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Megállapodás
takarítógép beszerzésének támogatására
járdatakarítási feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről
a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (székhelye: 1139 Budapest Béke tér 1.,
KSH jelzőszáma: 15735760-8411-321-01, adószáma: 15735760-2-41, képviseli: Csiga
Gergely alpolgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, Támogató)
másrészről
a ………………… Társasház / Lakásszövetkezet (nyilvántartási száma: …………,
adószáma: …………….., székhelye: ………………., képviseli: ……………….) a
továbbiakban: Támogatott, (együttes említésük esetén a továbbiakban Felek) között a mai
napon, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények

1.1 A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat „Takarítógépek beszerzésének
támogatása járdatakarítási feladatok ellátására” címen pályázatot írt ki, amelynek célja a
XIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak, lakásszövetkezetek segítése
járdatakarítási kötelezettségük ellátásában, amelynek segítségével a társasházak és
lakásszövetkezetek könnyebben és hatékonyabban tudják elvégezni a jogszabályi
kötelezettségüket képező feladatukat, ezáltal eredményesebben járulnak hozzá a kerület
köztisztaságának javításához.
1.2 A támogatás jogszabályi felhatalmazása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, amelynek értelmében helyi
önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az
önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes, finanszírozása a saját
bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
1.3 A felhívásra beérkezett pályázatok érkezési sorrendje alapján, a pályázati feltételrendszer
alapján a Támogató a Támogatott részére, az ingatlanával határos járda takarítása céljából
(a továbbiakban: feladat), nagynyomású vizes takarítógép beszerzés finanszírozására,
vissza nem térítendő támogatást biztosít.
1.4 A támogatás felhasználásának, elszámolásának részletszabályairól és feltételeiről a Felek
egymással az alábbi megállapodást kötik.

2.

A megállapodás tárgya, a támogatás célja

2.1 A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott részére előfinanszírozással
vissza nem térítendő és célhoz kötött bruttó 200 000- Ft, azaz Kettőszázezer forint

összegű támogatást nyújt a Támogatott …….. számú számlájára történő átutalással, a
szerződés aláírásától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig.
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés
hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó
rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítás nélkül módosítja,
azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is
csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.
A levonható és visszaigényelhető ÁFA összeget a Támogató nem finanszírozza.
2.2 A támogatás célja járda takarítására szolgáló, nagynyomású vizes takarítógép
beszerzéséhez pénzbeli hozzájárulás nyújtása, a jelen megállapodásban foglalt összeg
erejéig (a továbbiakban: beszerzés).
A Támogatott a pályázati kiírásban szereplő műszaki parmétereknek megfelelően, de
gyártmány és típus kötöttsége nélkül választhatja ki a takarítógépet. A Támogatott a
kiválasztás során köteles figyelembe venni azt a célt, hogy a beszerezni tervezett eszköz
alkalmas legyen a feladat elvégzésére.
2.3 A Támogatott a jelen megállapodás aláírásával a célhoz kötött támogatást elfogadja és
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a támogatási célra, a pályázati
feltételrendszer szerint használja fel.
2.4 A Támogatott nyilatkozik, hogy a beszerzés megvalósítása során jelentkező, támogatási
összegen túl szükséges költséget saját forrásból biztosítja.
3.

A Támogató jogai és kötelezettségei

3.1 A Támogató kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján biztosított pénzösszeg
tekintetében rendelkezési joga nem korlátozott, a támogatás forrása a 2022. évi
költségvetésben rendelkezésre áll.
3.2 A Támogató jogosult ellenőrizni – a szükséges adatok, dokumentumok bekérésével,
illetőleg előre, írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni vizsgálattal – a
támogatás felhasználását, valamint jelen szerződés szerint kérni az ezzel összefüggő
számadást.
3.3 A Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult jelen megállapodást felmondani, és a
támogatás visszafizetését előírni, ha a Támogatott jelen megállapodásban vállalt bármely
kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti.
3.4 A Támogatott pénzügyi és/vagy szakmai elszámolásának elmaradása, vagy a beszámolási
kötelezettség határidőben nem teljesítése esetén a Támogató fenntartja a jogot arra, hogy
a Támogatottat kizárja más, Támogató által kiírt pályázat esetében a támogatásra
jogosultak köréből.
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4.

A Támogatott jogai és kötelezettségei

4.1 A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a beszerzéshez kizárólag pénzbeli
támogatást biztosít, a megvalósítás szakmai, műszaki, hatósági, pénzügyi megfelelősége a
Támogatott feladata és felelőssége.
4.2 A Támogatott köteles a beszerzés során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek
felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket
betartani.
4.3 A Támogatott tudomásul veszi, hogy a takarítógép beszerzési árán felül a támogatás nem
használható fel, így különösen szállítási, közüzemi, üzemeltetési, üzemanyag költségek
nem számolhatóak el.
4.4 A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett tevékenységgel a
Támogató jó hírnevét, más jogait nem sérti, tevékenysége során politikai tevékenységet
nem végezhet. E kötelezettségének megsértése esetén a Támogatott a támogatás jelen
Megállapodás szerinti visszatérítésére köteles.
4.5 A Támogatott vállalja, hogy a pályázati felhívásnak megfelelő takarítógépet 2023. január
31. napjáig beszerzi.
4.6 A Támogatott vállalja, hogy a támogatással beszerzett gépet 3 évig (fenntartási időszak)
használja, ennek révén folyamatosan megtisztítja az ingatlanával határos
járdaszakaszokat. A fenntartási időszak alatt a munka elvégzéséről és eredményességéről
a beszerzést követően, 2023. május 30. napjáig beszámol, majd a beszámolót 2023.
szeptember 30. napjáig megismétli. Amennyiben a munka elvégzéséről legkésőbb 2023.
május 30., illetve második alkalommal szeptember 30. napjáig nem számol be, úgy a
támogatás összegét az Önkormányzat számlájára visszautalja.
4.7 A Támogatott kötelezettsége, hogy 2024-ben és 2025-ben is két alkalommal (mindkét
évben május 30-ig és szeptember 30-ig) beszámoljon a beszerzett takarítógép
üzemeltetéséről a Támogatónak. A beszámoló részét kell, hogy képezze a működésről
készült fotódokumentáció, amely több időpontban bemutatja a járdának a takarítás előtti
és utáni állapotát.
5. A támogatás elszámolása
5.1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: Knyt.) a Támogatottnak számadási kötelezettséget ír elő az államháztartás
alrendszereiből esetileg, céljelleggel finanszírozott pénzösszegek rendeltetésszerű
felhasználásáról a jelen megállapodás szerint.
5.2 A Támogatott kijelenti, hogy a jelen megállapodás alapján elszámolt pénzügyi
bizonylatok, számlák támogatott tartalmát más támogató felé nem számolja el.
5.3 A Támogatott vállalja és tudomásul veszi, hogy az elszámolás során 2022. október
hónapnál nem korábbi teljesítésre szóló számlát nyújthat be, a beszerzést igazoló számlán
a Támogatott szerepelhet vevőként.
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Az eredeti számlán fel kell tüntetni, hogy „a számla összegét a Támogatott járdatakarítási
feladatok ellátására szolgáló takarítógépek beszerzésének támogatására kiírt pályázathoz
számolja el”, emellett a számlán szerepelnie kell a Támogatott képviselője aláírásának és
pecsétjének. Az elszámolás részeként benyújtott számlamásolaton fel kell tüntetni: „A
számlamásolat az eredetivel mindenben megegyező.”
A számlamásolatra is szükséges rávezetni a Támogatott képviselőjének aláírását és
pecsétjét, valamint a jelen szerződés iktatószámát, az alábbi szöveg felvezetésével:
„Az eredetivel megegyező másolat. Elszámolva a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat ……. számú támogatási szerződéséhez. A számlák más támogatás
felhasználásához korábban nem kerültek elszámolásra.
Dátum, aláírás”
Egynél több számlamásolat, dokumentum benyújtása esetén Támogatott képviselőjének
aláírásával ellátott számla/dokumentum összesítő beadása is szükséges.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy az elszámolási határidő meghosszabbítására csak
indokolt esetben, Támogatott írásban benyújtott kérelme alapján, a Támogató írásbeli
hozzájárulásával van lehetőség.
5.4 Amennyiben a támogatott cél bármely okból meghiúsul, és a Támogatott a szerződéses
vállalását teljesíteni nem tudja, a Támogatott köteles a Támogatót a meghiúsulástól
számított legkésőbb 15 napon belül értesíteni, ezzel egy időben köteles a támogatási
összeg bármely felhasználásáról írásban elszámolni.
5.5 A Támogatott tudomásul veszi, hogy a nem a pályázati célnak megfelelően, nem a
pályázati kiírásnak megfelelően felhasznált összeg visszatérítésére köteles. A Támogatott
tudomásul veszi, hogy a pályázaton elnyert, de fel nem használt pénzeszközt visszafizetni
köteles. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
támogatás visszafizetési kötelezettséggel érintett részét vagy egészét a Támogató
11784009-15513003. számú bankszámlájára visszafizeti.
6.

A megállapodás hatálya

6.1 A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást az aláírás napjától határozott időtartamra, a
fenntartási időszak lejártáig kötik.
6.2 Amennyiben a Felek a megállapodást egymástól eltérő időpontban írják alá, úgy a
hatályba lépés időpontja a későbbi aláírás dátuma.
7. A Felek további rendelkezései
7.1 A jelen támogatási megállapodás hatályba lépésének feltétele, hogy a Támogatott az
elnyert támogatás összegének erejéig azonnali beszedésre szóló felhatalmazást ad
számlavezető bankjának, amelynek befogadását a bank igazolja. A felhatalmazó levélen
kedvezményezettként a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatot kell
megjelölni, a kedvezményezett bankszámlaszáma: 11784009-15513003.
7.2 A Támogatott a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a támogatáson felül
Támogató felé semmilyen pénzügyi ellenérték vagy költség igénye, követelése nincs, és a
jövőben sem lép fel ilyennel még jogalap nélküli gazdagodás jogcímén sem.
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7.3 A Támogatott a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel
elrendelt, megszüntetésére irányuló eljárás alatt, továbbá sem a Támogató, sem a XIII.
Kerületi Közszolgáltató Zrt., sem pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé lejárt
tartozása nincs, valamint nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás, nincs az
államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
fizetési kötelezettsége.
7.4 A Támogatott köteles a jelen megállapodás aláírását követően további valamennyi
sajtómegjelenés, nyilatkozat és a fejlesztéssel kapcsolatos beszámoló, tájékoztatás során
megjeleníteni, hogy a beszerzés a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
támogatásával és finanszírozásával valósult meg.
7.5 A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodás teljesítése során
egymással folyamatosan együttműködnek, haladéktalanul tájékoztatják egymást a
teljesítéssel kapcsolatos, azt befolyásoló minden körülményről, kapcsolattartókként az
alábbi személyeket jelölik ki:
A Támogató részéről:
Név: ………………
Telefon: …………………………
E-mail: ………………………
A Támogatott részéről:
Név: ………………..
Telefon: ……………………..
E-mail: ……………………….
7.6 A Támogató nyilatkozik, hogy a jelen megállapodás alapján megvalósuló beszerzés
ellenőrzésére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási
Szerződés alapján, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. jogosult.
7.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő esetleges
vitás kérdésekben a jóhiszemű, peren kívüli tárgyalásos megoldásra, a Felek érdekeit
kölcsönösen tiszteletben tartó megegyezésre törekszenek, amelynek sikertelensége esetén
- amennyiben a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben nem a Pesti Központi Kerületi
Bíróság lenne illetékes - jogvitájuk rendezésére a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
illetékességét kötik ki.
7.8 A Támogatott tudomásul veszi, hogy az Info tv. 27. § (3a) bekezdése értelmében nem
minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát
külön törvény közérdekből elrendeli, továbbá aláírásával tudomásul veszi, hogy köteles e
Megállapodással létrejött jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra
vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.
7.9 A Támogatott jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés
típusát, tárgyát, időtartamát a szerződést kötő Felek nevét és a szerződés értékét a
Támogató a honlapján nyilvánosságra hozza. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a
Támogatóval kötött szerződések esetén a közpénzek felhasználásával érintett Szerződő
Félként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
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rendelkezései a közzététel és adatvédelem tekintetében kötelezőek, annak betartása
érdekében közreműködési kötelezettség áll fenn.
7.10A Támogatott képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató a kérelemben megadott
adatokat szükség szerint ellenőrizze és azokat a jelen megállapodás keretében kezelje.
7.11A Támogatott nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül,
továbbá nyilatkozik arról is, hogy az Nvtv. 11. § (11) bekezdésének megfelelően a
közterületet a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek megfelelően
használja. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak
változásáról köteles a Támogatót haladéktalanul értesíteni. A Támogatott tudomásul
veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. A
Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően
beállott körülmény folytán már nem felel meg a Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti
átláthatósági követelményeknek, a Támogató a megállapodás felmondására jogosult.
7.12Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról
szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás
alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára
a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési
jogosultsággal bír.
7.13A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
A Felek jelen megállapodást, mint közös érdekeikkel és elhatározásukkal mindenben egyezőt
négy példányban, jóváhagyólag írják alá, amelyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.
Budapest, 2022. „………….”
………………………………………….
Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat
Csiga Gergely alpolgármester
Támogató

Budapest, 2022. „…………”
………………………………………….
…………………….
……………….
Támogatott

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2022. ………………………………….
……………………………………………………
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