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________________ ELŐLAP______________________________________________________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződések módosítására

Az előterjesztés tartalma:

A katasztrófavédelmi beszerzésekre nyújtott egyedi támogatás Támogatási szerződéseinek módosítása 
javasolt. Tekintettel arra, hogy a piaci árnak megfelelő beérkezett ajánlatok ajánlati ára meghaladta a 
rendelkezésre álló anyagi fedezetet, e miatt a beszerzési eljárások eredményes lefolytatásához a műszaki 
tartalom módosítása szükséges.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Uj laki Anikó beruházási és \
városüzemeltetési osztály vezető *

Huszti Benjámin műszaki üi.

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás: g'

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.11.16.

Sürgősség indoka: '

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság x
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság x
Képviselő-testület x

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: IGEN: 153/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat
Előzmény mellékletként csatolva: x

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: x
IGEN:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz:
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: NEM:x IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: NINCS: x

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: ’ polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): ‘izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: .......................................................................................................................................................

jegyző
1Cép viselő-testül éti tárgyalásra alkalmas:

sgyző



Göd Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS 

Göd Város Önkormányzatának 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 
Képviselő-testülete 

soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a közvilágítási hálózat korszerűsítésével kapcsolatban

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Göd Város Önkormányzata képviseletében Balogh Csaba polgármester, hivatkozva Pest Megye Önkormányzata 
Közgyűlésének az önkormányzati támogatásról szóló 14/2020.(X.5.) önkormányzati rendeletének Egyedi 
támogatási kérelem útján nyújtott támogatás című III. Fejezetére, az alábbi beruházások vonatkozásában egyedi 
támogatási kérelmet nyújtott be.
1. A Samsung SDI Magyarország Zrt. hatásterületén élő lakosság kimenekítéséhez szükséges bevetendő 
felszerelések beszerzésére. A kimenekítéssel érintett területen lakók száma 157 fő, melyből reálisan számolható - 
ezért a költség kalkuláció során figyelembe vett - 150 fő. A befogadásra kijelölt Balázsovits Sportcsarnok erre a 
célra szükséges berendezésének tervezett költsége, előzetes becslés - illetve a bekért árajánlat - alapján bruttó 
6.850.000,-Ft Forrás: Gödi zöld-fenntarthatósági alap (a Rendelet 39.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a környezeti 
ártalmak, a környezetterhelés csökkentésére vagy megszüntetésére irányuló beavatkozásokra)
2. A 2022-re tervezett teljes körű Külső Védelmi Terv gyakorlat idejére a polgári védelmi szervezetekbe beosztott 
személyek részére szükséges beszerezni a minimális munkabiztonsági felszereléseket, eszközöket, melyek nélkül 
a szervezetek nem bevethetőek. A teljes törzs és a kimenekítésbe, ellátásba bevont szervezetek állománya 100 fő, 
mely személyek részére a teljes ruházati és védő felszerelés tervezett költsége előzetes becslés és árkalkuláció 
alapján: bruttó 3.000.000,-Ft, Forrás: Gödi zöld-fenntarthatósági alap (a Rendelet 39.§ (1) bekezdés b) pontja 
szerint a környezeti ártalmak, a környezetterhelés csökkentésére vagy megszüntetésére irányuló beavatkozásokra) 
Támogatás összege:
a) bruttó 6.850.000,- Ft
b) bruttó 3.000.000,- Ft 
Összesen: bruttó 9.850.000,- Ft
Projektek befejezésének határideje: 2022.12.31.

Az Önkormányzat korábbi közbiztonsági referense által készített, benyújtott kérelem projekt adatlapja szerint, az 
alábbi tételek beszerzésére kapott támogatást az Önkormányzat:
1. A Samsung SDI Magyarország Zrt. hatásterületén élő lakosság kimenekítéséhez szükséges bevetendő 
felszerelések beszerzése. A kimenekítésre tervezett területen lakók száma 157 fő, melyből reálisan kalkulálható 150 
fő. Erre a célra a befogadásra kijelölt Balázsovits Sportcsarnok berendezéséhez szükséges eszközök és kiadások:
Tábori ágy 150 db br. á/db 25.000,-Ft/db................................................................................  3.750.000.-

Agynemű (mosható huzat nélküli paplan, párna, lepedő)
br. á. 10.000,-Ft/klt. 150 kit.......................................................................................................... 1.500.000.-

Sörpad garnitúra az étkeztetéshez és a szabadidőhöz
20 kit br. á. 30.000,-Ft/klt................................................................................................................ 600.000.-

Kézi rádió 5 kit. br. á. 50.000,-Ft/klt..............................................................................................250.000.-
Mobil rádió (2 telepítve, 2 gk-ba) 50.000,-Ft/db......................................................................... 200.000.-

Hangosbeszélő kézi 5 db, 1 db 10.000,-Ft......................................................................................50.000.-

2 kit. hangosító önkormányzati gépjárműre
br. á. felszerelve kb. 150.000,-Ft/db...............................................................................................300.000.-

1 db HF érzékelő kézi berendezés 200.000,-Ft/db...................................................................... 200.000.-
Összesen:.....................................................................................................................................6.850.000.-Ft



2. A 2022-re tervezett teljes körű Külső Védelmi Terv gyakorlat idejére a polgári védelmi szervezetekbe beosztott 
személyek részére be kell szerezni a minimális munkabiztonsági felszereléseket, eszközöket. Ezek nélkül a 
szervezetek nem bevethetőek.
100 fő polgári védelmi beosztott (a teljes törzs és a kimenekítésbe, ellátásba bevont szervezetek állománya) 
személyi ruházati felszerelése (védősisak, esőkabát, láthatósági mellény, munkavédelmi cipő, málhazsák, 
munkaruha feliratos)
100 főre kb. 30.000.-Ft/fő........................................................................................................ 3.000.000.-Ft

Felek között a vonatkozó Támogatási szerződések aláírására 2022. március 16. napján került sor.
A fentieknek megfelelően, a beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek.
A Bíráló Bizottság javasolta a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani, tekintettel arra, hogy a beérkezett 
ajánlatok ajánlati ára meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.
Mivel a piaci árnak megfelelő - beérkezett ajánlatok ajánlati ára meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezetet, 
a beszerzési eljárások eredményes lefolytatásához a műszaki tartalom módosítása szükséges.

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a 153/2022. (IX. 27.) PEKJB 
határozatával úgy döntött, hogy
a) a polgári védelmi eszközök beszerzése kapcsán a „Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök 
beszerzése” és a „Göd Város Önkormányzata részére munkabiztonsági felszerelések beszerzése” tárgyban 
lefolytatott beszerzési eljárásokat eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők által 
benyújtott ajánlatok ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.
b) felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg, mi az a kötelező minimum felszerelés vagy polgári védelmi eszköz, 
amely a Samsung SDI Magyarország Zrt. hatásterületén élő lakosság kimenekítéséhez szükséges.
Forrás: Pest Megye Önkormányzata által biztosított egyedi támogatási keret.

A Beruházási Osztály felvette a kapcsolatot a Katasztrófavédelem illetékes vezetőjével, aki azt a tájékoztatást adta, 
hogy nincs kötelezően meghatározott minimum felszerelés vagy polgári védelmi eszköz, amely a Samsung SDI 
Magyarország Zrt. hatásterületén élő lakosság kimenekítéséhez szükséges. A beszerzendő eszközök és felszerelések 
meghatározása az Önkormányzat saját hatásköre.
Tekintettel arra, hogy a hivatkozott támogatási szerződésekben meghatározott eszköz és felszerelés lista a 
meghatározott áron nem beszerezhető, az alábbiak szerint javasoljuk a tárgyi szerződésekben szereplő támogatási 
cél és határidő módosítását. A módosított műszaki tartalom esetén javasoljuk, hogy ne darabszám, hanem 
keretösszeg kerüljön meghatározásra, amely alapján vélhetően már sikeresen folytatható majd le a beszerzési 
eljárás.

1. „Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök beszerzése” tárgyú támogatási szerződés:

minimum db szám
Tornaszőnyeg 30
Takaró 60
Megafon/hordozható 5
Gázérzékelő kézi 1
Kézi adóvevők 6
Tölthető kézi lámpa 6
Benzinmotoros áramfejlesztő 1
Mobilgarázs az eszközök tárolására 1

Keretösszeg: 6.850.000,- Ft.

2. „Göd Város Önkormányzata részére munkabiztonsági felszerelések beszerzése” tárgyú támogatási szerződés:

minimum db szám
Védősisak 50
Jól láthatósági esőköpeny 50
Láthatósági mellény 50
Gumicsizma 50
Kesztyű 50

Keretösszeg: 3.000.000,- Ft.



A megvalósítási határidőket javasoljuk 2023.05.31-re módosítani.
Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Göd Város Önkormányzata Képviselő testületének

.../2022. (......) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
kezdeményezi a Pest Megye Önkormányzatával 2022. március 16. napján kötött 175-4/2022. és a 175-5/2022. 
számú Támogatási szerződések módosítását.

1. „Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök beszerzése” tárgyú támogatási szerződés 
alapján beszerzendő eszközök:

______________Megnevezés______________ minimum db szám
Tornaszőnyeg 30
Takaró 60
Megafon/hordozható 5
Gázérzékelő kézi 1
Kézi adóvevők 6
Tölthető kézi lámpa 6
Benzinmotoros áramfejlesztő 1
Mobilgarázs az eszközök tárolására 1

Keretösszeg: 6.850.000,- Ft.

2. „Göd Város Önkormányzata részére munkabiztonsági felszerelések beszerzése” tárgyú támogatási 
szerződés alapján beszerzendő védőfelszerelések:

__________ Megnevezés__________________ minimum db szám
Védősisak 50
Jól láthatósági esőköpeny 50
Láthatósági mellény 50
Gumicsizma 50
Kesztyű 50

Keretösszeg: 3.000.000,- Ft.

A megvalósítási határidőket javasoljuk 2023.05.31-re módosítani.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. november 16.

Tisztelettel:

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető



2022.11. 16. 15:17 Online határozat- és rendelettár

• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

153/2022. (IX. 27.) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági határozat
Tárgy: Döntés polgári védelmi eszközbeszerzések tárgyú beszerzési eljárások lezárásáról

153/2022. (IX. 27.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a) úgy dönt, hogy a polgári védelmi eszközök beszerzése kapcsán a „Göd Város Önkormányzata 
részére polgári védelmi eszközök beszerzése” és a „Göd Város Önkormányzata részére 
munkabiztonsági felszerelések beszerzése” tárgyban lefolytatott beszerzési eljárásokat 
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok ajánlati 
ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.

b) felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg, mi az a kötelező minimum felszerelés vagy polgári védelmi 
eszköz, amely a Samsung SDI Magyarország Zrt. hatásterületén élő lakosság kimenekítéséhez 
szükséges.

Forrás: Pest Megye Önkormányzata által biztosított egyedi támogatási keret.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe
© Globomax Zrt. | 2009 - Minden jog fenntartva!
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Településfejlesztési Alap, iktatószám: 175-5/2022

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről 
Név: Pest Megye Önkormányzata
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Adószám: 15731319-1-41
Bankszámlaszám: 10032000-00319937-00000000
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Aláírásra jogosult képviselője: Szabó István - Pest Megye Közgyűlésének elnöke
mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 

másrészről:
Név: Göd Város Önkormányzata
Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám: 15731106-2-13
Pénzforgalmi számlaszám: 10700323-42056506-51100005
Aláírásra jogosult képviselője: Balogh Csaba

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között, az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételek szerint jött létre.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy jelen támogatást a Támogató a Kedvezményezett részére Pest Megye 
Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján nyújtja.

Jelen támogatási szerződés megkötésére a Kedvezményezett egyedi támogatási kérelme alapján, a 
Rendelet 33.§ (1) bekezdés d) pontja, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 17/2022. (01. 25.) 
GPB határozata alapján kerül sor.

A támogatás tárgya

1. Támogató a támogatást a Kedvezményezett részére az alábbi támogatott tevékenység(ek) 
megvalósítására nyújtja: a polgárvédelmi szervezetekbe beosztott személyek részére a minimális 
munkabiztonsági felszerelések, eszközök, illetve munkaruha beszerzésére.

2. Támogató az 1. pont szerinti támogatott tevékenység(ek) megvalósítására a Kedvezményezett 
részére bruttó 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást 
nyújt egyösszegben, támogatási előleg formájában. A támogatás intenzitása: 100%

3. A támogatott tevékenység időtartama: 2022. február 01. - 2022. december 31.

4. A támogatás felhasználásának határideje: 2023. január 31.

5. A támogatás terhére elszámolható költségek kizárólag a Kedvezményezettnek a 3. pontban 
megjelölt támogatott tevékenység időtartama alatt, a támogatott tevékenység megvalósításával 
összefüggésben felmerült, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező költségtervben szereplő 
költségek, igazoltan e célra fordított 4. pontban megjelölt felhasználási határidőig pénzügyileg 
teljesített kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el olyan költséget, amelyre az 
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Településfejlesztési Alap, iktatószám: 175-5/2022

államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás vagy egyéb forrás nyújt 
fedezetet.

6. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege 
tartalmazza. A Kedvezményezett által benyújtott egyedi támogatási kérelem és annak mellékletei 
a jelen szerződés részét képezik akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra. 
A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen 
szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. Abban az esetben, ha a jelen szerződésben meghatározott 
okból a támogatott tevékenység vagy az egyedi támogatási kérelem szakmai tartalmával 
összefüggő más adat (így különösen a kérelem jóváhagyott költségterve) a Kedvezményezett 
kérelmére, a Támogató jóváhagyásával módosul, Felek jelen megállapodásukat e módosításokkal 
összhangban értelmezik.

A támogatás rendelkezésre bocsátása

7. A Támogató a 2. pontban foglalt támogatási összeget a jelen szerződés aláírását követő 15 napon 
belül előleg formájában utalja át Kedvezményezett részére a Kedvezményezett jelen szerződésben 
meghatározott számlaszámára.

A támogatás elszámolása

8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a jelen szerződésben rögzített tartalmi-formai 
követelményeknek megfelelően és határidőben köteles írásos beszámoló benyújtására.

9. A támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor 
benyújtott számlák, egyéb számviteli bizonylatok teljesítési időpontja a 3. pontban megjelölt 
időszakra esik, és pénzügyi teljesítése a 4. pont szerinti felhasználási határidőig megtörténik.

10. A Kedvezményezett a támogatás teljes összegére vonatkozó hiánytalan beszámolót köteles 
benyújtani a Támogató részére a 4. pont szerinti felhasználási határidőtől számított 60 napon belül.

11. A beszámoló részei:

a. Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt 
szakmai beszámoló, a teljesítést alátámasztó fotódokumentációval a támogatott tevékenység 
megvalósításáról;

b. Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt, a 
támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység 
megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítő 
a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint. A számviteli bizonylatokról készítendő összesítőt a 
Támogató által meghatározott formanyomtatványon, a Kedvezményezett képviseletére 
jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírva 1 darab eredeti példányban, 
továbbá - a Támogató kérése esetén - szerkeszthető formában (Word, Excel) kell benyújtani. 
A forma nyomtatványt a Támogató legkésőbb a felhasználási határidőt megelőző 30 napig 
elektronikus úton megküldi a Kedvezményezett jelen szerződésben meghatározott 
elektronikus levélcímére;

c. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített számviteli bizonylatok másolata;

d. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített pénzügyi teljesítést igazoló iratok másolata;
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e. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített, 200.000 forintot meghaladó építési beruházás, eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése vagy szolgáltatás megrendelés esetén írásos megrendelő / szerződés hiteles 
másolata.

12. A Kedvezményezett a támogatás terhére kizárólag azon költségeket számolhatja el, amelyekhez
kapcsolódóan az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti 
számviteli bizonylatra rávezetésre került, hogy „Pest Megye Önkormányzatával kötött 175-5/2022. 
számú támogatási szerződés terhére elszámolva....................... Ft".

13. A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell 
megállapítani. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak 
végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton 
megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
középárfolyamon kell forintra átszámítani.

14. Az idegen nyelvű számlákon, dokumentumokon, bizonylatokon azokat az adatokat, 
megjelöléseket, szövegrészeket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a bizonylat tartalmának 
megbízható, valóságnak megfelelő megítéléséhez szükségesek, magyarul is fel kell tüntetni.

15. A Kedvezményezett az elszámolás során köteles nyilatkozni, hogy a pénzügyi elszámolásban 
feltüntetett költségek kifizetése előtt, azok összegszerűségéről, jogszabályszerűségéről - 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás 
teljesítéséről is-előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el.

16. Támogató a beszámolót annak beérkezését követő 60 napon belül ellenőrzi. Ha a benyújtott 
beszámoló nem felel meg a jelen szerződésben és mellékleteiben, illetve az irányadó 
jogszabályokban foglalt követelményeknek, úgy a Támogató írásban hiánypótlásra szólítja fel a 
Kedvezményezettet, melyet a Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban meghatározott 
határidőn belül teljesíteni köteles. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban megjelölt 
határidőn belül nem, vagy nem a felszólításban megjelölteknek megfelelően teljesíti a 
hiánypótlást, úgy a Támogató jelen szerződéstől elállhat.

17. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, és szavatol azért, hogy a vonatkozó 
hazai, nemzetközi, továbbá európai uniós jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak megfelelően a támogatási program 
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a támogatási programmal 
kapcsolatos valamennyi tevékenység, eljárás során átadott dokumentumokban feltüntetett 
személyek kifejezetten hozzájárultak személyes adataiknak a Támogató által a támogatás 
nyújtásával, felhasználásának ellenőrzésével, illetve a támogatással kapcsolatos tájékoztatással 
összefüggésben történő kezeléséhez, illetve ezen adatok vonatkozásában a Támogató 
jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségének teljesítéséhez.

Fenntartási kötelezettség

18. A Kedvezményezett köteles a támogatásból
a) felújított/átalakított/bővített ingatlant 3 évig a projekt eredeti céljának megfelelően 

folyamatosan fenntartani és működtetni;
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b) beszerzett eszközöket, immateriális javakat 3 évig folyamatosan fenntartani és 
működtetni.

A támogatásból fejlesztett ingatlannak, beszerzett eszközöknek és immateriális javaknak a 
fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett tulajdonában kell lennie. A fenntartási időszak a 
beszámoló elfogadásával kezdődik, és a beszámoló elfogadásától számított három (3) évig tart.

19. A beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes 
jóváhagyásával és a Támogató döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más 
használatába, illetve terhelhető meg.

20. Kedvezményezett köteles a támogatásból megvalósult beruházás, valamint a beszerzett eszközök 
állagmegóvását és vagyoni szempontú védelmét saját költségén folyamatosan biztosítani, továbbá 
köteles gondoskodni azok rendeltetésszerű használatáról, illetve az előírt folyamatos 
karbantartásról, valamint a szükséges javításokról és esetlegesen szükséges, eredeti állapotnak 
megfelelő pótlásokról. Kedvezményezett köteles az eszköz-karbantartási munkálatait a hatályos 
jogszabályok által előírt módon dokumentálni és ezt az elszámolás/ellenőrzés során a Támogató, 
valamint az ellenőrzésre jogosult szervek számára igazolni.

Ellenőrzés

21. Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a jelen szerződés 
alapján a szerződésben meghatározottak szerinti teljesítést, a támogatási cél megvalósítását és a 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni.

22. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, 
minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket 
nyilatkoztatni. Támogató jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel 
kapcsolatos számlák és egyéb bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a számlákat kibocsátó 
személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.

23. Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit 
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is 
segíteni. Ha a Kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a 
költségvetési támogatást visszavonhatja.

Iratmegőrzés

24. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő tíz (10) éven 
keresztül hiánytalanul megőrizni.

Támogatás jogosulatlan igénybevétele

25. Fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha jelen szerződés megkötését követően a 
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, 
amely a támogatás visszavonását, a jelen szerződés felmondását vagy az attól történő elállást 
teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul 
tájékoztatni kell.
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26. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén a Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt 
felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

27. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak 
felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a 
jegybanki alapkamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 
visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthető.

Biztosíték

28. A jelen szerződésben foglalt támogatás biztosítékaként a Kedvezményezett legkésőbb a támogatás 
folyósításáig a támogatási összeg 100%-ának megfelelő, beszedési megbízás adására köteles.

A támogatási összeg és kamatai visszafizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési 
megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a Támogatási szerződés Támogató részéről szóló 
egyoldalú megszüntetéséről szóló döntés vagy a fizetési felszólítás megküldését követően, az 
abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

Kedvezményezett köteles bejelenteni valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással 
megterhelhető - fizetési számlája tekintetében, a Támogató beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére 
vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak 
Támogatóval együttesen, annak szignálásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló 
kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A Kedvezményezett számlavezetője(i) által 
érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési jogának biztosítására a jelen támogatási 
szerződés 2. számú mellékletét képezi.

Támogatási szerződés megszüntetésének esetei

29. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt 
feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

a. a megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott 
tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki 
felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

b. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

c. ha a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató 
tudomására olyan körülmény, amely alapján a támogatási szerződés megkötését kizárta volna,

d. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

e. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az e rendeletben vagy a támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 
kötelezettségének, és ennek következtében á támogatás szabályszerű felhasználását nem 
lehet ellenőrizni,

f. a Kedvezményezett a jelen szerződés 32. pontja alapján tett nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja,

g. a Kedvezményezett nem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette beszámolási 
kötelezettségét,

5



Településfejlesztési Alap, iktatószám: 175-5/2022

h. a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő 
további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott észszerű határidőn belül nem 
intézkedik,

i. a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik, vagy

j. jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott egyéb esetben.

Kedvezményezett nyilatkozatai

30. Ha a 31. pont a), c), d), f), h), i) vagy j) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, 
a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett 
adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a támogatás egyéb -, az egyedi támogatási 
kérelemben ismertetett vagy a jogszabályban, jelen szerződésben rögzített - feltételeiben változás 
következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt 
írásban bejelenteni a Támogatónak.

31. Kedvezményezett kijelenti, hogy
a. a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak 

és hitelesek az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be,
b. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 
eljárás nincs folyamatban,

c. megfelel az Ávr.-ben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
d. megfelel az Áht. 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek,
e. megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (a továbbiakban: Knytv.) 6.§ és 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek,

f. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja,

g. lejárt határidejű köztartozással nem rendelkezik,
h. nincsen Pest Megye Önkormányzata felé meg nem fizetett, lejárt tartozása,
i. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható 

szervezetnek minősül és
j. a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.

Támogatási szerződés módosításának esetei

32. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, azonban a Kedvezményezett a tudomására jutástól 
számított nyolc napon belül írásban köteles jelenteni a Támogatónak, ha

a. a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a 3. pontban meghatározott határidőhöz képest 
előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;

b. a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Kedvezményezett által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás 
valósul meg, vagy
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c. a támogatott tevékenység úgy módosul, hogy az a tevékenység műszaki-szakmai tartalmának 
lényeges szempontjait, a támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem jelent kockázatot a 
projekt eredményességére.

33. A költségterv kiemelt költségvetési sorain (igénybe vett szolgáltatások, tárgyi eszközök, 
immateriális javak, építés stb.) rögzített összegek legfeljebb a támogatás teljes összegének 10 %- 
át nem meghaladó mértékben léphetők túl (a költségterv más kiemelt költségvetési sorainak 
megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül), ha azt Kedvezményezett által benyújtott 
módosított költségterv és az eltérések indokait tartalmazó írásbeli kérelme alapján a közgyűlés 
elnöke jóváhagyta. Ha a túllépés összege nem haladja meg a támogatás teljes összegének 5%-át, a 
Kedvezményezett a módosításról a beszámolóban köteles számot adni. A módosítási kérelem 
(beszámoló) nem hagyható jóvá, ha az az egyedi támogatási kérelem támogathatóságnak alapvető 
feltételeit érinti/érintette, és/vagy kockázatot jelent a projekt eredményességére.

34. A 32. és 33. pontban foglalt eseteken túl a támogatási jogviszonyt érintő változások esetében a 
jelen szerződés módosítása szükséges. A Kedvezményezettnek a módosításra irányuló kérelmét 
írásban, indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag 
olyan indokkal kezdeményezhet módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit 
utólag nem változtatja meg. A módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási cél 
megvalósulását nem veszélyeztető - 32. a) pontban foglaltakon túli - határidő-módosításra, a 
költségtervet érintő, 33. pontban foglaltakon kívüli módosításokra, valamint a Kedvezményezett 
adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt bekövetkező, a támogatás összegét 
érintő módosításra.

Kapcsolattartás

35. A támogatott tevékenység teljesítésének elősegítése érdekében a Támogató és a 
Kedvezményezett részéről a kapcsolattartó személy:

Támogató részéről:
Név: dr. Szinay József
Telefon: +36-30-922-1907
E-mail: szinavi@pestmegye.hu

Kedvezményezett részéről:
Név: dr. Juhász Judit
Telefon: 06-27-530-050
E-mail: juhaszjudit@god.hu

36. A Támogató és a Kedvezményezett gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat - mint 
érintetteket - megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen szerződésben, valamint az 5. számú 
mellékletben megadott személyes adataikat a Támogató és a Kedvezményezett kapcsolattartás 
céljából kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja.
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37. A kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban 
gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének 
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően 
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok 
törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok 
szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési 
kötelezettség megszűnik.

38. A Támogató és a Kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely 
kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a 
személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen, 
továbbá, ha a fent megjelölt kapcsolattartók személyében változás történik. A kapcsolattartó 
személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesíteni szükséges. A 
kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a jelen szerződésben meghatározott módon 
megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartó személyében bekövetkező változás nem 
indokolja jelen szerződés módosítását.

39. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, 
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás 
érkezett. Az írásban történő kézbesítés pedig akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a 
kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt 
a címzett igazoltan átvette.

40. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a küldemény a postai kézbesítés második 
megkísérlését követően is nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött 
küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.

Egyéb rendelkezések

41. A Kedvezményezett a jelen támogatói szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről kiadott 
tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás 
Támogatótól származik.

42. A Támogatónak és a Kedvezményezettnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
támogatási jogviszony keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a 
támogatási jogviszony létrejötte után felmerülő, a jelen szerződés teljesítését akadályozó 
körülményről kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

43. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy teljes egészében 
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez a szerződés többi rendelkezésének 
érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. A Támogató és a Kedvezményezett azonban 
kötelesek törekedni arra, hogy az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartott rendelkezést 
jóhiszemű tárgyalások útján érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.

44. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az Áht, az Ámr, és a Knytv., valamint Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzati 
támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete irányadóak.

45. Jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült, melyből kettő példány 
a Támogatót, egy példány a Kedvezményezettet illeti meg. A szerződő felek a jelen szerződésben 
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foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2022. március 07.

S
Pest Megye Köz

Pest Megye Örik{?rm4nyzjata
Támogató

Göd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett

Szalkainé Pribula Ágnes 
Gazdasági Iroda vezető 

pénzügyi ellenjegyző

cbv

A

2022 MÁRC Ö Z .. ....
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BANKI FELHATALMAZÓ LEVÉL

CIBBANKZrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14. 
(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk t 
Jogosult által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésér 
feltételekkel:

P&st Megyei Önkormányzati Hivatal 
Budapest _IkUtószámi'JtA.ljcJL..

rhére az eQa^ÚKgoeyezett

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

Számlatulajdonos megnevezése: Göd Város Önkormányzata

Számlatulajdonos székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: 10700323-42056506-51100005
Jogosult neve: Pest Megye Önkormányzata

Jogosult székhelye/címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Jogosult bankszámlaszáma: 10032000-00319937-00000000
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Magyar Államkincstár

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt Göd, 2022. év hó .£?&•. nap

Számlatulajdonos

Záradék:

Cc í Hitelintézet mint

Kelt.........

a 
Számlatulajdonos számla vezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Pest Megye Önkormányzata 
Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére 
beszedési megbízás útján érvényesítheti.
Fentieket mint a Számlatulajdonos számlavezető Hitelintézete nyilvántartásba vettük.
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JAVASLAT
GÖD VÁROS POLGÁRI VÉDELMI KÉPESSÉGÉT NÖVELŐ 

BESZERZÉSEK PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁSÁRA

1. A Samsung SDI Magyarország Zrt. hatásterületén élő lakosság kimenekítése esetén 
bevetendő felszerelések tekintetében. A kimenekítésre tervezett területen lakók száma 
157 fő. Reálisan számolható 150 fő. A Befogadásra kijelölt Balázsovits Sportcsarnok 
berendezésére tervezett:

Tábori ágy 150 db br. á/db 25.000 HUF/db
Ágynemű (mosható huzat nélküli paplan, párna, lepedő.

3.750.000.-

br. á. 10.000 HUF/klt. 150 kit. 1.500.000.-

Sörpad garnitúra az étkeztetéshez és a szabadidőhöz:
20 kit. br. á. 30.000 HUF/klt 600.000.-

Kézi rádió 5 kit. br. á. 50.000 HUF/klt.
Mobil rádió (2 telepítve, 2 gk-ba) 50.000 HUF/db

250.000.-
200.000.-

Hangosbeszélő kézi 5 db, 1 db 10.000 HUF 
2 kit. hangosító önkormányzati gépjárműre 
br. á. felszerelve kb. 150.000 HUF/db

50.000.-

300.000.-

I db HF érzékelő kézi berendezés 200.000 HUF/db 200.000.-

Összesem: 6.850.090.-

2. A 2022-re tervezett teljes körű Külső Védelmi Terv gyakorlat idejére a polgári 
védelmi szervezetekbe beosztott személyek részére be kell szerezni a minimális 
munkabiztonsági felszereléseket, eszközöket. Ezek nélkül a szervezetek nem 
bevethetőek.

100 fő polgári védelmi beosztott részére (A teljes törzs és a kimenekítésbe, ellátásba 
bevont szervezetek állománya):

Személyi ruházati felszerelés ( Védősisak, esőkabát, léthatósági mellény, 
munkavédelmi cipő, málhazsák, munkaruha feliratos)

100 fö ár: kb. 30.000.- HUF/fő 3.000.000.-

3. Mivel a Samsubg SDI működéséhez elengedhetetlen a felhasznált veszélyes anyagok 
folyamatos pótlása, így számolni kell a leginkább számításba vehető és nem tiltott 
útvonalakon megjelenő rendszeres veszélyes anyagszállítmányok közlekedésére, így 
az ott alacsony valószínűséggel bekövetkező szállítási balesetekkel. Ezen szállítási 
balesetek hatására kialakulhatnak veszélyeztető hatások ezért az utak mentén célszerű 
a megfelelő riasztó berendezések telepítése. Göd város jelenleg a Samsung által 
telepített 2 db szirénaállomáson kívül 2 db légvédelmi motorszirénával rendelkezik, 
melyből csak 1 db az üzemképes. Ezért a minimálisan szükséges fejlesztés ezen 2 régi



motorsziréna átépítése, modem, hangüzenetek továbbítására is alkalmas, az országos 
rendszerbe is integrálható sziréna állomásra és a legvalószínűbb szállítási útvonalak 
mentén még 2 db új szirénaállomás telepítésére.

1 db szirénaállomás fejlesztése kb. Br. 2.000.000.- HUF,
4 db szirénaállomás fejlesztésének összköltsége: 8.000.000.-

A fenti költségvetés a minimálisan szükséges gyors beszerzések és fejlesztések 
tervezett költségeit tartalmazzák. Kifejezetten a Samsung SDI Magyarország 
gödi gyárának működésével kapcsolatban felmerő, minimális védelmi 
beszerzések, fejlesztések költségeit tartalmazzák. Megvalósulás esetén viszont 
jelentősen javítaná a lakosság védelmének megvalósulását.

A pályázni kívánt összeg: 17.850.000.- HUF
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről 
Név: Pest Megye Önkormányzata
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Adószám: 15731319-1-41
Bankszámlaszám: 10032000-00319937-00000000
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Aláírásra jogosult képviselője: Szabó István - Pest Megye Közgyűlésének elnöke
mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 

másrészről:
Név: Göd Város Önkormányzata
Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám: 15731106-2-13
Pénzforgalmi számlaszám: 10700323-42056506-51100005
Aláírásra jogosult képviselője: Balogh Csaba

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között, az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételek szerint jött létre.

Előzmények

Felek rögzítik, hogy jelen támogatást a Támogató a Kedvezményezett részére Pest Megye 
Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján nyújtja.

Jelen támogatási szerződés megkötésére a Kedvezményezett egyedi támogatási kérelme alapján, a 
Rendelet 33.§ (1) bekezdés d) pontja, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 16/2022. (01. 25.) 
GPB határozata alapján kerül sor.

A támogatás tárgya

1. Támogató a támogatást a Kedvezményezett részére az alábbi támogatott tevékenység(ek) 
megvalósítására nyújtja: a felsőgödi Balázsovits János Sportcsarnok veszélyhelyzeti 
berendezéseinek beszerzésére.

2. Támogató az 1. pont szerinti támogatott tevékenység(ek) megvalósítására a Kedvezményezett 
részére bruttó 6.850.000.- Ft, azaz hatmillió-nyolcszázötvenezer forint összegű vissza nem 
térítendő támogatást nyújt egyösszegben, támogatási előleg formájában. A támogatás intenzitása: 
100%

3. A támogatott tevékenység időtartama: 2022. február 01. - 2022. december 31.

4. A támogatás felhasználásának határideje: 2023. január 31.

5. A támogatás terhére elszámolható költségek kizárólag a Kedvezményezettnek a 3. pontban 
megjelölt támogatott tevékenység időtartama alatt, a támogatott tevékenység megvalósításával 
összefüggésben felmerült, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező költségtervben szereplő 
költségek, igazoltan e célra fordított 4. pontban megjelölt felhasználási határidőig pénzügyileg
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teljesített kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el olyan költséget, amelyre az 
államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás vagy egyéb forrás nyújt 
fedezetet.

6. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege 
tartalmazza. A Kedvezményezett által benyújtott egyedi támogatási kérelem és annak mellékletei 
a jelen szerződés részét képezik akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra. 
A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen 
szerződéssel együtt alkalmazzák Felek. Abban az esetben, ha a jelen szerződésben meghatározott 
okból a támogatott tevékenység vagy az egyedi támogatási kérelem szakmai tartalmával 
összefüggő más adat (így különösen a kérelem jóváhagyott költségterve) a Kedvezményezett 
kérelmére, a Támogató jóváhagyásával módosul, Felek jelen megállapodásukat e módosításokkal 
összhangban értelmezik.

A támogatás rendelkezésre bocsátása

7. A Támogató a 2. pontban foglalt támogatási összeget a jelen szerződés aláírását követő 15 napon 
belül előleg formájában utalja át Kedvezményezett részére a Kedvezményezett jelen szerződésben 
meghatározott számlaszámára.

A támogatás elszámolása

8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a jelen szerződésben rögzített tartalmi-formai 
követelményeknek megfelelően és határidőben köteles írásos beszámoló benyújtására.

9. A támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor 
benyújtott számlák, egyéb számviteli bizonylatok teljesítési időpontja a 3. pontban megjelölt 
időszakra esik, és pénzügyi teljesítése a 4. pont szerinti felhasználási határidőig megtörténik.

10. A Kedvezményezett a támogatás teljes összegére vonatkozó hiánytalan beszámolót köteles 
benyújtani a Támogató részére a 4. pont szerinti felhasználási határidőtől számított 60 napon belül.

11. A beszámoló részei:

a. Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt 
szakmai beszámoló, a teljesítést alátámasztó fotódokumentációval a támogatott tevékenység 
megvalósításáról;

b. Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt, a 
támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység 
megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítő 
a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint. A számviteli bizonylatokról készítendő összesítőt a 
Támogató által meghatározott formanyomtatványon, a Kedvezményezett képviseletére 
jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírva 1 darab eredeti példányban, 
továbbá - a Támogató kérése esetén - szerkeszthető formában (Word, Excel) kell benyújtani. 
A formanyomtatványt a Támogató legkésőbb a felhasználási határidőt megelőző 30 napig 
elektronikus úton megküldi a Kedvezményezett jelen szerződésben meghatározott 
elektronikus levélcímére;

c. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített számviteli bizonylatok másolata;

2
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d. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített pénzügyi teljesítést igazoló iratok másolata;

e. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített, 200.000 forintot meghaladó építési beruházás, eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése vagy szolgáltatás megrendelés esetén írásos megrendelő' / szerződés hiteles 
másolata.

12. A Kedvezményezett a támogatás terhére kizárólag azon költségeket számolhatja el, amelyekhez 
kapcsolódóan az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti 
számviteli bizonylatra rávezetésre került, hogy „Pest Megye Önkormányzatával kötött 175-4/2022. 
számú támogatási szerződés terhére elszámolva....................... Ft".

13. A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell 
megállapítani. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak 
végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton 
megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
középárfolyamon kell forintra átszámítani.

14. Az idegen nyelvű számlákon, dokumentumokon, bizonylatokon azokat az adatokat, 
megjelöléseket, szövegrészeket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a bizonylat tartalmának 
megbízható, valóságnak megfelelő megítéléséhez szükségesek, magyarul is fel kell tüntetni.

15. A Kedvezményezett az elszámolás során köteles nyilatkozni, hogy a pénzügyi elszámolásban 
feltüntetett költségek kifizetése előtt, azok összegszerűségéről, jogszabályszerűségéről - 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás 
teljesítéséről is-előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el.

16. Támogató a beszámolót annak beérkezését követő 60 napon belül ellenőrzi. Ha a benyújtott 
beszámoló nem felel meg a jelen szerződésben és mellékleteiben, illetve az irányadó 
jogszabályokban foglalt követelményeknek, úgy a Támogató írásban hiánypótlásra szólítja fel a 
Kedvezményezettet, melyet a Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban meghatározott 
határidőn belül teljesíteni köteles. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban megjelölt 
határidőn belül nem, vagy nem a felszólításban megjelölteknek megfelelően teljesíti a 
hiánypótlást, úgy a Támogató jelen szerződéstől elállhat.

17. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, és szavatol azért, hogy a vonatkozó 
hazai, nemzetközi, továbbá európai uniós jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak megfelelően a támogatási program 
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a támogatási programmal 
kapcsolatos valamennyi tevékenység, eljárás során átadott dokumentumokban feltüntetett 
személyek kifejezetten hozzájárultak személyes adataiknak a Támogató által a támogatás 
nyújtásával, felhasználásának ellenőrzésével, illetve a támogatással kapcsolatos tájékoztatással 
összefüggésben történő kezeléséhez, illetve ezen adatok vonatkozásában a Támogató 
jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségének teljesítéséhez.

Fenntartási kötelezettség

18. A Kedvezményezett köteles a támogatásból
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a) felújított/átalakított/bővített ingatlant 3 évig a projekt eredeti céljának megfelelően 
folyamatosan fenntartani és működtetni;

b) beszerzett eszközöket, immateriális javakat 3 évig folyamatosan fenntartani és 
működtetni.

A támogatásból fejlesztett ingatlannak, beszerzett eszközöknek és immateriális javaknak a 
fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett tulajdonában kell lennie. A fenntartási időszak a 
beszámoló elfogadásával kezdődik, és a beszámoló elfogadásától számított három (3) évig tart.

19. A beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes 
jóváhagyásával és a Támogató döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más 
használatába, illetve terhelhető meg.

20. Kedvezményezett köteles a támogatásból megvalósult beruházás, valamint a beszerzett eszközök 
állagmegóvását és vagyoni szempontú védelmét saját költségén folyamatosan biztosítani, továbbá 
köteles gondoskodni azok rendeltetésszerű használatáról, illetve az előírt folyamatos 
karbantartásról, valamint a szükséges javításokról és esetlegesen szükséges, eredeti állapotnak 
megfelelő pótlásokról. Kedvezményezett köteles az eszköz-karbantartási munkálatait a hatályos 
jogszabályok által előírt módon dokumentálni és ezt az elszámolás/ellenőrzés során a Támogató, 
valamint az ellenőrzésre jogosult szervek számára igazolni.

Ellenőrzés

21. Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a jelen szerződés 
alapján a szerződésben meghatározottak szerinti teljesítést, a támogatási cél megvalósítását és a 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni.

22. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, 
minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket 
nyilatkoztatni. Támogató jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel 
kapcsolatos számlák és egyéb bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a számlákat kibocsátó 
személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.

23. Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit 
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is 
segíteni. Ha a Kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a 
költségvetési támogatást visszavonhatja.

Iratmegőrzés

24. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő tíz (10) éven 
keresztül hiánytalanul megőrizni.

Támogatás jogosulatlan igénybevétele

25. Fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha jelen szerződés megkötését követően a 
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, 
amely a támogatás visszavonását, a jelen szerződés felmondását vagy az attól történő elállást 

4



Településfejlesztési Alap, iktatószám: 175-4/2022

teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul 
tájékoztatni kell.

26. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén a Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt 
felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

27. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak 
felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a 
jegybanki alapkamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 
visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthető.

Biztosíték

28. A jelen szerződésben foglalt támogatás biztosítékaként a Kedvezményezett legkésőbb a támogatás 
folyósításáig a támogatási összeg 100%-ának megfelelő, beszedési megbízás adására köteles.

A támogatási összeg és kamatai visszafizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési 
megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a Támogatási szerződés Támogató részéről szóló 
egyoldalú megszüntetéséről szóló döntés vagy a fizetési felszólítás megküldését követően, az 
abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

Kedvezményezett köteles bejelenteni valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással 
megterhelhető - fizetési számlája tekintetében, a Támogató beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére 
vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak 
Támogatóval együttesen, annak szignálásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló 
kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A Kedvezményezett számlavezetője(i) által 
érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési jogának biztosítására a jelen támogatási 
szerződés 2. számú mellékletét képezi.

Támogatási szerződés megszüntetésének esetei

29. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt 
feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

a. a megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott 
tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki 
felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

b. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

c. ha a támogatási döntés meghozatalát követően> következik be, vagy jut a támogató 
tudomására olyan körülmény, amely alapján a támogatási szerződés megkötését kizárta volna,

d. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

e. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az e rendeletben vagy a támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem 
lehet ellenőrizni,
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f. a Kedvezményezett a jelen szerződés 32. pontja alapján tett nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja,

g. a Kedvezményezett nem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette beszámolási 
kötelezettségét,

h. a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő 
további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott észszerű határidőn belül nem 
intézkedik,

i. a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik, vagy

j. jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott egyéb esetben.

Kedvezményezett nyilatkozatai

30. Ha a 31. pont a), c), d), f), h), i) vágyj) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, 
a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett 
adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a támogatás egyéb -, az egyedi támogatási 
kérelemben ismertetett vagy a jogszabályban, jelen szerződésben rögzített - feltételeiben változás 
következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt 
írásban bejelenteni a Támogatónak.

31. Kedvezményezett kijelenti, hogy
a. a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak 

és hitelesek az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be,
b. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 
eljárás nincs folyamatban,

c. megfelel az Ávr.-ben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
d. megfelel az Áht. 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek,
e. megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (a továbbiakban: Knytv.) 6.§ és 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek,

f. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja,

g. lejárt határidejű köztartozással nem rendelkezik,
h. nincsen Pest Megye Önkormányzata felé meg nem fizetett, lejárt tartozása,
i. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható 

szervezetnek minősül és
j. a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.

Támogatási szerződés módosításának esetei

32. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, azonban a Kedvezményezett a tudomására jutástól 
számított nyolc napon belül írásban köteles jelenteni a Támogatónak, ha

a. a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a 3. pontban meghatározott határidőhöz képest 
előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;
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b. a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Kedvezményezett által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás 
valósul meg, vagy

c. a támogatott tevékenység úgy módosul, hogy az a tevékenység műszaki-szakmai tartalmának 
lényeges szempontjait, a támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem jelent kockázatot a 
projekt eredményességére.

33. A költségterv kiemelt költségvetési sorain (igénybe vett szolgáltatások, tárgyi eszközök, 
immateriális javak, építés stb.) rögzített összegek legfeljebb a támogatás teljes összegének 10 %- 
át nem meghaladó mértékben léphetők túl (a költségterv más kiemelt költségvetési sorainak 
megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül), ha azt Kedvezményezett által benyújtott 
módosított költségterv és az eltérések indokait tartalmazó írásbeli kérelme alapján a közgyűlés 
elnöke jóváhagyta. Ha a túllépés összege nem haladja meg a támogatás teljes összegének 5%-át, a 
Kedvezményezett a módosításról a beszámolóban köteles számot adni. A módosítási kérelem 
(beszámoló) nem hagyható jóvá, ha az az egyedi támogatási kérelem támogathatóságnak alapvető 
feltételeit érinti/érintette, és/vagy kockázatot jelent a projekt eredményességére.

34. A 32. és 33. pontban foglalt eseteken túl a támogatási jogviszonyt érintő változások esetében a 
jelen szerződés módosítása szükséges. A Kedvezményezettnek a módosításra irányuló kérelmét 
írásban, indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag 
olyan indokkal kezdeményezhet módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit 
utólag nem változtatja meg. A módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási cél 
megvalósulását nem veszélyeztető - 32. a) pontban foglaltakon túli - határidő-módosításra, a 
költségtervet érintő, 33. pontban foglaltakon kívüli módosításokra, valamint a Kedvezményezett 
adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt bekövetkező, a támogatás összegét 
érintő módosításra.

Kapcsolattartás

35. A támogatott tevékenység teljesítésének elősegítése érdekében a Támogató és a 
Kedvezményezett részéről a kapcsolattartó személy:

Támogató részéről:
Név: dr. Szinay József
Telefon: +36-30-922-1907
E-mail: szinayi@pestmegye.hu

Kedvezményezett részéről:
Név: dr. Juhász Judit
Telefon: 06-27-530-050
E-mail: juhaszjudit@god.hu

36. A Támogató és a Kedvezményezett gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat - mint 
érintetteket - megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen szerződésben, valamint az 5. számú 
mellékletben megadott személyes adataikat a Támogató és a Kedvezményezett kapcsolattartás 
céljából kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
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rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja.

37. A kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban 
gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének 
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezó'en 
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok 
törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok 
szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési 
kötelezettség megszűnik.

38. A Támogató és a Kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely 
kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a 
személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen, 
továbbá, ha a fent megjelölt kapcsolattartók személyében változás történik. A kapcsolattartó 
személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesíteni szükséges. A 
kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a jelen szerződésben meghatározott módon 
megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartó személyében bekövetkező változás nem 
indokolja jelen szerződés módosítását.

39. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, 
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás 
érkezett. Az írásban történő kézbesítés pedig akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a 
kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt 
a címzett igazoltan átvette.

40. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a küldemény a postai kézbesítés második 
megkísérlését követően is nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött 
küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.

Egyéb rendelkezések

41. A Kedvezményezett a jelen támogatói szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről kiadott 
tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás 
Támogatótól származik.

42. A Támogatónak és a Kedvezményezettnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
támogatási jogviszony keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a 
támogatási jogviszony létrejötte után felmerülő, a jelen szerződés teljesítését akadályozó 
körülményről kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

43. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy teljes egészében 
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez a szerződés többi rendelkezésének 
érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. A Támogató és a Kedvezményezett azonban 
kötelesek törekedni arra, hogy az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartott rendelkezést 
jóhiszemű tárgyalások útján érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.

44. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az Áht, az Ámr, és a Knytv., valamint Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzati 
támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete irányadóak.
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45. Jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült, melyből kettő példány 
a Támogatót, egy példány a Kedvezményezettet illeti meg. A szerződő felek a jelen szerződésben 
foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2022. március 07.

Balogh Csaba
polgármester

Göd Város Önkormányzata
Kedvezményezett
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BANKI FELHATALMAZÓ LEVEL

CIB BANKZrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14. 
(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett 
Jogosult által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel:

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

Számlatulajdonos megnevezése: Göd Város Önkormányzata

Számlatulajdonos székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: 10700323-42056506-51100005
Jogosult neve: Pest Megye Önkormányzata

Jogosult székhelye/címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Jogosult bankszámlaszáma: 10032000-00319937-00000000
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Magyar Államkincstár

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Számlatulajdonos

Záradék:

Hitelintézet mint

Kelt

a 
Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Pest Megye Önkormányzata 
Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére 
beszedési megbízás útján érvényesítheti.
Fentieket mint a Számlatulajdonos számlavezető Hitelintézete nyilvántartásba vettük.
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JAVASLAT
GÖD VÁROS POLGÁRI VÉDELMI KÉPESSÉGÉT NÖVELŐ 

BESZERZÉSEK PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁSÁRA

1. A Samsung SDI Magyarország Zrt. hatásterületén élő lakosság kimenekítése esetén 
bevetendő felszerelések tekintetében. A kimenekítésre tervezett területen lakók száma 
157 fő. Reálisan számolható 150 fő. A Befogadásra kijelölt Balázsovits Sportcsarnok 
berendezésére tervezett:

Tábori ágy 150 db br. á/db 25.000 HUF/db
Ágynemű (mosható huzat nélküli paplan, párna, lepedő.

3.750.000.-

br. á. 10.000 HUF/klt. 150 kit. 1.500.000.-

Sörpad garnitúra az étkeztetéshez és a szabadidőhöz:
20 kit. br. á. 30.000 HUF/klt 600.000.-

Kézi rádió 5 kit. br. á. 50.000 HUF/klt.
Mobil rádió (2 telepítve, 2 gk-ba) 50.000 HUF/db

250.000.-
200.000.-

Hangosbeszélő kézi 5 db, 1 db 10.000 HUF
2 kit. hangosító önkormányzati gépjárműre 
br. á. felszerelve kb. 150.000 HUF/db

50.000.-

300.000.-

I db HF érzékelő kézi berendezés 200.000 HUF/db 200.000.-

Összesen: 6.850.000.-

2. A 2022-re tervezett teljes körű Külső Védelmi Terv gyakorlat idejére a polgári 
védelmi szervezetekbe beosztott személyek részére be kell szerezni a minimális 
munkabiztonsági felszereléseket, eszközöket. Ezek nélkül a szervezetek nem 
bevethetőek.

100 fő polgári védelmi beosztott részére (A teljes törzs és a kimenekítésbe, ellátásba 
bevont szervezetek állománya):

Személyi ruházati felszerelés ( Védősisak, esőkabát, léthatósági mellény, 
munkavédelmi cipő, málhazsák, munkaruha feliratos)

100 fö ár: kb. 30.000.- HUF/fő 3.000.000.-

3. Mivel a Samsubg SDI működéséhez elengedhetetlen a felhasznált veszélyes anyagok 
folyamatos pótlása, így számolni kell a leginkább számításba vehető és nem tiltott 
útvonalakon megjelenő rendszeres veszélyes anyagszállítmányok közlekedésére, így 
az ott alacsony valószínűséggel bekövetkező szállítási balesetekkel. Ezen szállítási 
balesetek hatására kialakulhatnak veszélyeztető hatások ezért az utak mentén célszerű 
a megfelelő riasztó berendezések telepítése. Göd város jelenleg a Samsung által 
telepített 2 db szirénaállomáson kívül 2 db légvédelmi motorszirénával rendelkezik, 
melyből csak 1 db az üzemképes. Ezért a minimálisan szükséges fejlesztés ezen 2 régi 



motorsziréna átépítése, modem, hangüzenetek továbbítására is alkalmas, az országos 
rendszerbe is integrálható sziréna állomásra és a legvalószínűbb szállítási útvonalak 
mentén még 2 db új szirénaállomás telepítésére.

1 db szirénaállomás fejlesztése kb. Br. 2.000.000.- HUF,
4 db szirénaállomás fejlesztésének összköltsége: 8.000.000.-

A fenti költségvetés a minimálisan szükséges gyors beszerzések és fejlesztések 
tervezett költségeit tartalmazzák. Kifejezetten a Samsung SDI Magyarország 
gödi gyárának működésével kapcsolatban felmerő, minimális védelmi 
beszerzések, fejlesztések költségeit tartalmazzák. Megvalósulás esetén viszont 
jelentősen javítaná a lakosság védelmének megvalósulását

A pályázni kívánt összeg: 17.850.000.*' HUF


