TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
adószáma: 15735722-2-43;
képviseli: dr. Bácskai János polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
székhelye: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4.
cégjegyzékszáma: 01-10-041862
adószáma: 10753170-2-43
képviseli: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
a továbbiakban: FEV IX. Zrt.

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1.)

Szerződő Felek rögzítik, hogy a FEV IX. Zrt. támogatására a jelen támogatási
szerződést kötik.

2.)

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 5. pontban foglalt összegben és
határidőig 2014. évre pénzügyi támogatásban részesíti a FEV IX. Zrt-t.

3.)

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a pénzügyi támogatás fedezetigénye az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

4.)

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített támogatási összegek
felhasználása célhoz kötött abban az értelemben, hogy azok kizárólag a 6. pontban
megjelölt költségek fedezetéül szolgálhatnak.

5.)

A támogatás összege összesen 300.300.000 Ft, azaz háromszázmillió-háromszázezer
forint, melyet az Önkormányzat az alábbi időbeli bontásban átutal a FEV IX. Zrt.
bejelentett bankszámlájára.
2013. január-február

49.000.000 Ft (már átutalásra került)

A fennmaradó összesen 251.300.000.- Ft. támogatás folyósítása a 2014. március 1-től
minden hónap 5. napjáig egyenlő, 25.130.000.- Ft-os részletekben történik.
6.)

Az Önkormányzat a támogatást a FEV IX. Zrt. működésének közvetett költségeire
biztosítja, melyet a Társaság más forrásból nem tud fedezni. A támogatás 2014.
december 31-ig használható fel.

7)

FEV IX Zrt. köteles:
a) a támogatást az 6. pontban meghatározott célokra felhasználni,
b) a támogatás felhasználása során az Önkormányzattal együttműködni és az
Önkormányzatot a támogatás jelen szerződésben meghatározottak szerint történő
felhasználását akadályozó bármely tényről vagy körülményről haladéktalanul
értesíteni,

c) biztosítani, hogy az Önkormányzat a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a
FEV IX Zrt. egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését a szerződés fennállása
alatt akár személyesen, akár megbízottja útján, ellenőrizhesse,
d) a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a felhasználást dokumentáló számlákat,
bizonylatokat, egyéb okiratokat az Önkormányzat vagy más, ellenőrzésre jogosult
szerv által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani,
e) a támogatás felhasználásáról 2015. május 31. napjáig a FEV IX Zrt. pénzügyi
beszámolója keretében, elkülönítetten elszámolni.
8)

A FEV IX. Zrt. az elszámolási kötelezettségétől függetlenül is köteles a támogatással
az Önkormányzat felhívására esetenként elszámolni, illetve a felhasznált támogatásról
számadást adni, az Áht. törvényi előírásainak figyelembevételével.

9)

Az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a FEV IX. Zrt.
pedig köteles a jelen szerződésben meghatározott támogatást visszafizetni,
amennyiben:
-

10)

A FEV IX. Zrt. a támogatásra vonatkozó elszámolási, számadási, illetve
bizonylatolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
Ha a FEV IX. Zrt. a támogatásra vonatkozó elszámolási, számadási, illetve
bizonylatolási kötelezettségének nem a jelen szerződésben foglaltak szerint tesz
eleget, így különösen, ha a szerződésben meghatározott kifizetési jogcímekre
vonatkozó rendelkezéseket megszegi.

Szerződő Felek jelen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték, és azt, mint
szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. február …. .

………………………………………….
Vörös Attila elnök-vezérigazgató
FEV IX. Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

…………………………………
dr. Bácskai János polgármester
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyző:
……………………………………….
Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Nyeste-Szabó Marianna
a Pénzügyi Iroda vezetője
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