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Tisztelt Képviselőtestület!

A  Képviselő-testület  a  2011.  évi  költségvetésről  szóló  5/2011.  (II.28.) rendeletében  a 
Közbiztonsági  Közalapítvány részére  2011.  évre  összesen 6 millió  forintot  különített  el  a 
térfelügyeleti rendszer karbantartására.

A  2011.  év  IV.  negyedévére  összesen  1.300.000.-  Ft-ra  van  szükség  erre  a  feladatra  az 
elkülönített keretből.

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 
Képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi 
forrás  átvétele  és  átadása,  ezért  a  támogatás  tényleges  átadásához  szükséges  a 
Képviselőtestület döntése.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg 
és a határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2011. november 2.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.
    polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.) a  Ferencváros  Közbiztonsági  Közalapítvány  részére  1.300.000.-  Ft.  összegű 
támogatást  nyújt  a  Közalapítvány  Alapító  Okiratában  meghatározott  célok 
megvalósításával  kapcsolatosan  felmerült  költségekre,  a  térfelügyeleti  rendszer 
üzemeltetési  költségeinek  biztosítására,  így  különösen  a  térfelügyeleti  rendszer 
karbantartására, üzemeltetésére, távfelügyeletére, az átjátszó állomás elhelyezésének 
bérleti  díjára,  a  kamerarendszer  áramellátási  díjára,  a  térfelügyeleti  rendszer 
karbantartásával,  üzemeltetésével összefüggő adminisztrációs tevékenység díjára és 
könyvelői tevékenységre. 

2.) elfogadja  a  mellékelt  támogatási  szerződést,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződés aláírására.

Határidő: 2011. november 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester



Támogatási szerződés

amely  létrejött  egyrészről  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata 
(1092  Budapest,  Bakáts  tér  14.)  -  a  továbbiakban  Támogató  -   képviseletében   dr.  
Bácskai János polgármester

másrészről a  Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány (1092 Budapest, Bakáts t. 14.) - 
továbbiakban  Támogatott  -  képviseletében  Markovics  József  a  kuratórium  elnöke 
között az alábbiak szerint:

I. A támogatás összege, célja

1. Támogató 1.300.000,- Forint, azaz egymillió háromszázezer forint egyszeri pénzügyi támogatást 
(továbbiakban: támogatás) nyújt Támogatott részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 28.) számú rendeletében a 3724. 
„Közbiztonsági Közalapítvány támogatása” költségvetési sor terhére.

  
2. Jelen  szerződésben  rögzített  támogatás  célja:  Támogatott  Alapító  Okiratában  meghatározott 

célok  megvalósításával  kapcsolatban  felmerült  költségeinek,  a  térfelügyeleti  rendszer 
üzemeltetési költségeinek biztosítása, így különösen:
• térfelügyeleti rendszer karbantartása,
• térfelügyeleti rendszer üzemeltetése, távfelügyelete,
• átjátszó állomás elhelyezésének bérleti díja (SOTE),
• kamerarendszer áramellátási díja,
• térfelügyeleti  rendszer  karbantartásával,  üzemeltetésével  összefüggő  adminisztrációs 

tevékenység díja,
• térfelügyeleti  rendszer  karbantartásával,  üzemeltetésével  összefüggő könyvelői  tevékenység 

díja.

II. A támogatás átutalása és a felhasználás módja

3. A Támogató köteles:

a) jelen  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  átutalni  a  támogatást  Támogatott  számára.  A 
támogatást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
Pénzügyi  Irodája utalja  át  Támogatott  K&H Bank 10200902-32710667 sz. számlájára 2011. 
október 31-ig,

b) ellenőrizni, hogy Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően teljesíti.



4. A Támogatott köteles: 

c) az  elnyert  támogatást  kizárólag  a  szerződés  I.  2)  pontjában  meghatározott  cél 
megvalósításával kapcsolatos költségvetés szerinti kiadásokra felhasználni,

d) a támogatást 2011. december 31. napjáig felhasználni, 
e) a támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni, és Támogatót a támogatás jelen 

szerződésben  meghatározott  időpontig  történő  felhasználását  akadályozó  bármely  okról 
azonnal értesíteni, 

f) biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a Támogatott egyéb 
szerződéses  kötelezettségeinek  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,

g) 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,

h) a  támogatási  összeg felhasználásról  2012. május 31-ig  részletes – teljességi  nyilatkozattal 
ellátott - szakmai és pénzügyi (hiteles számla másolatokkal alátámasztott) beszámolót készíteni 
a Támogató részére.

III. A szerződés megszűnése, szerződésszegés

5. 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 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) Támogatott  késedelembe  esik  bármely,  jelen  szerződés  teljesítésével  összefüggő  lényeges 

körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 
e) Támogatott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási kötelezettségének;

6. Ha Támogató az 5. 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. 

7. Visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem adható.



IV. Záró rendelkezések

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak.

9. A  felek  a  szerződés  teljesítése  érdekében  messzemenően  együttműködnek,  esetleges  vitáikat 
közvetlen tárgyalás útján rendezik. A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag, négy eredeti példányban írták alá. 

Budapest, 2011. november  ….

…………………………………………….
Dr. Bácskai János 

polgármester

…………………………………………
Markovics József

a kuratórium elnöke
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata

Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem: 

…………………………………………….
dr. Nagy Hajnalka 

jegyző 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata
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