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szimf hatirozat

1. A KozgyUl6s az Eotvos Lor6nd Tudomdnyegyetem 190 milli6 Ft osszegri
t6mogat6si szerz6d6srft az el6terjeszt6s melleklete szerinti tartalommal
j6v6hagyja.

2.

A

K6zgyUles felhatalmazza

a

polg6rmestert

a

t6mogat6si szerz6d6s

al6i16s5ra.

Felel6s:

Dr. Nem6ny Andr6s, polgdrmester
Dr. L6szlo Gyoz6, alpolg6rmester
Dr. Horv6th Attila, alpolg6rmester
Dr. K6rolyi Akos, jegyzo
(A veg rehajt6s el6k6szites6ert:
St6ger G6bor, a Kdzgazdasdgi es Ado Oszt6ly vezet6je,
Vincz6n6 Dr. Menyh6rt M6ria, az Eg6szs6gUgyi 6s Kdzszolg6lati
Oszt6ly vezet6je)

Hat6rid6:

azonnal (1. pont vonatkoz6s6ban)
2020. m6rcius 31. (2. pont vonatkoz6s6ban)

lktatisisz6m:

rAuocnrAsr szenz6oEs
amely letrej6tt egyr6szr6l Szombathely Megyei Jogri Viros Onkorm6nyzata (sz6khely:
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., ad6szflm:15733658-2-18, k6pviseli: Dr. Nem6ny
Andr6s polg5rmester) mint t6mogatdst nyfjto (a tov6bbiakban T5mogat6),

Edtvds Lor6nd Tudom6nyegyetem (1053 Budapest, Egyetem ter 1-3,) kepviselet6ben
elj6r: Dr. Scheuer pyula kancell6r, mint t6mogatott (a tov6bbiakban Timogatott) kOzdtt,
koz6tt, az alulirott napon 6s helyen az alAbbi felt6telekkel:

1.

A felek meg6llapitj6k, hogy a T6mogatott a 2019.6vben kapott dnkormdnyzati
t6mogat6si dsszeggel meg nem szdmolt el (teljes kdrUen), mivel az elsz6mol6si
hatdrid6 m6g nem j6rt le. Amennyiben a T6mogatott a 2019. evi t6mogat6si
dsszeggel a szerz6desben meghat6rozott felt6telekkel es hat6rid6ben nem
sz6mol el, a jelen szerz6d6sben biztositott t6mogat6si Osszeget is kdteles
visszafizetni. A T6mogatotta2020.6vi tSmogat6sra ezzel a feltetelleljogosult.

2.

A T6mogatott e szez6d6s melleklet6t k6pez6, az AllamhAztartdsr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV. tdrveny 50. S (1) bekezdes c) pontjdban foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata
alapj6n a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. 6vi CXCVI. torv6ny 3.S (1) bekezdes 1.
pontja szerinti dtldthat6 szervezetnek min6sUl.

l^/ ,o?^/

3.

A Tdmogatottnak a k1zp1nzekb6l ny0jtott t6mogatdsok Stlsthat6sdgdr6l sz6l6 2007.
evi CLXXXI. torveny 6ltal el6irt nyilatkozatot nem kell tennie, mivel dllamh6ztartdson
belUli k6ltsegvet6si szerv.

4.

T6mogato Szombathely Megyei Jog0 V6ros Onkorm6nyzata K6zgyril6senek.,. .,. ....
sz6m 0 hatflrozata alapj dn, az on korm 6 nyzat 2020. 6vre k0lts6gvet6se terh6re egyszeri
t6mogatdskent 190.000.000,- Ft, azaz Egysz6zkilencvenmilli6 forint dsszeget
biztosit a T6mogatott r6sz6re ,,az ELTE Szombathelyi k6pzesi helyszln6n megval6su16
oktat6si, k6pzesi 6s kutatdsi tev6kenys6g felmerUl6 k6lts6geire, mUkddtet6sre,
valamint hallgat6i tdmogat6sra". A felek egyez6en rogzitik 6s a T6mogatott tudom6sul
veszi, hogy a 190.000.000,- Ft dsszegU t6mogatds magdban foglalja t6bbek k6zdtt:

-

a felek k0z6tt 2016. m6jus 4, napj6n kotott egyUttmrikddesi meg6llapod6s alapjdn
az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervat6rium 2020.6vre jut6, 20 M Ft osszegri
t6mogat6s6t, amellyel kapcsolatban a felek rogzltik azt is, hogy a T1mogato az
el6z6ekben h ivatkozott szerz6d6ses k6telezetts6g6t maraddktalan u I teljesitette
;

-

a felek kozdtt 2017. mdjus 10. napj6n

letrejOtt egyUttm0k0d6si meg5llapodds
alapjdn, az ELTE- Bolyai Jdnos Gyakorlo AltalSnos lskola 6s Gimn6zium r6sz6re,
,,6tkez6si hozz616rul6s t6mogat6s" jogclmen, a Tdmogato 6ltal 2020. 6vre
biztositott evi 20 M Ft Osszeget, amellyel kapcsolatban a felek r6gzltik azt is, hogy
Tdmogato
el6z6ekben hivatkozott szerz6d6ses kdtelezetts6g6t
marad6ktalanul teljesitette.

a

az

a. A T6mogatott

tudom6sul veszi, hogy a t6mogatdst csak a jelen szezSd6sben
megjelolt c6lokra haszn6lhatja fel, figyelemmel
4. pontban foglalt
celtdmogat6sok c6ljaira 6s Osszegeire is.

b.

5.

a

T6mogat6 a tdmogat6st a szerz6d6s al6ir6s6t k0vet6en 30 napon belul utalja
a T6mogatott Sltal
. ... sz6mri sz6mlaszdmra.

megadott

A

T6mogatott tudomSsul veszi, hogy T6mogat6 a T6mogatott nev6t, a t6mogatott
tev6kenys6get 6s a t6mogatds 6sszeg6t, az 6rintetts6get, valamint
a sz6ml6k 6s
bizonylatok kivetelevel
beny0jtott 6s elfogadott palylzati elszdmoldst
nyilv6nossdgra hozza.

a

6.

7.

-

T6mogat6 fenntartja magSnak azt a jogot, hogy a tdmogatott tev6kenys6get, a
t6mogatds felhasznSl6s6t a Polgdrmesteri Hivatal illetekes bels6 szervezeti egys6gei
ellen6rizhetik.

A

T6mogatott hozz646rul a tdmogatott tev6kenys6g, valamint a tdmogat6s
felhaszndlSsdnak ellen6rz6s6hez, mUkod6s6nek teljes kdr( megismer6s6hez. A
Tdmogatott olyan nyilv6ntartdst koteles vezetni, amelyb6l az adatok naprak6szen
megdllapithat6k.

8.

A T6mogatott tudomdsul veszi, hogy 2021. janu6r 31. napj6ig k6teles elszdmoldst,
azaz szakmai 6s penzUgyi beszdmolot k6szlteni. A Tdmogatott kdteles t6teles
p6nzUgyi elsz6mol5st kesziteni (szdmlaosszeslt6t, z6rad6kkal ell5tott, hitelesitett
sz6mlamdsolatokat es penzUgyi bizonylatokat, valamint teljesitesigazol6st mell6kelve),
tovdbbii nyilatkozni arr6l, hogy a sz6ml6kat m6s elszdmol6shoz nem haszn6lja fel. Pa
eredeti szdmldn zdrad6kkent fel kell tUntetni: "SZMJV 6nkorm5nyzata Sltal a
2020. szSmf t6mogat5si szerz6d6sben biztositott t6mogatisra
efsz6molva". A tdjekoztat6st 6s az elsz1mol6st egy p6lddnyban a Polg6rmesteri
Hivatal Eg6szsegUgyi es KozszolgSlati Oszt6ly6nak kell megkUldeni.

L

Az elsz6mol6s eset6ben a T6mogatott kiz6r6lag a t6mogatdsi c6l megvalosit6s6val
dsszefUgg6sben a T6mogatott nev6re sz6lo sz6ml6kkal, valamint az Sltala kibocs6tott
penzUgyi bizonylatokkal (szem6lyijellegrl kifizet6sek eset6n) jogosult elsz6molni.

10.

A T6mogatott tudomdsul veszi, hogy a tdmogatds felhasznSlds1ra kizflrolag csak a
T6mogatott jogosult. A t6mogatds harmadik szem6ly r6sz6re t6rten6 tov6bbad6s6ra
kizdrolag jelen tdmogat6si szez6des m6dosit6sSt k0vet6en jogosult.

f

11. Tdmogat6 fenntartja mag6nak a jogot, hogy amennyiben a T6mogatott a k6relm6ben
megjel6lt kOlts6gvet6sben meghat6rozott tartalomt6l elterS sz6mldkkal, valamint
bizonylatokkal sz6mol el, ilgy a Tdmogato jelen szez6d6sben r6gzltett meghat6rozott
j o g k6vetkezm6 nyt alkalmazza.
12.

Amennyiben a Tdmogatott a tdmogatdsi dsszeget nem teljes eg6sz6ben haszndlja fel,
fgy a fel nem haszn6lt dsszeget a besz6mol6 benyUjtdsdval egyidejrlleg, de legkes6bb
a 8. pontban meghatdrozott id6pontig koteles visszafizetni a T6mogato r6sz6re.

13.

A Tdmogatott tudomdsul veszi, hogy szerz6d6sszeg6s eset6n, a t6mogat6s teljes
osszeg6t a Ptk. szerinti k6sedelmi kamattal egyUtt koteles az erre torten6 felsz6llt6stol
sz6mltott 8 napon belUl visszafizetni.

14. A T6mogatott tudom6sul veszi, ha a 8. pont szerinti elszdmoldst hatdrid6ben nem
ny0jtotta be, 6s a hat6rid6 meghosszabblt6s6t sem kerte vagy a hat6rid6
meghosszabbit6sa nem kerUlt j6v6hagy6sra, akkor a tdmogatott szervezet az
elszdmoldsi hat6rid6 lej6rt6t kdvet6 egy 6ven belUl Onkorm6nyzati t6mogatdsban nem
r6szesUlhet, 6s azt k6vet6en is csak akkor, ha id6k6zben elsz6mol6si k6telezetts6get
teljesiti,
15.

A T6mogatott tudom6sul veszi, ha az elj6r6s sor6n megt6veszt6 vagy val6tlan adatot
k6z6lt, akkor e teny tudomdsra jut6s6t6l szdmltott hdrom 6ven belUl Onkorm6nyzati
forrdsbol t5mogatdsban nem r6szesUlhet.

16.

A felek rdgzltik,

17.

A Tdmogatott k6telezettseget v6llal arra, hogy a tdmogat6si szez6d6sben foglalt

hogy a korm6nyzati funkci6k 6s 6llamh6ztart6si szak6gazatok
osztfllyozlsi rendj6r6l szol6 1512019. (Xll.7.) PM rendelet 4. $ (2) bekezdeseben
foglaltaknak eleget t6ve a Tdmogatott 6ltal igenyelt t6mogat6s c6lj6nak korm6nyzati
funkci6jak6nt a ,,011 130 Onkorm6nyzatok 6s dnkorm6nyzati hivatalok jogalkot6
6s Sltal6nos igazgat6si tev6kenys6ge" funkci6t jelOlik meg.
c6l

megval6slt6sa sor6n a hat6lyos jogszab6lyokat betartja.
18.

Jelen tdmogatSsi szez6d6sben nem szabSlyozott kerdesekben az 0nkormdnyzati
forr6sdtaddsr6l sz6l6 4712013. (Xll. 4.) 6nkorm6nyzati rendeletben foglaltak az
i16nyad6ak.

Jelen szez6d6st a felek, mint akaratukkal megegyezSt elolvas6s ut6n jovdhagyolag al6irtdk.

Szombathely,202Q. m6rcius
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Szombathely Megyei Jogri VSros
0 n ko rm6 n y zata r6sz6 16l :

E0tvOs Lor6nd Tudom6nyegyetem
16sz616l:

/: Dr. Nem6ny AndrSs :/

/: Dr. Scheuer Gyula :/

polgdrmester

kancellSr
PenzUgyi ellenjegyz6:

/: Rozgonyi Mikl6s:/
gazdas6gi f6igazgat6

A kdtelezetts6gvSl lal6st p6nzUgyi leg el lenjegyezte
..............6v............. .h6..........nap
St6ger

Gibor oszt6lyvezet6

:

