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Tisztelt Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság!
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: VVKB) a 2019. szeptember 25-én tartott ülésén
meghozott 284/2019. (IX.25.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az „Intézményi
zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák,
iskolák) intézményeiben 2018” pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását – a
határozatban foglaltak szerinti tartalommal, intézményi bontásban – valamennyi pályázó
intézmény tekintetében elfogadja.
A VVKB egyidejűleg megállapította, hogy az elszámolást követően 8 intézménynek – 6
önkormányzati fenntartásban működő óvodának és a Belső-Pesti Tankerületi Központ
fenntartásában álló 2 iskolának – visszafizetési kötelezettsége van. A visszafizetés
határidejét a VVKB 2019. október 4. napjában határozta meg.
A VVKB ezt követően a 285/2019. (IX.25.) sz. határozatában úgy döntött, hogy az
„Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési
(óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében – a határozatban foglaltak
szerinti tartalommal, intézményi bontásban – 10 önkormányzati fenntartásban működő
óvodának és a Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában álló 10 iskolának nyújt
pénzbeli támogatást a pályázati céljaik támogatására.
A VVKB a 2019. évi támogatási szerződés megkötéséhez azt a feltételt állapította meg,
hogy az abban az esetben köthető meg, amennyiben a pályázó a bizottsági határozatban
foglalt 2019. október 4-i visszafizetési határidőre teljesíti a 2018. évi elszámolást követően
keletkezett visszafizetési kötelezettségét. Ezen határidőig minden érintett pályázó eleget tett a
visszafizetési kötelezettségének. A Belső-Pesti Tankerületi Központ a Bakáts téri Ének-Zenei
Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola és AMI vonatkozásában összesen 142.955
Ft-ot fizetett vissza.
A Belső-Pesti Tankerületi Központ 2018. évi elszámolásának lezárására az alábbiak
szerint került sor. A 2018. évi intézményi zöldprogram támogatásával kapcsolatban 2018.
november 13. napján kötött támogatási szerződést az Önkormányzat a Belső-Pesti Tankerületi
Központtal az általa fenntartott iskolák pályázati támogatása tárgyában. A támogatási
szerződés szerinti elszámolási határidő 2019. május 31. napja volt. Az elszámolás beérkezése
után megkezdődött a dokumentációk átvizsgálása, melynek keretében jeleztük hiánypótlási
igényünket a Belső-Pesti Tankerületi Központ felé. A hiánypótlás keretében pótlólag
beérkezett dokumentumokat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Irodája folyamatosan ellenőrizte.
A 2019. évi intézményi (iskolai) pályázati támogatások vonatkozásában a támogatási
szerződés megkötésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a Tankerületi Központ részéről
megtörtént hiánypótlások szakmai és pénzügyi ellenőrzését követően további javítások váltak
szükségessé (szerződés szerinti kötelező záradékolások, illetve pénztárbizonylatokkal
kapcsolatos pótlások). Az elszámolás véglegesítéséhez szükséges utolsó dokumentumokat a
Belső-Pesti Tankerületi Központtól végül 2020. január 31. napján vette át a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, így ezzel a
dátummal a szakmai és pénzügyi elszámolás lezárható vált.
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Fentieket összefoglalva, mivel a Belső-Pesti Tankerületi Központ a VVKB 284/2019. (IX.25.)
sz. határozatában meghatározott visszafizetési kötelezettségének a VVKB által meghatározott
határidőben eleget tett, és a 2018. évi elszámolása a hiánypótlások szakmai és pénzügyi
ellenőrzését követően lezártuk, a Belső-PestiTankerületi Központtal a 2019. évi intézményi
(iskolai) pályázati támogatások vonatkozásában a támogatási szerződés megköthetővé vált.
A pályázaton a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül az alábbi iskolák nyertek:

NÉV, CÍM
Bakáts Téri
Ének-Zenei Ált.
Iskola
Bakáts tér 12.
József A. Ált.
Iskola és AMI
Mester u. 67.
Ferencvárosi
Komplex Óvoda,
Ált. Isk. és
EGYMI, Gát u. 6.

Kosztolányi D.
Általános Iskola
Ifjúmunkás u. 1.

TÉMAKÖR

TÁMOGA
TÁSI
ÖSSZEG
(Ft)

Tábor (útiköltség, belépő, részvételi díj, kisvasút, szállásdíj, étkezés),
intézményi belépők, állatkerti bérlet, foglalkozások, vetélkedők, szakkörök
lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), zöldítés.

300.000

Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny lebonyolítása
(alapanyag, jutalmazás), zöldfal kialakítása, növényvásárlás.

300.000

Kirándulás (útiköltség, belépők), környezetvédelmi versenyek megrendezése
(alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás), zöldsarok kialakítása (növények,
zöldségek, faanyag, kerti szerszámok, virágföld).

300.000

Zöldfelület növelése és karbantartása (növények, fák, fűmag, ágyásszegély,
mulcs, virágföld, hagymák), fák információs tábláinak kialakítása,
madárismeretető molinó), madarász suli programsorozat, szakkörök, versenyek
és kiállítások lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi program
részvételi díja, folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása, padok, zöldsarok
és szemétgyűjtő kialakítása (növények, terrárium, akvárium, faanyag,
szerelvények, felületkezelés).

Múzeumok, Csatornázási Művek, Csodák Palotája (útiköltség, belépők,
Kőrösi Csoma S.
foglalkozások díja), erdőismereti foglalkozás, szakkörök, versenyek
Kéttannyelvű Ált.
lebonyolítása (alapanyag, eszközök, jutalmazás, kirándulás), zöldítés
Iskola
(növények, virágtartók, szerszámok).
Ifjúmunkás u. 13.
Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás,
szakkönyvek), üzem- és múzeumlátogatások, kirándulások, terepgyakorlat
költségei (utazás, szállás, étkezés, belépők, foglalkozások), zöldítés (növények,
növényvédelem, kerti eszközök, virágtartók, virágföld, raklapbútorok).
Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park programsorozatán, öko-szaktábor
Molnár Ferenc
(utazás, szállás), szakkörök anyag- és eszközkészletének bővítése, akváriumi
Általános Iskola
halak és kellékek, interaktív term. tud. kiállítás tárgyi jutalmazása, zöldítés
Mester u. 19.
(virágföld, növények, kerti eszközök), állatkerti bérlet, szakkönyvek.
Ferencvárosi
Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda, kerti eszközök), kirándulások,
Sport Ált. Isk. és múzeumi órák, üzemlátogatások, öko-jutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség,
Gimázium
belépők, programok költsége), környezettudatos tanulók tárgyi jutalmazása,
Telepy u. 17.
vetélkedő lebonyolítása (anyag- és eszközvásárlás, jutalmazás).
Szelektív hulladékgyűjtők tantermekbe, szabadulószoba eszközigénye, rajz- és
fotópályázat lebonyolítása (anyagvásárlás, jutalmazás), társasjátékok,
Szent-Györgyi
szakkönyvek és folyóiratok, kirándulások, állatkert, múzeumok (belépők,
Albert Ált. Isk. és foglalkozások), szakkörök anyagigénye (wifi stick, vegyszerek, térkép,
Gimnázium,
eszközök).
Leövey Klára
Gimn. Vendel u.
1.
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391.000

300.000

300.000

400.000

300.000

300.000

Lónyay u. 4-8.
Weöres S. Ált.
Isk. és
Gimnázium
Lobogó u. 1.

Békamentés Farmoson, Füvészkert, kirándulások, múzeumi órák, előadások
(utazási költség, belépők, szakvezetés), magaságyás kialakítása és zöldítés
(növények, termőföld, fűmag, kerti szerszámok, növényvédő szerek,
műtrágyák), folyóirat előfizetés.

ÖSSZESEN:

400.000

3.291.000

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a bizottsági döntést követően a
Belső-Pesti Tankerületi Központtal az „intézményi zöldprogram 2019” tárgyában a
támogatási szerződését az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.
önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem” költségvetési soron lévő előirányzat
terhére tudja megkötni.
A 3.291.000,- Ft-os támogatási összeg a 2019. évi zárszámadással egyidőben a 2020. évi
költségvetés módosításakor a szabad maradvány terhére az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem”
költségvetési sorra visszapótolandó.

HATÁROZATI JAVASLAT
1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2019. évi Intézményi Zöldprogram pályázaton nyertes Belső-Pesti
Tankerületi Központtal kösse meg a támogatási szerződést az Sz-…/2020. számú
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem”
költségvetési sor terhére.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020. március18.
2. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a
polgármestert, hogy a 2019. évi zárszámadással egyidőben a 2020. évi költségvetés
módosításkor szabad maradvány terhére az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem” költségvetés sorát
3.291.000,- Ft-tal emelje meg.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
Határidő: 2020. május 31.
Árva Péter s.k.
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Az Sz-…/2020. számú előterjesztés
1. számú melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely:
1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 10401196-0002897700000005, képviseli: Baranyi polgármester), mint Támogató, (a továbbiakban: Támogató),
másrészről Belső-Pesti Tankerületi Központ, (székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 6., adószám:
15835011-2-42, bankszámlaszám: 10032000-00336633-00000000, képviseli: dr. Tolnai Marianna
tankerületi igazgató), mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott) között a Támogató által
Támogatott számára nyújtott pénzügyi támogatás átutalására, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának feltételeire és módjára vonatkozóan a mai napon az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB. 285/2019. (IX.25.)
határozatával döntött a kerületi oktatási intézmények zöldprogramjainak támogatásáról.
Tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§-ában foglaltak
értelmében 2017. január 1. napjától a köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam gondoskodik, a
pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a támogatási szerződést a Belső-Pesti
Tankerületi Központtal kell megkötni.
Tekintettel arra, hogy Támogatott az „intézményi zöldprogram 2019” elszámolás véglegesítéséhez
szükséges utolsó dokumentumokat 2020. január 31. napján adta át Támogató részére, így a
Támogatási Szerződés már csak az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.)
önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem” költségvetési soron lévő előirányzat terhére
köthető meg.
Felek rögzítik, hogy Támogató a VIK …./2020. (III.10.) számú határozatának 1. pontjával úgy döntött,
hogy 2019. évi Intézményi Zöldprogram pályázaton nyertes Belső-Pesti Tankerületi Központtal
Támogató kösse meg a támogatási szerződést az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem” költségvetési sor terhére.
I.

A támogatás célja

1.) A Támogató a VVKB. 285/2019. (IX.25.) sz. határozata értelmében a Bakáts Téri Ének-Zenei
Általános Iskola, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Ferencvárosi
Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a
Kosztolányi Dezső Általános Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, a Leövey
Klára Gimnázium, a Molnár Ferenc Általános Iskola, a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és
Gimnázium, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Weöres Sándor
Általános Iskola és Gimnázium részére összesen 3.291.000,- Ft egyszeri pénzügyi támogatást (a
továbbiakban: támogatás) nyújt a Támogatott részére, a hatályos költségvetési rendelet 3205. sorának
terhére.
2.) Jelen szerződésben rögzített támogatás célja: „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés
Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázat megvalósítása
az alábbiak szerint:

NÉV, CÍM

TÉMAKÖR

Bakáts Téri
Tábor (útiköltség, belépő, részvételi díj, kisvasút, szállásdíj,
Ének-Zenei Ált. étkezés), intézményi belépők, állatkerti bérlet, foglalkozások,
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TÁMOGATÁS
300.000

Iskola
Bakáts tér 12.
József A. Ált.
Iskola és AMI
Mester u. 67.
Ferencvárosi
Komplex
Óvoda, Ált. Isk.
és EGYMI, Gát
u. 6.

Kosztolányi D.
Általános
Iskola
Ifjúmunkás u.
1.

Kőrösi Csoma
S. Kéttannyelvű
Ált. Iskola
Ifjúmunkás u.
13.
Leövey Klára
Gimn. Vendel
u. 1.
Molnár Ferenc
Általános
Iskola
Mester u. 19.
Ferencvárosi
Sport Ált. Isk.
és Gimázium
Telepy u. 17.
Szent-Györgyi
Albert Ált. Isk.
és Gimnázium,
Lónyay u. 4-8.
Weöres S. Ált.
Isk. és
Gimnázium
Lobogó u. 1.

vetélkedők,
szakkörök
lebonyolítása
(anyagvásárlás,
jutalmazás), zöldítés.
Kirándulások (útiköltség, belépők, szakvezetés), verseny
lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), zöldfal kialakítása,
növényvásárlás.
Kirándulás (útiköltség, belépők), környezetvédelmi versenyek
megrendezése (alapanyag- és eszközvásárlás, jutalmazás),
zöldsarok kialakítása (növények, zöldségek, faanyag, kerti
szerszámok, virágföld).
Zöldfelület növelése és karbantartása (növények, fák, fűmag,
ágyásszegély, mulcs, virágföld, hagymák), fák információs
tábláinak kialakítása, madárismeretető molinó, madarász suli
programsorozat, szakkörök, versenyek és kiállítások
lebonyolítása (alapanyag, jutalmazás), természetvédelmi
program részvételi díja, folyóiratok, szakkönyvek, eszközök
vásárlása, padok, zöldsarok és szemétgyűjtő kialakítása
(növények, terrárium, akvárium, faanyag, szerelvények,
felületkezelés).
Múzeumok, Csatornázási Művek, Csodák Palotája (útiköltség,
belépők, foglalkozások díja), erdőismereti foglalkozás,
szakkörök, versenyek lebonyolítása (alapanyag, eszközök,
jutalmazás, kirándulás), zöldítés (növények, virágtartók,
szerszámok).
Fotópályázat és versenyek lebonyolítása (anyagvásárlás,
jutalmazás, szakkönyvek), üzem- és múzeumlátogatások,
kirándulások, terepgyakorlat költségei (utazás, szállás, étkezés,
belépők, foglalkozások), zöldítés (növények, növényvédelem,
kerti eszközök, virágtartók, virágföld, raklapbútorok).
Részvétel a Duna-Ipoly Nemzeti Park programsorozatán, ökoszaktábor
(utazás,
szállás),
szakkörök
anyagés
eszközkészletének bővítése, akváriumi halak és kellékek,
interaktív term. tud. kiállítás tárgyi jutalmazása, zöldítés
(virágföld, növények, kerti eszközök), állatkerti bérlet,
szakkönyvek.
Zöldítés (palánta, vetőmag, virágföld, virágláda, kerti
eszközök), kirándulások, múzeumi órák, üzemlátogatások, ökojutalomtábor (szállás, étkezés, útiköltség, belépők, programok
költsége), környezettudatos tanulók tárgyi jutalmazása,
vetélkedő lebonyolítása (anyag- és eszközvásárlás, jutalmazás).
Szelektív hulladékgyűjtők tantermekbe, szabadulószoba
eszközigénye,
rajzés
fotópályázat
lebonyolítása
(anyagvásárlás, jutalmazás), társasjátékok, szakkönyvek és
folyóiratok, kirándulások, állatkert, múzeumok (belépők,
foglalkozások), szakkörök anyagigénye (wifi stick, vegyszerek,
térkép, eszközök).
Békamentés Farmoson, Füvészkert, kirándulások, múzeumi
órák, előadások (utazási költség, belépők, szakvezetés),
magaságyás kialakítása és zöldítés (növények, termőföld,
fűmag, kerti szerszámok, növényvédő szerek, műtrágyák),
folyóirat előfizetés.

ÖSSZESEN:

300.000

300.000

391.000

300.000

300.000

400.000

300.000

300.000

400.000

3.291.000
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II.

A támogatás átutalása és a felhasználás módja

1.)

A Támogató köteles:
a.) jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalni a támogatást a Támogatott számára.
A támogatást Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodája (a továbbiakban: Pénzügyi Iroda) utalja át a Támogatott 10032000-0033663300000000 számú számlájára a szerződés megkötésétől számított 30 munkanapon belül.
b.) ellenőrizni, hogy a Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően
teljesíti.

2.)

A Támogatott köteles:
a.) az elnyert támogatást kizárólag a szerződés I.2.) pontjában meghatározott cél
megvalósításával kapcsolatos – a köznevelési intézmények által benyújtott pályázatokban
részletezett szakmai program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni.
b.) a támogatást a szerződés aláírásának napja és 2020. május 15. között felhasználni.
c.) a támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni, és Támogatót a támogatás
jelen szerződésben meghatározott időpontban történő felhasználását akadályozó bármely
okról azonnal értesíteni,
d.) biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a Támogatott
egyéb szerződéses kötelezettségeinek (II/2. pont) teljesítését, akár a megvalósítás
befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár személyesen, akár megbízottai révén,
ellenőrizhesse. A támogatási összeg mértékéig a Támogatott köteles betekintést biztosítani
nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
teljes körű adatszolgáltatásra. Támogatott köteles gondoskodni a támogatásból beszerzett
eszközök hozzáférhetőségéről, helyszíni megtekintésének lehetőségéről. Támogatott ezen
túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az
ellenőrzésre jogosult részére megadni.
e.) a támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló számlákat,
bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által
ellenőrizhető módon kezelni, és nyilvántartani.
f.) a támogatási összeg felhasználását követő 14 napon belül, de legkésőbb 2020. május 29-ig
szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére, amelyet a Támogatóhoz
két példányban kell benyújtania. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:
 szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljainak megvalósulásáról,
 jelen szerződés III. pontjában meghatározott elszámolási szabályoknak megfelelően
elkészített pénzügyi beszámolót, elszámolást, a felmerült költségek tételes felsorolását
(szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján összesítve). Támogatott vállalja, hogy
a beszámolót elektronikus formában (kornyezetvedelem@ferencvaros.hu) és papír alapon
két példányban is eljuttatja Barna Renáta környezetvédelmi munkatárs részére (Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.)
 a Támogatott képviselőjének aláírásával ellátott teljességi nyilatkozatot, amelyben a
Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot a Támogató
rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok a Támogatott elszámolási nyilvántartásában
megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra,
elfogadásra és ellenőrzésre.

3.)
Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználását, annak a bankszámláján történő
jóváírását követő 5 napon belül a Támogatási Szerződés I.2.) pontjában felsorolt intézmények részére
biztosítani. Támogatott a támogatási összeg felhasználására vonatkozó írásbeli értesítő levelet és a
támogatási összeg átadására vonatkozó dokumentumokat a II.2.) f.) pont szerinti beszámolóhoz
köteles csatolni.
III.
A támogatás elszámolása
1.) A támogatott a támogatás felhasználásáról a nevére kiállított, a szerződés aláírásának napja és
2020. május 15. napja közötti teljesítésű számlákkal (bérjellegű kiadások esetén megbízási
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szerződéssel, számfejtési bizonylattal) számol el, melyből csak a ténylegesen felmerült,
igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők figyelembe. A 100.000,- Ft feletti
kiadások esetén kötelezettségvállalás (szerződés vagy visszaigazolt megrendelő) csatolása
szükséges. Az elszámolásra benyújtott számlákon a vevő adatainál minden esetben szerepelnie
kell az adott Intézmény beazonosítására alkalmas szervezeti egységkódnak.
2.) Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámlakivonat, készpénzben teljesített
kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a pénzügyi teljesítés
igazolása céljából.
3.) A Támogatottnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a pályázat
határozatszámára hivatkozva a következő szöveget: „VVKB 285/2019. (IX.25.) számú,
3.291.000,- Ft összegű Bp. Főv. IX. ker. Ferencváros önkormányzati támogatás elszámolására
felhasználva.”
Fenti szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról a támogatott másolatot készít, ezt követően a
másolaton feltünteti, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített másolatot a
szervezet képviselője dátumozza, aláírásával és pecsétjével látja el.
A hitelesített bizonylatmásolatokat összesítő lap kíséretében a pénzügyi beszámoló részeként a
szakmai beszámolóval együtt, két példányban kell Barna Renáta környezetvédelmi munkatárs
részére eljuttatni, aki a szakmai ellenőrzés után továbbítja az elszámolást a Pénzügyi Irodára
pénzügyi-számviteli ellenőrzés végett.
4.) A Támogató az elszámolás ellenőrzése során tett megállapításai alapján jogosult felhívni a
támogatottat hiánypótlásra határidő megadásával, melynek ha nem tesz eleget a Támogatott, a
támogatás teljes vagy részbeni visszafizetésének kötelezettsége áll elő.
5.) A támogatás elszámolásának el nem fogadásáról a Támogató értesíti a Támogatottat.

IV.

A szerződés megszűnése, szerződésszegés

1.) A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a szerződés
teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését.
2.) A Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha
Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást vagy neki felróható okból megszegi jelen
szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így
különösen, ha:
a) a kapott támogatást Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy
nem a jelen szerződésben, illetőleg a nyertes közoktatási intézmények pályázatában
részletesen meghatározott feladatokat valósítja meg;
b) Támogatott akadályozza, vagy meghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos ellenőrzést;
c) Támogatott a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének
határidőre nem tesz eleget;
d) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Támogatott az igénylés, illetve az előterjesztés
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az
igénylés, illetve az előterjesztés benyújtásakor;
e) a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény
Támogatottnak felróható okból következett be;
f) Támogatott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges
körülményben bekövetkezett változás bejelentésével;
g) Támogatott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási kötelezettségének;
h) Támogatott neki felróható okból nem biztosítja jelen szerződés II/2. c.) pontjában előírt
követelmények teljesülését.
3.) Ha Támogató a IV/2. pontban foglaltak alapján a szerződéstől eláll vagy a szerződést felmondja, a
támogatás teljes összegét, illetőleg annak a Támogatott által nem teljesített kötelezettségekkel
arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Támogatott köteles
visszafizetni Támogató számlaszámára.
4.) Visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható.
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V.

Záró rendelkezések

1.) Jelen szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
2.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
törvény rendelkezései az irányadóak.
3.) A felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges vitáikat
közvetlen tárgyalás útján rendezik.
4.) A pályázatért felelős személy neve, elérhetősége: dr. Tolnai Marianna tel: 30/626-6438.
Felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt négy (4)
példányban, öt (5) oldal terjedelemben jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2020. március „…”

………………………………….
Baranyi Krisztina
polgármester
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató

….……………………………….
dr. Tolnai Marianna
tankerületi igazgató
Belső-Pesti Tankerületi Központ
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………..
Romhányi Ildikó
Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettes
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