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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata minden évben megállapodást köt a
Klébl Márton Közalapítvánnyal, a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal, valamint a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal meghatározott, a közalapítványok
céljai közé illeszkedő önkormányzati feladatok ellátására.
1. Soroksár Sportjáért Közalapítvány
A Tisztelt Képviselő-testület 2018. évben a Soroksár Sportjáért Közalapítvány
feladatellátására 94/2018. (III.13.) számú határozatával 4.000.000,- Ft-ot biztosított, amely
összeget 199/2018. (V. 15.) határozatával 2.000.000,- Ft összeggel megemelt. A
mindösszesen 6.000.000,- Ft összeggel a Soroksár Sportjáért Közalapítvány szerződésszerűen
elszámolt.
2. Klébl Márton Közalapítvány
A Tisztelt Képviselő-testület 2018. évben a Klébl Márton Közalapítvány feladatellátására
94/2018. (III.13.) számú határozatával 4.000.000,- Ft-ot biztosított, amely összeget 199/2018.
(V. 15.) határozatával 2.000.000,- Ft összeggel megemelte. 4.000.000,- Ft összeggel a Klébl
Márton Közalapítvány szerződésszerűen elszámolt, míg 2.000.000,- Ft tekintetében az általa
kiírt pályázati eljárás elhúzódása okán az elszámolási határidő meghosszabbítása vált
szükségessé, amelyről a Tisztelt Képviselő-testület 159/2019. (IV.09.) határozatával döntött,
felhatalmazva a Polgármestert az elszámolási határidő tekintetében új megállapodás
aláírására. A megállapodás megkötése fentiek szerint megtörtént, az új elszámolási határidő
2019. május 31. napja.
A folyamatban lévő elszámolási határidőre tekintettel a Klébl Márton Közalapítvánnyal
feladat-ellátási megállapodás megkötése azzal a kikötéssel javasolt, hogy újabb folyósítás a
korábban biztosított összeggel történő szerződésszerű elszámolást követően történik.
3. Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
A Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány feladatellátására a Tisztelt
Képviselő-testület 131/2018. (IV.10.) számú határozatával összesen 6.000.000,- Ft összeget
biztosított, ebből 4.000.000,- Ft-ot a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért
Közalapítvány részére a Képviselő-testület 61/2016. (II.16.) határozatával módosított
368/2015. (VII.07.) számú határozatával, valamint 279/2016. (VII.05.) számú határozatával
biztosított, a Közalapítvány által fel nem használt, majd a Közalapítvány által az
Önkormányzat részére visszafizetett 4.000.000,- Ft terhére.
A folyamatban lévő - illetve a közalapítványok beszámolójáról szóló külön előterjesztés
keretében meghosszabbításra is javasolt - elszámolási határidőre tekintettel a feladat-ellátási
megállapodás megkötése a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány
esetében is azzal a kikötéssel javasolt, hogy újabb folyósítás a korábban biztosított összeggel
történő szerződésszerű elszámolást követően történik.
A közalapítványok feladat-ellátási szerződéseit fentiek figyelembe vételével terjesztjük a
Tisztelt Képviselő-testület elé, tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az
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Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb működési célú kiadások – Önkormányzati
Alapítványok támogatása során mindösszesen 10.000.000,- Ft összeg szerepel.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a szerződés-tervezetek és a határozati javaslat
megtárgyalását, továbbá a határozati javaslat elfogadása esetén a döntést a feladatellátásokhoz
biztosított összegekről. A határozati javaslatban szereplő, a határozat 1., 2., illetve 3. számú
melléklete kifejezéseken jelen előterjesztés 1., 2., illetve 3. számú melléklete értendő.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (V.7.) határozata közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. megköti a jelen határozat 1. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksár
Sportjáért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) és a
megállapodás szerinti feladatok ellátásához ……………… Ft-ot biztosít az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb működési célú kiadások –
Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére.
II. megköti a jelen határozat 2. számú mellékletét képező megállapodást a Klébl Márton
Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért elnevezésű közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út
162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához ……………… Ft-ot biztosít az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb működési célú kiadások –
Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére azzal a kikötéssel, hogy a
feladatellátásra jelen határozattal biztosított összeg folyósítása a 199/2018. (V. 15.)
határozattal biztosított 2.000.000,- Ft összeggel történő szerződésszerű elszámolást
követően történik.
III. megköti a jelen határozat 3. számú mellékletét képező megállapodást a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239
Budapest, Grassalkovich út 162.) és a megállapodás szerinti feladatok ellátásához
……………… Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Egyéb
működési célú kiadások – Önkormányzati Alapítványok támogatása sora terhére azzal
a kikötéssel, hogy a feladatellátásra jelen határozattal biztosított összeg folyósítása a
131/2018. (IV.10.) számú határozattal biztosított 6.000.000,- Ft összeggel történő
szerződésszerű elszámolást követően történik.
IV. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza a határozat 1., 2. és 3.
mellékletét képező megállapodások aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek
azok tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2019. június 20.
A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 50. § n) pontja alapján minősített többséget
igényel.
Budapest, 2019. április 25.

..........................................
Kovátsné dr. Prohászka Beáta
osztályvezető-helyettes
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály,
az előterjesztés készítője

Mellékletek:
1-3. számú melléklet: megállapodás-tervezetek
4. számú melléklet: egyeztető lap

..........................................
Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő
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1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
közhasznú tevékenység ellátásáról
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., képviseli: Geiger Ferenc polgármester,
statisztikai számjel: 15735863-8411-321-01, adószám: 15735863-2-43, bankszámlaszám:
11784009-15523002), mint alapító (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Soroksár Sportjáért Közalapítvány (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich
út 162., nyilvántartási száma: 01-01-0006458, képviseli: Tüskés Józsefné kuratóriumi elnök,
adószám: 18229893-1-43, számlaszám: 11720018-20300766), mint közhasznú szervezet (a
továbbiakban: Közalapítvány)
a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Jelen megállapodás célja, hogy az Önkormányzat Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bek. 5. pontjában, valamint 23.§ (5) bek. 17. pontjában foglalt kötelezettségének eleget
téve – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (1) bekezdés a), c) és d)
pontjaiban, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 53-54. §-ában foglaltakra –
gondoskodjon az Mötv.-ben meghatározott alapfeladat ellátásáról.
2. Az 1. pontban meghatározottak alapján Közalapítvány vállalja, hogy
a) a kerületi sportot, valamint egyéni sportolókat, sportszervezeteket támogatja,
b) a diák- és szabadidősportot népszerűsíti,
c) a diák- és szabadidősport tevékenységgel foglalkozó szervezeteket támogatja.
3. Az 1. pontban meghatározottak alapján az Önkormányzat vállalja, hogy
a) jelen megállapodásban rögzített feladat ellátására Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (V.7.) számú
határozata értelmében …………………,- Ft-ot, azaz ……………………..
forintot biztosít (084032 kormányzati funkció), mely pénzösszeget jelen
megállapodás Felek általi aláírásától számított 15 munkanapon belül átutal a
Közalapítvány OTP Banknál vezetett 11720018-20300766 sz. bankszámlájára,
b) a feladat ellátásához a titkár személyét biztosítja, akin keresztül technikai,
szervezési és szakmai segítséget nyújt,
c) gyakorolja az Alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket, ideértve a szakmai
beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is.
4. A Közalapítvány kötelezettségei:
a) a 3. pontban meghatározott pénzeszköz felhasználásával 2020. április 30. napjáig
köteles elszámolni az Önkormányzat felé, egyidejűleg köteles jelen
megállapodásban vállalt közhasznú feladatainak ellátásáról – a pénzügyi
elszámolást is tartalmazó – szakmai beszámolót benyújtani,
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b) a 4. pontban meghatározott pénzügyi elszámoláshoz köteles becsatolni a
Közalapítvány nevére kiállított és a képviselő által igazolt számlák, pénzügyi
bizonylatok eredetivel mindenben megegyező másolati példányait az alábbiak
szerint:
– Jelen megállapodás keretében a pénzeszköz felhasználásához kapcsolódó számlák,
pénzügyi bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni: ………….,- Ft, a Bp.,
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával kötött …….. sz. megállapodás terhére
elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával, igazolásának napját rögzítő
dátumozással.
– A számlákat, pénzügyi bizonylatokat ezt követően kell lemásolni, a másolatra „a
másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szövegrészt kell rávezetni, melyet
szintén aláírni és dátumozni szükséges.
– Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a
Közalapítvány felelős.
c) a Közalapítvány tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a 2019. január
1. napjától a 4. pontban meghatározott elszámolási időszak végéig kiállított
számlák, pénzügyi bizonylatok képezhetik. A megállapodásban biztosított
pénzösszeg részben működési célra is felhasználható.
Az Önkormányzat által befogadott számlák, pénzügyi bizonylatok alaki vagy
tartalmi hiányosságaiért, az SZJA, és az ÁFA-elszámolásokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
d) a Közalapítvány tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott határidőig
fel nem használt pénzeszköz tekintetében az Önkormányzat írásbeli felszólítását
követő 8 napon belül egyösszegű visszafizetési kötelezettséggel tartozik.
e) amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a jelen
szerződésben meghatározott céloknak megfelelően történt a pénzeszköz
felhasználása, a Közalapítvány köteles az Önkormányzat írásbeli felszólítását
követő 8 munkanapon belül a kapott összeg visszafizetéséről gondoskodni.
f) a Közalapítvány számviteli rendjének ellenőrzését a Kuratórium által megbízott
független könyvvizsgálón keresztül látja el.
5. A megállapodást a szerződő Felek határozott időre, a szerződés aláírásának napjától a
szerződésszerű elszámolás napjáig terjedő időtartamra kötik.
6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás nem jelent az Önkormányzat
részéről általános felhatalmazást és hozzájárulást a Közalapítvány tevékenységeinek
megvalósításával kapcsolatosan. Az Önkormányzatot vagy tulajdonában/
használatában lévő vagyont érintő tevékenység megvalósításához az Önkormányzat,
illetve az adott szervének/intézményének hozzájárulása, szükség esetén külön
megállapodás megkötése szükséges.
7. A megállapodás megszűnésének, illetve megszüntetésének esetei:
–
lehetetlenülés (pl. vis maior),
–
jogi személy megszűnése,
–
azonnali hatályú felmondás,
–
közös megegyezés és
–
rendes felmondás 30 nap felmondási idővel.
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8. A megállapodásban nem szabályozott egyéb esetekre vonatkozóan a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni, de jelen szerződésből eredő jogvitát a Felek békés
úton, egyeztetéssel kívánják megoldani.
9. Jelen megállapodás négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban, két
oldalon kilenc pontban készült, melyet a Felek közös elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2019. ………………..

Budapest, 2019. ………………..

……………………………………
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
képv.: Geiger Ferenc
polgármester

……………………………………
Soroksár Sportjáért Közalapítvány
képv.: Tüskés Józsefné
kuratóriumi elnök

Jogilag ellenőrizte: …………………………………
Budapest, 2019. ………………..
Pénzügyileg ellenjegyezte: ………………………………
Budapest, 2019. ………………..
Szakmailag ellenőrizte: ………………………………
Budapest, 2019. ………………..
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2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
közhasznú tevékenység ellátásáról
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., statisztikai számjel: 15735863-8411-32101, adószám: 15735863-2-43, bankszámlaszám: 11784009-15523002, képviseli: Geiger
Ferenc polgármester), mint alapító (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért
és Művészeti Oktatásáért (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., nyilvántartási
száma: 01-01-0005774, adószám: 18079234-1-43, bankszámlaszám: 11720001-20168496,
képviseli: Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök), mint közhasznú szervezet (a továbbiakban:
Közalapítvány)
a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

Jelen megállapodás célja, hogy az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, valamint
23. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve – figyelemmel a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 16. §-ában és 74.§-ában, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (1) bekezdésében, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. tv. 76. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Nevir.) mellékletében, az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendeletben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. tv. 53-54. §-ában foglaltakra – gondoskodjon a Mötv.-ben meghatározott
alapfeladat ellátásáról.

2. Az 1. pontban meghatározottak alapján a Közalapítvány vállalja, hogy
a) Soroksár közoktatásának, kultúrájának, közművelődésének fejlesztése érdekében –
pályázat útján – támogatásban részesíti a kerületi alapítványokat, civil szervezeteket és a
tehetséges, szociálisan rászoruló tanulókat,
b) támogatja a Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban:
Zeneiskola) tanulóinak külföldi vendégszereplését, hozzájárul az utazási költségekhez,
c) hozzájárul a Zeneiskola hangszerállományának bővítéséhez, javításához és
karbantartásához,
d) a Nevir.-ben foglaltaknak megfelelően biztosítja a művészetek iránt érdeklődő tanulók
számára képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását,
tehetségük gondozását, különös tekintettel a zenei oktatásra.
3. Az 1. pontban meghatározottak alapján az Önkormányzat vállalja, hogy
a) a jelen megállapodásban rögzített feladat ellátására Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (V.7.) számú határozata
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értelmében …………………. Ft-ot, azaz …………………… forintot biztosít (084032
kormányzati funkció), mely pénzösszeget a Közalapítvány részére Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete által a Képviselőtestület 199/2018. (V. 15.) számú határozatával biztosított 2.000.000,- Ft összeggel
történő szerződésszerű elszámolás elfogadásának napjától számított 15 munkanapon
belül átutal a Közalapítvány OTP Banknál vezetett 11720001-20168496 számú
bankszámlájára.
b) a feladat ellátásához a titkár személyét biztosítja, akin keresztül technikai, szervezési,
szakmai segítséget nyújt,
c) gyakorolja az Alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket, ideértve a szakmai
beszámoló és közhasznúsági jelentés értékelését is.
4. A Közalapítvány kötelezettségei:
a) a 3. pontban meghatározott pénzeszköz felhasználásával 2020. április 30. napjáig
köteles elszámolni az Önkormányzat felé, egyidejűleg köteles jelen megállapodásban
vállalt közhasznú feladatainak ellátásáról – a pénzügyi elszámolást is tartalmazó –
szakmai beszámolót benyújtani.
b) a Közalapítvány a pénzügyi elszámoláshoz köteles becsatolni a Közalapítvány nevére
kiállított és a képviselő által igazolt számlák, pénzügyi bizonylatok eredetivel mindenben
megegyező másolati példányait az alábbiak szerint:
- Jelen megbízás keretében a pénzeszköz felhasználásához kapcsolódó számlák,
pénzügyi bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni: „……………..Ft, a Bp.,
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával kötött ………… sz. megállapodás terhére
elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával, igazolásának napját rögzítő
dátumozással.
- A számlákat, pénzügyi bizonylatokat ezt követően kell lemásolni, a másolatra „a
másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szövegrészt kell rávezetni, melyet
szintén aláírni és dátumozni szükséges.
- Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Közalapítvány
felelős.
c) a Közalapítvány tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a 2019. január 1.
napjától a 4. pontban meghatározott elszámolási időszak végéig kiállított számlák,
pénzügyi bizonylatok képezhetik. A megállapodásban biztosított pénzösszeg részben
működési célra is felhasználható.
Az Önkormányzat által befogadott számlák, pénzügyi bizonylatok alaki vagy tartalmi
hiányosságaiért, az SZJA és az ÁFA-elszámolásokért az Önkormányzat felelősséget nem
vállal.
d) a Közalapítvány tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott határidőig fel nem
használt pénzeszköz tekintetében az Önkormányzat írásbeli felszólítását követő 8 napon
belül egyösszegű visszafizetési kötelezettséggel tartozik.
e) amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a jelen
szerződésben meghatározott céloknak megfelelően történt a pénzeszköz felhasználása, a
Közalapítvány köteles az Önkormányzat írásbeli felszólítását követő 8 munkanapon belül
a kapott összeg visszafizetéséről gondoskodni.
f) a Közalapítvány számviteli rendjének ellenőrzését a Kuratórium által megbízott független
könyvvizsgálón keresztül látja el.
5.

A megállapodást a szerződő Felek határozott időre, a szerződés aláírásának napjától a
szerződésszerű elszámolás napjáig terjedő időtartamra kötik.
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6.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás nem jelent az Önkormányzat
részéről általános felhatalmazást és hozzájárulást a Közalapítvány tevékenységeinek
megvalósításával kapcsolatosan. Az Önkormányzatot vagy tulajdonában/ használatában
lévő vagyont érintő tevékenység megvalósításához az Önkormányzat, illetve az adott
szervének/intézményének hozzájárulása, szükség esetén külön megállapodás megkötése
szükséges.

7.

A megállapodás megszűnésének, illetve megszüntetésének esetei:
- lehetetlenülés (pl. vis maior),
- jogi személy megszűnése,
- azonnali hatályú felmondás,
- közös megegyezés és
- rendes felmondás 30 nap felmondási idővel.

8.

A megállapodásban nem szabályozott egyéb esetekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezéseit
kell alkalmazni, de jelen szerződésből eredő jogvitát a Felek békés úton, egyeztetéssel
kívánják megoldani.

9.

Jelen megállapodás hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban, három
oldalon kilenc pontban készült, melyet a Felek közös elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. ………………..

Budapest, 2019. ………………..

……………………………………
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
képv.: Geiger Ferenc
polgármester

……………………………………
Klébl Márton Közalapítvány
Soroksár Közoktatásáért,
Közművelődéséért és Művészeti
Oktatásáért
képv.: Ágoston Zsolt
kuratóriumi elnök

Jogilag ellenőrizte: …………………………………
Budapest, 2019. ………………..

Pénzügyileg ellenjegyezte: ………………………………
Budapest, 2019. ………………..

Szakmailag ellenőrizte: ………………………………
Budapest, 2019. ………………..
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3. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
közhasznú tevékenység ellátásáról
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata
(székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162., képviseli: Geiger Ferenc polgármester,
statisztikai számjel: 15735863-8411-321-01, adószám: 15735863-2-43, bankszámlaszám:
11784009-15523002), mint alapító (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány (székhely:
1239 Budapest, Grassalkovich út 162., szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0006833
képviseli: Szépné Keszi Éva kuratóriumi elnök, adószám: 18231856-1-43 bankszámlaszám:
11720018-20301303), mint közhasznú szervezet (a továbbiakban: Közalapítvány)
a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Jelen megállapodás célja, hogy az Önkormányzat Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdésében, valamint 23.§ (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve –
figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.
46. § (1) bekezdésének d) e) és f) pontjaiban, valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv. 53-54. §-ában foglaltakra – gondoskodjon a Mötv.-ben
meghatározott alapfeladat ellátásáról.
2. Az 1. pontban meghatározottak alapján a Közalapítvány vállalja, hogy
a) az épített és természeti környezet védelme érdekében együttműködik a
környezetvédelmi
feladatokat
ellátó
más
társadalmi
szervezetekkel,
önkormányzatokkal, hatóságokkal,
b) vízminőség javítását célzó fejlesztéseket dolgoz ki, amelynek során érvényesíti a
környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását,
c) részt vesz a köztisztaság biztosításában, Soroksár infrastruktúrájának és épített
környezetének fejlesztésében, a meglévő helyi építészeti értékek védelmében,
környezetvédelemben, műemlékvédelemben és természetvédelemben.
3. Az 1. pontban meghatározottak alapján az Önkormányzat vállalja, hogy
a) jelen megállapodásban rögzített feladat ellátására Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (V.7.) számú
határozata értelmében …………………,- Ft-ot, azaz ……………………..
forintot biztosít (084032 kormányzati funkció), mely pénzösszeget a
Közalapítvány részére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testülete által a Képviselő-testület 131/2018.
(IV.10.) számú határozatával biztosított 6.000.000,- Ft összeggel történő
szerződésszerű elszámolás elfogadásának napjától számított 15 munkanapon
belül átutal a Közalapítvány OTP Banknál vezetett 11720018-20301303 sz.
bankszámlájára,
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b) a feladat ellátásához a titkár személyét biztosítja, akin keresztül technikai,
szervezési és szakmai segítséget nyújt,
c) gyakorolja az Alapítót megillető jogokat és kötelezettségeket, ideértve a szakmai
beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is.
4. A Közalapítvány kötelezettségei:
a) a 3. pontban meghatározott pénzeszköz felhasználásával 2020. április 30. napjáig
köteles elszámolni Önkormányzat felé, egyidejűleg köteles jelen megállapodásban
vállalt közhasznú feladatainak ellátásáról – a pénzügyi elszámolást is tartalmazó –
szakmai beszámolót benyújtani,
b) a Közalapítvány a 4. pontban meghatározott pénzügyi elszámoláshoz köteles
becsatolni a Közalapítvány nevére kiállított és a képviselő által igazolt számlák,
pénzügyi bizonylatok eredetivel mindenben megegyező másolati példányait az
alábbiak szerint:
– Jelen megállapodás keretében a pénzeszköz felhasználásához kapcsolódó
számlák, pénzügyi bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni: ………...,Ft, a Bp., XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatával kötött …….. sz.
megállapodás terhére elszámolva”, majd el kell látni a képviselő aláírásával,
igazolásának napját rögzítő dátumozással.
– A számlákat, pénzügyi bizonylatokat ezt követően kell lemásolni, a másolatra
„a másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szövegrészt kell rávezetni,
melyet szintén aláírni és dátumozni szükséges.
– Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a
Közalapítvány felelős.
c) a Közalapítvány tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját csak a 2019. január
1. napjától a 4. pontban meghatározott elszámolási időszak végéig kiállított
számlák, pénzügyi bizonylatok képezhetik. A megállapodásban biztosított
pénzösszeg részben működési célra is felhasználható.
Az Önkormányzat által befogadott számlák, pénzügyi bizonylatok alaki vagy
tartalmi hiányosságaiért, az SZJA, és az ÁFA-elszámolásokért az Önkormányzat
felelősséget nem vállal.
d) a Közalapítvány tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott határidőig
fel nem használt pénzeszköz tekintetében az Önkormányzat írásbeli felszólítását
követő 8 napon belül egyösszegű visszafizetési kötelezettséggel tartozik.
e) amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a jelen
szerződésben meghatározott céloknak megfelelően történt a pénzeszköz
felhasználása, a Közalapítvány köteles az Önkormányzat írásbeli felszólítását
követő 8 munkanapon belül a kapott összeg visszafizetéséről gondoskodni.
f) a Közalapítvány számviteli rendjének ellenőrzését a Kuratórium által megbízott
független könyvvizsgálón keresztül látja el.
5. A megállapodást a szerződő Felek határozott időre, a szerződés aláírásának napjától a
szerződésszerű elszámolás napjáig terjedő időtartamra kötik.
6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás nem jelent az Önkormányzat
részéről általános felhatalmazást és hozzájárulást a Közalapítvány tevékenységeinek
megvalósításával kapcsolatosan. Az Önkormányzatot vagy tulajdonában/
használatában lévő vagyont érintő tevékenység megvalósításához az Önkormányzat,
illetve az adott szervének/intézményének hozzájárulása, szükség esetén külön
megállapodás megkötése szükséges.
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7. A megállapodás megszűnésének, illetve megszüntetésének esetei:
– lehetetlenülés (pl. vis maior),
– jogi személy megszűnése,
– azonnali hatályú felmondás,
– közös megegyezés és
– rendes felmondás 30 nap felmondási idővel.
8. A megállapodásban nem szabályozott egyéb esetekre vonatkozóan a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni, de jelen szerződésből eredő jogvitát a Felek békés
úton, egyeztetéssel kívánják megoldani.
9. Jelen megállapodás hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban, három
oldalon kilenc pontban készült, melyet a Felek közös elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2019. ………………..

……………………………………
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
képv.: Geiger Ferenc
polgármester

Budapest, 2019. ………………..

……………………………………
Soroksári Dunáért és Soroksár
Városfejlesztéséért Közalapítvány
képv.: Szépné Keszi Éva
kuratóriumi elnök

Jogilag ellenőrizte: …………………………………
Budapest, 2019. ………………..
Pénzügyileg ellenjegyezte: ………………………………
Budapest, 2019. ………………..
Szakmailag ellenőrizte: ………………………………
Budapest, 2019. ………………..
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4. számú melléklet
Egyeztető lap
a Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére
című képviselő-testületi előterjesztéshez
Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály
Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek.

Budapest, 2019. ……………

……………………………
aláírás

