Iktató szám: 270/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. december 7-ei ülésére
Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX. Zrt. között
létrejövő támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Készítette:

SEM IX. Zrt.

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

X

X

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ELŐTERJESZTÉS
Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a SEM IX. Zrt. között
létrejövő támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására
Tisztelt Képviselőtestület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízásából a SEM
IX. Városfejlesztő Zrt. két nagy forrás igényű EU-s pályázatot menedzselt a 2011. évben.
A pályázatok előkészítésének a finanszírozása a SEM IX. Zrt. működését is biztosító alszámláról történt az
alábbiak szerint:
− A „Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban - József Attila Terv I. ütem” KMOP-5.1.1/B-09-1f2010-0001 kódszámú EU pályázat előkészítésvel kapcsolatosan összesen 141 millió Ft összeg
került kifizetésre (ebből 2011-ben 59 M Ft). A Képviselőtestület ennek a projektnek a
kivitelezéséhez nem járult hozzá az Önkormányzatot jelentősen megterhelő pályázati önrész
finanszírozásával összefüggésben.
− A „Belső – Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0003 kódszámú
EU pályázat előkészítésével kapcsolatosan mintegy 46 millió Ft összegű kiadás (ebből 2011-ben
11 M Ft) kiegyenlítése vált szükségessé. Az ezzel kapcsolatos Támogatási Szerződést a
Képviselőtestület felhatalmazása alapján Polgármester úr 2011. augusztus 29-én aláírta.
Tekintettel arra, hogy az előbbiekben bemutatott összegek kifizetése az önkormányzati alszámláról történt
és ezen a számlán már nem áll elegendő összeg rendelkezésre az ellentételezésre, és a szabályozás
miatt más működési összegek leemelése a Társaság részéről nem megvalósítható, ezért válik
szükségessé a támogatási összeg folyósítása közvetlenül a Társaság számára a működési céljának
megfelelő felhasználás biztosítása érdekében.
A SEM IX. Zrt. részére biztosítandó támogatási összeg (25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint) a
Társaság saját számlára történő átutalására, és ezzel kapcsolatos támogatási szerződés jóváhagyására
terjesztek javaslatot a testület részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2011. december 01.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a SEM
IX. Zrt. részére 25.000.000 forintos működési támogatást biztosít, és felkéri a Polgármestert a
mellékletként csatolt támogatási szerződés aláírására.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester, illetve Vörös Attila elnök-vezérigazgató
Határidő: 2011. december 12.
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviseli: Dr. Bácskai János polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről

SEM IX. Városfejlesztő Zrt.
székhelye: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4.
képviseli: Vörös Attila elnök-vezérigazgató
a továbbiakban: SEM IX. Zrt.

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

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

2.)

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 5. pontban foglalt összegben és
határidőig 2011. évre pénzügyi támogatásban részesíti a SEM IX. Zrt.-t.

3.)

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a pénzügyi támogatás fedezetigénye az Önkormányzat
2011. 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 25.000.000 Ft, azaz Huszonötmillió forint, melyet az
Önkormányzat 2011. december 12-ig átutal a SEM IX. Zrt. bejelentett bankszámlájára
(11709002-20536275).

6.)

Az Önkormányzat a támogatást a SEM IX. Zrt. működésére biztosítja. A támogatás 2011.
december 31-ig használható fel.

7.)

Az Önkormányzat jogosult a támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználását
bármikor ellenőrizni. A SEM IX. Zrt. kijelenti, hogy a támogatás ellenőrzéséhez
hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni, és az annak
gyakorlásához szükséges feltételeket biztosítani, így különösen minden vonatkozó
dokumentumba történő betekintést lehetővé tenni.
A SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója az elszámolási kötelezettségétől függetlenül is
köteles a támogatással az Önkormányzat felhívására esetenként, illetve a támogatás
felhasználhatóságát követő második hónap 15. napjáig a felhasználást illetően elszámolni,
illetve a felhasznált támogatásról számadást adni, az Áht. törvényi előírásainak
figyelembevételével.

8.)

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

-

A SEM IX. Zrt. a támogatásra vonatkozó elszámolási, számadási, illetve bizonylatolási
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
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-

Ha a SEM 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.

9.)

Jogvita esetére Szerződő Felek kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10.)

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

Kelt: Budapest, 2011. …………….

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

………………………………….
Vörös Attila
elnök-vezérigazgató
SEM IX. Zrt.

Ellenjegyezte:

………………………………….
Dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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