3. melléklet a pályázati kiíráshoz
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01
adószáma: 15735739-2-42
képviselője: Kovács Róbert polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
képviselője:
postacíme:
bankszámlaszáma:
(a továbbiakban: Nyertes pályázó), együttesen Felek
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. A megállapodás tárgya
Az Önkormányzat és a Nyertes pályázó képviselője megállapítják, hogy a Budapest X.
kerület,……………………………………. az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez
nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázaton a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat
Képviselő-testületének …/2018. (... ...) KÖKT határozata alapján ………………….. Ft vissza
nem térítendő támogatáshoz jutott.
II. A megállapodás tartalma
1. A támogatás rendje:
Az Önkormányzat az elnyert pályázat alapján ……………………………... forint vissza nem
térítendő támogatást biztosít a Nyertes pályázó számára.
2. A támogatás feltételei:
a) Az Önkormányzatot a támogatás időtartama alatt ellenőrzési jog illeti meg, amely
kiterjed az elektronikus megfigyelő rendszer megtekintésére, a költségvetés
összegének felhasználásával kapcsolatos nyilvántartás és bizonylatok áttekintésére.
b) Az Önkormányzat jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a
Nyertes pályázó megszegi a megállapodásban foglaltakat.
c) A Nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegése esetén – ezen
szerződésben foglaltak nem teljesítése – legfeljebb két évre kizárható az
Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
d) A Nyertes pályázó jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
1. az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen
megállapodást és a támogatás felhasználása során keletkező további
megállapodásokat;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényből fakadó kötelezettségének eleget téve jelen megállapodás közérdekű
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adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, stb) az Önkormányzat
közzéteszi az internetes portálján (www.kobanya.hu).
e) A Nyertes pályázó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, illetve kötelezettséget
vállal, hogy
ea) nincs ki nem egyenlített köztartozása;
eb) nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már
esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége, vagy szintén
államháztartási alrendszerből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan
(pénz) felvétele.
3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Nyertes pályázó a támogatás összegéről szóló számlát
eredetiben bemutatta, amelyre rávezette, hogy a támogatás összege a …/2018. (... ...) KÖKT
határozat alapján kerül folyósításra, ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával látta el. A
Városüzemeltetési Osztály vezetője fénymásolatot készít a számláról, amelyre rávezeti, hogy
a számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül a
támogatás összegét a Nyertes pályázó fenti számú bankszámlájára átutalja.
4. A szerződéshez a Nyertes pályázó által becsatolandó iratok
A szerződés mellékletét képezi:
- a pályázat, valamint
- a képviselő-testületi határozat a támogatás elnyeréséről.
III. A megállapodás végrehajtásáért felelősek
Önkormányzat részéről:
telefon:
Nyertes pályázó részéről:
telefon:
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a lakóközösségek részére
elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló önkormányzati
rendelet előírásai az irányadóak.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen
értelmezték, és a megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Budapest, 2018. ………….

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kovács Róbert polgármester

Nyertes pályázó képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:
……………………….
Szakmai és jogi ellenjegyzés:
…………………………
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