TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám:
735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám:
12001008-00170290-00100006, képviseletében: Dr. Bácskai János polgármester), mint a
közhasznú tevékenységek tekintetében a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért
felelősséget viselő szerv, a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-890519, székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út
89.,
adószám:
18229329-2-43,
bankszámlaszám:
12001008-00173117-00800002,
képviseletében: Sebők Endre ügyvezető igazgató), a továbbiakban: Kft.
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
1. Felek rögzítik, hogy a Kft. az Önkormányzat alapításában létrejött olyan jogi személy,
amely a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása érdekében, elsősorban
a Budapest IX. kerületében, Ferencvárosban élő, megváltozott munkaképességű
dolgozók rehabilitációját a szociális gondoskodás és a munkahely teremtés
eszközével, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja, továbbá szervezi és
lebonyolítja teljes körűen a Ferencvárosban történő közfoglalkoztatást.
2. Önkormányzat Kft. részére az 1. pontban meghatározott tevékenység fenntartása és
folyamatos biztosítása céljából 2014. évre összesen 268.800.000.- Ft működési
támogatást nyújt, melyet 2014. január 1-től 2014. december 31-ig lehet felhasználni.
3. Felek rögzítik, hogy a fenti tevékenység ellátásának támogatására Önkormányzat –
figyelembe véve a 2013. évi szerződés alapján meghatározott támogatás arányos
összegét - 2014. januártól február hónapokban 21.000.000.- Ft-ot, összesen
42.000.000.- Ft-ot előlegként biztosított.
4. Az előlegként kifizetett, a 3. pontban meghatározott összeg kifizetését követően
fennmaradó összesen 226.800.000.- Ft. támogatás folyósítása a 2014. március 1-től
minden hónap 5. napjáig egyenlő, 22.680.000.- Ft-os részletekben történik.
5. Önkormányzat kijelenti, hogy a Kft. 1. pontban meghatározott tevékenységének
fenntartása érdekében 2015-ben is kíván működési támogatást biztosítani a Kft.
részére, melynek összege a 2015. évi költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
A 2015. évre vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig a 2014. évi támogatási
összeg arányos összegének megfelelő támogatási előleget biztosít, mely a szerződés
megkötésekor a támogatási összegbe beszámításra kerül.
6. A Kft. köteles:
a) a támogatást az 1. pontban meghatározott tevékenység végzését szolgáló működési
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
Kft. 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 Kft. pénzügyi beszámolója
keretében, elkülönítetten elszámolni.
7. Kft. kijelenti, hogy alaptevékenysége során elsősorban ferencvárosi lakosokat
alkalmaz és a megváltozott munkaképességű dolgozók aránya legalább 30 %.
8. Önkormányzat a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra
jogosult, ha a Kft. súlyosan megszegi a jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó
jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségeit. Amennyiben Önkormányzat a
szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, a Kft. köteles a támogatás a jegybanki
alapkamattal növelt teljes összegét, illetőleg annak az általa nem teljesített
kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30
napon belül egy összegben átutalással visszafizetni.
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges vitáikat
közvetlen tárgyalás útján rendezik. Felek a szerződést elolvasták, megértették, majd – mint
akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá 5 példányban, melyből 3
példány az Önkormányzatot, 2 példány a Kft.-t illeti meg.
Budapest, 2014. február „
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