartása elsődleges szempont. Az alábbi funkciók megvalósítása mindenképpen indokolt: 

- készségfejlesztő játszótér,  3-6  éves korosztálynak, 
- készségfejlesztő játszótér,  7-15  éves korosztálynak, 
- az épületekhez (főépület és pavilonok) az OTÉK által meghatározott számú parkolóhely kialakítása. 

A  tervezés során meg kell vizsgálni, hogy a faállomány kímélése mellett milyen további sportfunkció 

helyezhető el a park területén (pl. futókör, további sport és  street workout  pálya, pingpongasztalok stb.). 

Üzemeltetés 
A  tábor kialakítása lehetővé teszi, hogy igény esetén az egész éves üzemeltetés biztosítható legyen. 

Elsődlegesen a gyermekcsoportok fogadását szolgálja a májustól szeptemberig terjedő időszakban,  de 

számolunk azzal is, hogy az iskolai tanítási időben (erdei iskola) vagy szünetek (őszi, tavaszi) alatt szeretnének 

csoportok táborozni.  A  korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekcsoportok iskolai, óvodai keretekben 

szerveződnek.  A tabor  e funkciójában főként az általános és középiskolai korosztály nevelését, szórakozását 

szolgálja,  de  fontosnak tartjuk, hogy — az eddigi gyakorlatnak megfelelően — az óvodás korúak is 

használhassák. 
A  táborozó gyermekeknek a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő balatonparti strand további 

lehetőséget biztosít a sportolásra, kikapcsolódásra mind a táborozó, sportoló gyermekek számára. 

A  korszerű konyha és étterem kialakításával nemcsak a  tabor,  hanem az annak környezetében lévő más üdülők 

és gyermektáborok színvonalas étkeztetése is igény esetén megvalósítható.  

2. A  támogatást igénylő adatai 

1.1.  Név: Budapest  Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat 

1.2.  Székhely / lakóhely: irányítószám:  1082 
helység:  Budapest 
utca: Baross utca 
házszám:  63-67. 

1.3.  Levelezési cím:3 
irányítószám: megye: 

helység: 
utca: 
házszám: 

1.4.  Képviseletre jogosult személy 
adatai 
Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Mobilszám: 
E-mail  cím: 

Pikó András 
Polgármester 
+36-1/459-2201 

polgarmester lozsefvaros.hu 

 

3  Abban az esetben kell kitölteni,  ha  az  1.2.  pontban meghatározott címtől eltér 



13.  Az igénylő elérhetőségei 
Telefonszám: 
Mobilszám: 
Fax: 
E-mail  cím: 

+36-1/459-2201 

poloa rmestere iozsefvaros.hu 

 

1.6.  Adószám / adóazonosító jel: 15735715-2-42 

1.7.  Társadalombiztosítási azonosító 
jell 
Társadalombiztosítási folyószámla 
száma: 

 

1.8.  Nyilvántartási szám:4 735715 

1.9.  Nyilvántartást vezető szerv neve: Magyar  Államkincstár 

1.10.  KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 

1.11.  Szervezeti-működési forma:5 helyi önkormányzat 

1.12.  Kincstári körbe tartozik: igen6 

1.13.  Számlavezető pénzügyi 
intézmény(ek): 

OTP  Bank  Nyrt. 
1051 Budapest 

1.14.  Számlaszám(ok):7 11784009-15508009 
11784009-15508009-02130000 
11784009-15508009-05120000 
11784009-15508009-06530000 
11784009-15508009-08800000 
11784009-15508009-10010000 
11784009-15508009-10020009 
11784009-15508009-10030008 
11784009-15508009-10040007 
11784009-15508009-10060005 
11784009-15508009-10070004 

1.15.  Kapcsolattartó adatai 
Név: 
Székhely/ Lakcím: 

Telefonszám: 
Mobilszám: 
Fax: 

Rádai Dániel alpolgármester 
irányítószám;  1082  megye: 
helység:  Budapest 
utca: Baross utca 
házszám:  63-67. 

Az igénylő formájától fiiggően: cégjegyzékszám, egyéb bírósági nyilvántartásba vételi szám, törzskönyvi nyilvántartási 
szám,  OM  azonosító, egyéni vállalkozói igazolvány szám, stb. 

Értelemszerűen: gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, stb. 

Megfelelőt aláhúzni 
Az igénylő valamennyi számlaszámát köteles megadni. 



E-mail  cím: 

Név: 
Székhely/ Lakcím: 

Telefonszám: 
Mobilszám: 
Fax: 
E-mail  cím: 

1 

Hörich  Szilvia gazdasági vezető 
irányítószám:  1082  megye: 
helység:  Budapest 
utca: Baross utca 
házszám:  63-67. 

+36 1 459 2235 

1.16. A  befogadó szervezet adatai 

  

Név: 

  

Székhely: 

   

irányítószám: megye: 

 

helység: 

  

utca: 

  

házszám: 

 

Nyilvántartási szám: 

  

Nyilvántartást vezető szerv neve: 

  

Szervezeti-működési  forma: 

   

Számlavezető pénzügyi intézmény:  

 

Számlaszám9: 

  

117. A  program megvalósításába az 
igénylő által bevonni kívánt 
közreműködő(k) adatai:i° 

  

Név: 

  

Székhely / lakóhely: 

   

irányítószám: megye: 

 

helység: 

  

utca: 

  

házszám: 

 

Adószám / adóazonosító  jet: 

  

Nyilvántartási szám: 

  

Nyilvántartást vezető szerv neve: 

  

Szervezeti-működési  forma: 

  

A  közreműködés jellege: 

  

3. A  program megvalósításának adatai 

3.1.  Tervezett kezdő időpontja: 2021.  szeptember I. 

   

3.2.  Tervezett befejező időpontja: 2024.  május  31. 

   

   

   

8  Abban az esetben kell kitölteni,  ha  a - támogatás nyújtása esetén - a kedvezményezett is a támogatást befogadó 
számlatulajdonos nem azonos. 

Amelyre a támogatás folyósítása történik. 
'9  Nem közreműködő, akitől az igénylő árut vagy szolgáltatást vásárol 



3.3.  Tervezett helyszíne(i): helyszín neve: Káptalanfüredi gyermektábor 
irányítószám:  8220  megye: Veszprém megye 
helység: Balatonalmádi (Káptalanfüred) 
utca: Somfa utca 
házszám:  1. 

3.4.  Várható hasznosulása a A  támogatási időszakban a rendelkezésre  alto  forrásból megvalósul 
támogatási időszakban, illetve azt a  tabor  területére tervezett főépület, megújul a  tabor  területe és 
követően: befejeződik a korábban megépült  6  db pavilon kialakítása.  A 

beruházás során az egyes ingatlan elemek nem kerülnek 
hasznosításra. 

3.5.  Tervezett időbeni ütemezés: 2021.  szeptember  1.  -  2021.  november  30. 
Tervező kiválasztása módosított tervek elkészítésére 

2021.  december  1.- 2022.  május  31. 
Módosított tervek elkészítése, építési engedély módosítása 

2022.  május  31.  -  2022.  december  31. 
Kivitelező kiválasztása (közbeszerzési eljárás lebonyolítása) 

2023.  január  1. -2024.  május  31. 
Kivitelezés, használatbavételi engedély beszerzése 

2023.  októberi.  -2024.  május  31. 
Bútor- és eszközbeszerzés, berendezés 

2024.  május  1.- 2024.  május  31. 
Tabor  átadása, megnyitása  

4.  Az igényelt támogatás adatai: 

4.1.  Az igényelt támogatás összege 
(Ft):" 

2.124.193.700.- Ft 

4.2. A  levonható, visszaigényelhető 
általános forgalmi adó összege  (Ft): 

0.- Ft 

4.3. A  folyósítás pénzneme: 
X Forint 

Deviza; Devizanem: 

4.4. A  finanszírozás tervezett 
ütemezése: 

2022.  március -  50.000.000.- Ft 
2023.  január - 281.129.055.-Ft 
2023.  július - 281.129.055.- Ft 
2023.  október -  281.129.055.- Ft 
2024.  február-  281.129.055.- Ft 
2024.  április - 749.677.480.- Ft 
2024.  május - 200.000.000.- Ft 

4.5. A  támogatás folyósítására kijelölt 
számlaszám és a számlavezető 
pénzügyi intézmény: 

11784009-15508009-10030008 
OTP  Bank  Nyrt. 

Általános forgalmi adót is tartalmazó összeg. 



5. A  program forrásai: 

Forrás megnevezése Összeg  (Ft) 
Saját forrás:' 0.- Ft 

Az igényelt támogatás: 2.124.193.700.- Ft 

A  program költsége összesen: 2.124.193.700.- Ft 

6. A  program részletes költségterve  (Ft): 

1.Tervezési költség —  50.000.000.- Ft 
A  Káptalanfüredi  tabor  főépületére vonatkozó kiviteli tervek  2020  évben készültek el, a tervek alapján az 

építési engedély is kiadásra került. Jelen Támogatási Szerződés aktualizált szakmai programjának megfelelően 

szükséges a tervek átdolgozás és az építési engedély módosítása. Továbbá a módosított terveknek, mind a 

főépület, mind az I. ütemben megvalósult pavilonok tekintetében meg kell felelnie az új energetikai 

előírásoknak.  A  tervező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik. 

2. Kivitelezési költség—  1.874.193.700.- Ft 
A  kivitelezési költség tartalmazza a főépület és a  tabor  területének teljes megvalósítási költségét, továbbá az 

I. ütemben megvalósult pavilonok energetikai átalakításának költségét a projekt szakmai tartalmának részletes 

bemutatásában kifejtett paraméterekkel. 

3. Tárgyi eszköz beszerzés —  200.000.000.- Ft 
A  munkanem keretében kerül beszerzésre a főépület és a pavilonok bútorai, továbbá a  tabor  egyéb 
felszerelései, játszó- és sporteszközök. 

7.  Az igény benyújtását megelőző  5  évben vagy egyidejűleg az igény tárgyában elnyert támogatások 

Támogató szervezet Datum 
Igényelt összeg 

(Ft) 

Elnyert 
támogatási összeg 

(Ft) 

Az elnyert 
támogatásból 

elszámolt összeg  (Ft) 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

2017.12.29. 2.200.000.000.- Ft 2.200.000.000.- Ft 75.806.300.- Ft 

          

8.  Az igény benyújtását megelőzően vagy egyidejűleg az igény tárgyában benyújtott, még folyamatban 
lévő (el nem bírált) igények: 

Támogató szervezet Datum Igényelt összeg  (Ft) 

      

 

12  Más támogatók megnevezésével. 



Amennyiben az igénylő a jelen pontban meghatározott valamely igény alapján támogatásban részesül, köteles 
azt az Emberi Erőfonások Minisztériumának a közléstől számított  8  napon belül bejelenteni. 

Budapest, 2021.  

Pike,  András 
polgármester 
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