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Táľgy: Javaslat pá./lyázat kiíľásáľa takóépületek eneľgiatakaľékos fe|űjítása és korszeľiĺsítése
táľcYában
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határ o zati jav as|at a bizotĺság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|oterjesztés

mestáľsyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A társasházak felújításahoz nyiljtandó önkormányzati támogatásokat a 34lf0I3. (VI.25.)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) szabźiyozza. A Rendelet II. fejezete taĺta|mazza a

Lakóépületek energiatakarékos felújításához és korszerűsítéséhez nýjtandó önkormányzati
támogatásokra vonatkozó előírásokat. Az elmúlt évben a Képviselő-testtilet a f9f/20|3. (v[.17.)
számű határozatában úgy döntott, hory 70 millió forint keľetösszeget biztosít a Tźrsasházak, illetve
Lakásszövetkezetek részére a lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése céljából. A
keľetösszegből 5 db Társashta került támogatásľa, mely munkanemek középpontjában a homlokzatok
hoszigetelése, illetve azlln. polykristályos napelemes ľendszer kiépítése állt.

II. A beteľjesztés indoka

Az e|ózményekre való tekintettel az idei évben is igényelték a lakóközösségek a lakóépületek

energiatakarékos felújításához és korszeľűsítéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás biĺosítását.



Mindezekľe tekintettel a Rendelet 6' $ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testĺilet döntése sztikséges az
eseti pá|yázati felhívás meghiľdetésére vonatkozóan.

III. Tényállási adatok

A Polgármesteri Hivatal a Rendeletben foglaltakkal összhangban állóan összeállította a pźúyźnati
felhívás tervezetét, me|y az előterjesztés mellékletét képezi. A támogatás célja a lakóépületek
homlokzatának és ťodém részének hőszigetelése és egyéb, a lakóépületek energiatakaľékosságát
szolgáló fejlesztése. ApäIytlzattärgya csak teljes épület, vagy di|atźrcióva| határolt épületrész |ehet. A
támogatás mértéke maximum 500.000 Ft lakásonként. A pá|yánatok benyújtásának határideje 2014.
augusztus 01. napja.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testĺilet 31.000,0 e Ft keretösszegben elfogađja a lakóépületek energiatakaľékos
felújításához és koľszerűsítéséhez nyújtandó önkormányzati tźlmogatásra vonatkozó pá|yázati
felhívást, mely alapján a támogatható tevékenységek a homlokzatok és ťodémek hőszigetelése,
valamint egyéb energiatakarékosságot szo|gátló fejlesztések. A beruhazást követően az épu|et az
eľedetinél lényegesen jobb eneľgiahatékonysággal kell, hogy rende|kezzen. Az önkormányzati
támogatás vissza nem térítendő támogatás, mely 10 éven keresztül évenként kerül folyósitásra az
alábbi ütemezés szerint:

- 20|4 évben _ atźlmogatási szerződés aláírásától számítoÍt 30 napon belül - maximum 1.550.000
Ft,

- 20|5 _2023-igévente _ atárgyév janurír 31. napjáig - maximum 3.100.000 Ft'

- f0f4' évben _ atárgyév január 31. napjáig_ maximum l.550.000 Ft'

V. A diĺntés célja' pénzügyi hatása

A pźiyázati felhívás cé|ja a 34120|3. (VI.25.) önkormányzati rendelet a|apján a lakóépületek
energiatakarékos felújítására, korszenĺsítésére vonatkozó önkormányzati tźlmogatźls elosztása az arra
legalkalmasabb társasházak,|akásszövetkezetek részére, önként vállalt feladatként.

A pá|yázati eljárás keretében beérkezett igények támogatásźra a 2014. évi költségvetésben javasolt
1.550,0 e Ft biĺosítása oly módon, hogy a társasházak vissza nem térítendő tamogatás e|őirányzatáttő|
1.550,0 e Ft átcsoportosítás szükséges a tźtrsashźzak energiatakarékos felújítására, korszeľűsítésére
nyrijtandó támogatás címén.

20l5. évtől 2024' évig összesen a költségvetés terhére f9.450,0 e Ft-ra _2015. évtó|f023. évig évente
3.100,0 e Ft-a, 2024. évben 1.550,0 e Ft-ra - előzetes kotelezettség vállalása. Az előre vállalt
kötelezettség fedezetéül az onkoľmányzat adőbevételei kerüljenek megjelölésľe.

vI. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testĹilet döntését az onkormányzatbevételeinek lakás célokľa és az ezeV'hez kapcsolódó
infľastrukturális beruházásokľa vonatkozó felhasználás szabá|yairő| sző|ő 34l20I3. (VI.25.)
önkormányzati rendelet 6. $ (2) bekezdése alapján hozżaĺłég.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogađását.

HarÁnozaTl JAv,ASLAT

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. a lakóéptiletek energiatakarékos felrijításáľa és koľszeľtĺsítésére 31.000,0 e Ft keretĺjsszegben
pźiyźnatot hirdet, és elfogadja az e|oterjesnés mellékletétképező pá|yázati felhívást.

Felelós: Polgármester
Határidő: 2014. június 1 1.



2.

a
J.

felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pźůyázati felhívás wwwjozsefuaros'hu honlapon és

a Józsefuáros című újságban történő megjelentetésről.

Felelős: Polgármester
IJatáridő: honlap 2014. június 13., az újság következő |apszámának megjelenése

a\ az I. pontban foglaltak miaÍt az onkormányzatkiadźs 11705 cím - önként vállalt feladat _
kiadás felhalmozási célú támogatások á||amhźnartáson kívülre e|őirányzatán belül a társasházak
felújítása vissza és vissza nem téľítendő támogatás e|oirányzattlról l.550,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
L1705 cím - önként vállalt feladat - kiadás felhalmozási célú támogatás á||amháztartáson kívĹilre
e|oirányzatára tźrsashźnak energiatakarékos felújííására, korszerűsítésére nýjtandó vissza nem
térítendő támogatás címén.

b) felkéľi a Polgáľmestert, hory a kĺiltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításáná| az a)
pontban foglaltakat verye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: legkésőbb 2014. december 31.

4. a)2015. évtő|2024. évig összesenf9.450,0 e Ft.ľa _2015. évtót'f0f3. évig évente 3.100 e Ft-a,
2024. évben 1.550,0 e Ft-ra. előzetes kötelezettséget válla| - önként vállalt fe|adat - az
onkormány zat adóbevételeinek terhére.

b) felkéri a Polgáľmestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezéséné| az a) pontban
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő : f0 1' 5 -2024, évek kö ltségvetésének tervezése

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Gazdźikodási lroda, Pénzügyi IJ gy oszttiy

Budapest, 2014. június 04.

ĄĺĺW
dľ. Kocsis ľ{áté /
po|gáľmestbľ ,l.,

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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Lakóépĺi|etek energiatakaľékos felújításához és koľszerűsítéséhez nyújtandó iinkoľmányzati
támogatásľa

Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi onkormányzat az Önkormányzat bevéte|einek lakás
célokra és az ezek'hez kapcsolódó infrastľukturális beruházásokra vonatkozó felhaszrálás szabá|yairő|
sző|ó 34/2013. (VI.25.) önkormányzati rcndelete alapján a lakóépületek széndioxid-kibocsátás
csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruhrázások támogatására
b iĺo s ít lehető sé get az a|źbbi nyi lváno s pá|y ázat ko zzététe|év e|.

Apá.Jyánat cé|ja

A pá|yázat keretén belül tĺámogathatő a lakóépületek homlokzatának és ťodém ľészének hőszigetelése
és egyéb, a lakóépületek energiatakarékosságźú szolrgźůő fejlesztése. A pźůyźnat tátgya csak teljes
épület, vagy di|atációval határolt épületrész (atovábbiakban: épület, vagy épületrész) lehet.

A pályázók ktiľe

A páiyázaton azok a társasházak és lakásszövetkezetek vehetnek részt, akik a lakóépület
homlokzatának és ftjdém részének hőszigetelését és egyéb, a lakóépületek energiatakarékosságát
szolgáló felújítását már megkezdték, de még nem fejezték be vagy azok a tźrsashtvak és
lakásszövetkezetek, akik a támogatást lakóéptilet homlokzatának és ftjdém részének hőszigetelésére
éslvagy egyéb, a lakóépületek energiatakaľékosságát szo|gtiő felújítására használják fel a támogatást.

Apáůyázatban nem vehet ľészt:

Az a tźrsashźv/|aktsszövetkezet, akinek lejáľt esedékességĺĺ, 60 napot meghaladó adó- vagy adók
mődjára behajtható köztaltozással bíľ' kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
r é sz|etfizetést en gedé lyezett.

A' páiyázatok benyújtásának hatáľideje:

2014. aueusztus 1. (péntek) 12.00 óra

A pá|y ánattal támogatható m unlcík

A pźiyázat keretében minden olyan eneľgiahatékonysźęi intézkedés támogatható, melynek eneľgetikai
hatékonyságjavitőhatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatáľozásárő|sző|ő712006 (v.f4.)
TNM ľendelet szerint igazo|hatő' A beruházźtst követően az épu|eÍ. az eredetinél lényegesen jobb
energiahatékonysággal kell, hogy ľendelkezzen.

A támogatható munkák:

1. Hom|okzatok és fiidémek hőszigetelése

a) az épu|et valamennyi homlokzatának hőszigetelése,
b) homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése,
c) az utolsó fűtött lakószint feletti ťodém teljes felületének (ťolső síkjának) hő- és vizszigetelése,

ha az épu|et lapos tetős szerkezehi, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a
tervęzett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fiĺtött lakóSzint feletti ftidém
teljes feltiletének (ftilső sítjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, va|amint
tetőfelépítmény esetén,

d) az e|só f[ĺtött lakószint a|atti ftjdém hőszigetelése, amennyiben az első fiĺtdtt lakószint alatti
ftjdém fiĺtetlen helyiséggel (például pince, garázs) éľintkezik.

Az egyes határoló szerkezetek hő átbocsátási tényezó éľtékének meghatározásakoľ az épületek
eneľgetikai jellemzőinek meghatározásátő| szóló külon jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.



2. Egy éb eneľgiatakaľékosságot szo|gáůő fej lesztések

A pá'|yázni csak teljes épület, vagy di|atációval határolt épületľész felújításáľa lehet.

Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-kü|ön dilatációval határolt, de egymással nem érintkezo
szekciókból álló kéĹ vagy több épületrész kíván trámogatásra pá|yázni, ez esetben annyi pá|yázat
benyujtása sztikséges, ahány egymással nem érintkezó épi|etszekció kíván pźt|yázni'

Az egy he|yrajzi számon nyilvántartott, több ktilönálló épületből álló tulajdon esetében egy pá|yázat
tárgyatöbb épület is lehet.
A pá|yźnő pá|yázatával ugyanazon épületre, épületrészre vonatkozóan ugyanazon egy évben egy
alkalommal részesülhet támosatásban.

Az e|szńmolható és u" 
", 

o"i számolható kiiltségek

Teljes felűjítási költség:

A pá|yázatban szereplő munkák általános foľgalmi adót is magában foglaló költségei, beleéľ|ve a
pá|yźnat által nem támogatható ráfordításokat is.

A pá|yźzatnaktarta|maznia kell az árazott költségvetést, mely a|apján csak a számlákkal azonosított és
igazo|t azon k<jltségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlentil szükségesek a megvalósításźthoz,
megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének és nem haladják meg az adotl
piacon általánosan elfogadott mértéket. Pá|yázni csak a kereskedelmi foľgalomban kapható új
berendezések, késztilékek és anyagok beépítésével lehet' A megvalósítás soľán kizźtrő|ag az épitési
termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségigazo|ásźtnak, valamint foľgalomba hozata|ának és
felhasználásának szabályairól szóló jogszabályok szeľinti megfelelőségi igazo|źssal rendelkező
anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

El nem számo|ható kti|tségek:

. azok a költségek, amelyek a pá|yázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban,
ilyenek többek k<jzött az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, a há|őzat fejlesztési
hozzź|tltu|ás,valamint azok a költségek, amelyek nem szolgálj ák az energiahordozó megtakaľítást;

- a pźiyázat készítésével kapcsolatos költségek (pl. energetikai szakéľtői díj' tervezési költségek,
szakvélemények kĺĺltségei, tulajdoni lap, postaköltségek, sokszorosításikĺiltség, stb.);

- az un' járulékos költségek, melyek: a közvetlenül energia-megtakarítást nem eredményező, a
támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási munkák
(szerkezetek le és visszaszerelése, az erységes megjelenítés érdekében végzetĹmunkák, pl.: mázolási
munkák rácson, koľláton);

- az |Igyanazon épületben lévő, nem lakáscélú önálló albetétek energia-megtakarítást eredményező
felúj ításának, korszertĺsítésének költsége i ;

- a tźx fútőmtĺvek tulaj donában lévő berendezések korszerűs ítése, cseréj e.

A pźiyázathoz csatolt építési tervdokumentációnak alkalmasnak ke|l lenni az e|számo|hatő és az e|

nem számolható költségek meghatáľ ozására.

A támogatás méľtéke, folyósítási módja

A vissza nem térítendő önkormányzati támosatás mértéke: Iakásonként maximum 500.000 Ft / 10
év.

Atámogatás egyszeri, apéiyćaatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségek apźůyázőt terhelik' az
önkormányz ati támo gatás ö s sze ge nem eme lkedik.

Ha a beruhźzás költségei a támogatásban részesített ptůyázatban megjelölt koltségeknél
alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezze| arźtnyosan csokken.

A támogatás 10 éven keresztül folyósításľa aza|źtbbi ütemezés szerint:



- 2014 évben _ atźtmogatási szerzódés a|áírásźńő| számrtott 30 napon belül _ maximum 1.550.000 Ft,

- 2015. évtó|2023. évig _ tárgyév január 3|-ig - évente maximum 3.100.000 Ft'

- 20f4. évben -tźrgyév január 3l-ig-maximum 1.550.000 Ft.

Előleg: támogatás elő|eg formájában nem igényelhető és nem nyrijtható.

A pá|y ánat benyúj tásával kapcsolatos tud nivalók

A pźiyázatot kizźrő|ag magyaľ nyelven, egy eľedeti példányban, személyesen kell benyĘtani az
alábbi címre:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Y agy ongazdálko dás i é s Üzeme lteté s i Ü gyo szt źiy, III/ 3 | f .

1082 Budapest, Baross utca 63-67 .

A borítékon fel kell tüntetni: ,,Pá|yázatÉpĺiletek Eneľgetikai Fe|újításáľa''
A pźiyázat benyújtásának időponda: a pźiyázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének,
átvételének időpontj a.

A pźiyázattal kapcsolatban felvilágosítás kéľhető:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal

Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyoszály
1 082 Budapest, Baross utca 63-67 . III|3I2.

A fe|világosítrás kérés módja: kizárő|ag írásban.

Valamennyi, aPźiyźzati felhívásban megjelölt címre beérkező pá|yázatregisztrźiásra kerül.

Hiánypótlás:

A hiánypótlás |ehetősége egy alkalommal biztosított, a benyújtási határidőt követő 10 munkanapon
belĹil, 15 napos hatáľidő kitiĺzésével

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazo|ásnak. A
hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás apá|yźuat elbírá|ásból történő
kizár ás źú eredményezi.

Kiegészítő kéľdés:

A pźiytzat értékelése során a kiíró kiegészítő kérdést tehet fel egy alkalommal, határidő tűzésével.

Ha a pá|yáző a kiegészítést a megadott határidőre nem' vagy hiányosan teljesíti, a pá|yázat a
ľendelkezésre álló adatok és információk alapján kerül énékelésre.

A hataridőn túl érkezett kiegészítés nem kerül feldolgozásra.

Kiíró lehetőséget biztosít ana, ho5ĺ a beadási határidő |ejárta előtt a pá|yźző pályázatot visszavonja,
ismételten egy alkalommal ugyanazon épületľe t$ pá|yázatźú benýjthatja a pźiyázati felhívás szerint
határidőben.

Dtintés a pá.Jy á.zatokróň

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Munkacsopoľt javaslata a|apján a Polgármester d<jnt a tźĺmogatás
osszegéről, mely döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A pźiyázatok érvényessége nem jelenti a
támogatás elnyerését. Döntést követően támogatási szerződés kötésľe kerül soľ.

A támo gatás i szerződésb en rö gzíté sre kerülnek az a|źtbbiak:

- a megvalósítást a támogatźtsi szerződés megkotésétó| szźtmított f éven belĺil be kell fejezni,
támogatott a befejezés tervezett időpontjáľól aztmege|ozően 15 nappal köteles atámogatőt értensíteni,

. a megvalósítás befejezését követően 10 évig fenn kell maradnia.



A nyeľtes pźiyázőkat és a megítélt támogatás mértékét a Kiíró a pá|yázők külön hozzájárulása nélkĺil
közzéteheti.

A' páůy ázatok értékelés e

A formailag és tartalmilag megfelelő pźůyźnatok értékelésének szempontjai:

a) az épu|et életkoľa,

b) apá|yázattal érintett lakások száma,

c) a tewezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke,

d) a b eruházźs gazdas ágo s sá ga (me gtérü lé s i i dő),

e) hasonló ptiyázaton eredményesen részt vett-e.

Az érvényes pá|yázatok elbírálása során előnyt é|vez egy pá|yázat,ha

a) a pźiyáző az épületet teljes egészében felújítja, függetlenül attól, hogy hány dilatációs egységgel
rendelkezik,

b) a pá|yáző nyi|atkozatában vźů|a|ja, hogy a kivitelezés során Kivá|ó Építési Termék védjeggyel
ellátott termékeket a|ka|maz (www.kivet'hu)'

A' pá|y ńzathoz csatoland ó d okumentumok

1. A beruházás źńfogő bemutatása és a |ebonyolítás ismeľtetése.
2' A teljes beruházás költségbecslése, tervezett ťlnanszíľozási konstrukciója.
3 . A p á|y áző ny i|atkozata a p á|y ázat fe ltétele inek e lfo gadás áró l.
4. Alapító okirat / a|apszabźiy másolata.
5. Hiteles közgyiĺlési jegyzőkönyv és jelenléti ív. A tulajdonosok legalább 5| %o-ának egyetértése

mellett meghozott közgyĺlési hatźrozatnak tarÍa|maznia kell a közgytĺlés döntését a pźiyázaton
va|ő ńsz-ĺételľe vonatkozőan és azt, hogy a közgyrĺlés kit biz meg a pá|yánatta| kapcsolatos
ügyintézéssel és lebonyolítással.

6. A pźúyźuő képviseletére jogosult személy megbiző levelének, megbizását rögzltő lakóközosségi
közgyiĺlési hatźr ozatnak hiteles máso lata.

7. Amennyibeĺ aptůyázató képviseletét gazdasági társaság látja el, abban az esetben csatolni ke|| az
adott gazdasági társaság 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatának hiteles másolatát.

8. A pá|yázőnak a saját erő biztosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal kell igazo|nia (például
közgyűlési határozat jegyzőkönyve és je|enléti íve, banki igazo|źs).

9. Ervényes építési teľvdokumentáció hiteles másolata'
|0. Igazo|ás arról, hogy az Önkormányzatta| szemben a pźl|yázőnak nincs |ejárt tartozźtsa az a|ábbiak

szerint:
1 . i gazolás a r ész|etťlzetéssel vásárolt albetétek taľtozásmentességéről,
f .igazo|ásakényszeľkezę|tidoszaktartozásmeĺtességéről,
3.igazo|ás arľól, hogy koľábbi felújítási kölcsön töľlesztéséből keletkezett ťlzetési hátraléka

nincs.
l l. Nyilatkozat anő|, hogy nincs a pá|ytaőnak leját esedékességíĺ, 60 napot meghaladó adő- vagy

adók módj ára behajtható köztartozźsa.
1 2. Homlokzat hőszigetelése esetén:

a 20|3-as évet megelőzoen e|bírźit tervek esetében: jogerős építési engedéllyel jóváhagyott
homlokzati terv - amennyiben engedélyk<iteles a pźiytnati beruházás _ vagy a Fóépitész
jőváhagyó véleménye'

a 20|3-as évet követő tervek esetében a homlokzati terv bemutatása a Tervtanács előtt.
amely pozitív elbírálásban részesült.

13. Műszaki ellenőr nyilvántartott műszaki ellenőrzési jogosultságának hiteles másolata.



Iliteles másolat: az a mtso|t dokumentum, amelynek minden információt tarta|maző oldalát ,,A
másolat hiteles'' szöveggel, keltezéssel, cégszeru aláírással és bé|yegzolenyomattal |át e| a pá|yáző.

A Kiíró fenntartja a jogot ana,hogy apá'|yázatban közölt adatokat a döntést megelőzően,vagy azt
követően bármikor a helvszínen is ellenőrińeti.

Elszámo|ás

Elszámolás benýjtására a kivite|ezés befejezési hatĺáridejét követó 1 éven beltil van lehetőség.
Amennyiben a támogatott ennek nem tesz eleget, úgy a megíté|t tttmogatás fennmaradó részére nem
jogosult, valamint a kifizetett vissza nem térítendő támogatás összegét a Polgáľi Törvénykönyvről
sző|ő f0I3. évi V. törvény szerint meghatározott kamatokkal együtt egy összegben, 30 munkanapon
belül köteles visszaťlzetni.

A végelszámoláshoz csatolandó dokumentumok:

1. Műszaki megvalósulást igazoló dokumentumok:

műszaki teljesítést igazo|ő jegyzőkönyv, felmérés, źLtadtls-átýéte|i jegyzőkönyv,
vállalkozási szerződés.

c. kivitelezői műszaki megfelelőségi nyilatkozat (felelős miiszaki vezeto és műszaki ellenőľ
a|áirásáva|),

d. műszaki teljesítésigazolási beszámoló,
e. tĹĺzvédelmi és a beépített anyagok megfelelősségétigazo|ő dokumentumok,
f' jogerős használatbavételi engedély (engedélyköteles beľuházás esetén).

2. Pénzügyi elszámolás dokumentumai:

a. a beľuházás megva|ősítása során felmerült elismeľt költségekről a támogatott nevére kiállított,
egyes soľszámú eredeti szám|a másolati pé|dánya, amelyen feltĺintetésľe kerül:

,,Aláírásommal igazolom, hogy a szám|amtlsolat mindenben megegyezik az eredeti szźlm|áva|.

A munka elvégzését igazolrom, az összeg kifizetését javaslom.'' (dátum, a támogatott
képviseletére jogosult a|áirása),

b' az irźnyadő jogszabályok által előírt formai és taľtalmi követelményeknek megfelelő pénzugyi
bizonylatok (bankszámlakivonat, kifizetési pénztárbizonylat, nyugta) másolati példánya,
amelyen feltiintetésre keľül ,,Aláírásommal igazo|om, hogy a bizony|at mindenben
megegyezik az eredetivel. A munka elvégzését igazolom, az összeg kiťrzetését javaslom'''
( dátum, a támo gatott képvi se letére j o go su lt a|áir ása),

c. a támogatás szempontjából elszámolható és el nem számolható költségek meghatározása.

A támogatott a miĺszaki megvalósulást igazoló dokumenfumokat és a pénzĺjgyi elszámolás
dokumentum ait e gy alkalommal, együttesen köteles benýjtani.

Budapest, 2014.június,,''

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

a.

b.




