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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  10/2003.(VII.24.) NKÖM rendelet  4.  §  (1)  és  (4)  bekezdése a  Budapest,  VIII. kerület, Blaha Lujza 
tér  1.  szám alatt található,  36432  helyrajzi számú,  Reiss Zoltan  tervei alapján 1926-29-ben emelt 
Corvin Áruház historizáló, Blaha Lujza tér felőli homlokzatát védetté nyilvánította. Az épület 
homlokzatára 1968-ban — építési engedéllyel —  aluminium  burkolatot erősítettek, hogy megvédjék a 
káros hatásoktól.  A  burkolat nem közvetlenül a homlokzatra, hanem  kb.  attól  1,5m-re eltartva, 
távtartókkal került rögítésre.  A  rögzítés nem volt tekintettel a homlokzati díszekre, több roncsolással 
járt, mint a korábbi háborús sérülések. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a  26-68/2014  számú 
határozatában kötelezte az ingatlan tulajdonosát, a Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Kft-t, hogy a 
településkép védelme érdekében távolítsa el a homlokzatról a Blaha Lujza tér felőli  aluminium 
burkolatot. Az ingatlan tulajdonosa a határozat felülvizsgálatát kérte a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól, amely  18.K.34.546/2015/3  számú ítéletével a keresetet elutasította, ám utalt 
arra, hogy a felek megállapodhatnak közös költségviselésben. Az  aluminium  burkolatot a tulajdonos 
lebontotta a kötelezésnek eleget téve  2018  tavaszán. 



Magyarország kormánya támogatni kívánta a projektet, ezért a  2029/2017.  (XII.  27.)  Korm. határozat 

1.  g) pontjában „a Kormány egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kyty.  1. 

melléklet  IX  Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,  57. Budapest  VIII. kerület városkép 

rehabilitáció támogatása cím javára átcsoportosított  300 000 000  forint terhére külön pályázat és 

kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben a támogatás felhasználásának és 

elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján 

300 000 000  forint támogatást nyújtson  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

részére a támogatási szerződés megkötését, vagy a támogatói okirat kiállítását követően".  A 

Kormányhatározatnak megfelelően  2019.  július 31.-én aláírásra került a BMÖGF/812-4/20I9. számú 

Támogatói Okirat  (1.  sz. melléklet, a tovbbiakban:  TO). 

Az ingatlan tulajdonosának szándékában áll az épület teljes körű felújítása és a homlokzat műemléki 

igényességű helyreállítása, ehhez az önkormányzat támogatását kérte a  2029/2017.  (XII.  27.)  Korm. 

határozatra hivatkozva  2020.  november 19-én  (2.  számú melléklet). Az épület teljes körű felújítása 

2021.  tavaszán kezdődne és  2022.  szeptemberében fejeződne be.  A TO 16.  pontja szerint a támogatás 

végső felhasználási ideje  2020.  december  31. A TO 12.  pontja szerint a támogatói okirat csak abban az 

esetben módosítható,  ha  a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett 

volna.  A TO  módosításának a felhasználási határidő végéig a Kedvezményezett részéről történő 

kezdeményezésére három alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási összeg 

növelését. Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  (Alt.) 52/A.  § bekezdése alapján a 

költségvetési támogatást a folyósítását követő év december 31-éig lehet felhasználni, mely határidőt a 

támogató a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott támogatás esetében a határidőt egy 

alkalommal legfeljebb erny évvel meghosszabbíthatja. 

A  támogató Belügyminisztérium képviseletében Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár értelmező 

kiegészítéseket tett az önkormányzat kérésére a felhasználással és az elszámolással kapcsolatban  (3. 

számú melléklet).  A  tájékoztatás szerint a határidő módosítással legfeljebb  2021.  december 31-éig van 

lehetőség a támogatás felhasználási határidejének meghosszabbítására. 

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a  TO-ban  rögzített 

felhasználási határidő egy évvel történő meghosszabbításának kérelmezéséhez. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület jogosult felhatalmazni a polgármestert a támogatási határidő 

meghosszabbításának kezdeményezésére. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a támogatás felhasználási határidejének egy évvel történő meghosszabbítása  2021. 

december 31-ig.  A  döntésnek pénzügyi hatása nincs, a teljes támogatási összeg az önkormányzat 

számláján elkülönítetten rendelkezésre áll. 

W.  Jogszabályi környezet 

A  döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXLX. törvény  10.  §  (2) 

bekezdésén,  13.  §  (1)  bekezdés  1.  pontján, a  23.  §  (5)  bekezdés  5.  pontján,  41.  §  (3)  bekezdésén, a  42.§ 

4.  pontján alapul. 

Kormány az élet  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 

koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és éltének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

vészhelyzetet hirdet ki. 



Pikó  Andras Rádai ániel 
polgármester alpolgármester 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A  döntés jogalapja a  2029/2017.  (XII.  27.)  Korm. határozat  1.  g) pontja, az államháztartásról szóló 
2011.  évi CXCV. törvény  52/A.  §  (3)  bekezdése. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek.. 
1.számú melléklet: Támogatói Okirat 
2. számú melléklet: Támogatási Kérelem 
3. számú melléklet: Belügyminisztériumi értelmező kiegészítés 

Határozati javaslat 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 

..../2021. (1.28.)  számú határozata 

a Corvin Áruház felújításával kapcsolatos döntések meghozataláról 

A  Képviselő-testület 

egyetért a BMÖGF/812-4/2019. számú támogatói okirat felhasználási határidejének egy évvel történő 
meghosszabbításának kérelmezésével, és felkéri a polgármestert a módosítási kérelem benyújtására 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  január  31. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Jogi Iroda, Költségvetési 
es  Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  január  19. 
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Támogatói okirat  2017.  évi Korm.  hat.  szerinti támogatáshoz  -2018  - Támogatói okirat 

BMÖGF/812-4/2019. 

A  Belügyminisztérium a fejezetek közötti  es  fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló  2029/2017.  (XII.  27.)  Korm. 
határozat alapján kiadja az alábbi 

TÁMOGATÓI OKIRATOT 

1.A  Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató") rögzíti, hogy  Budapest  VIII. Kerület önkormányzata (a 
továbbiakban: „Kedvezményezett") részére  300 000 000,- Ft,  azaz háromszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, 
melyet a Kedvezményezett az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített,  396355  azonosító számmal rendelkező 
Adatlap szerinti célokra  es  részletezésnek megfelelően használhat fel. 

2.A  támogatás költségvetési forrása a Magyarország  2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.)  1.  melléklet  IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet  15.  cím alcím  Budapest  VIII. kerület városkép rehabilitáció 
támogatása elnevezésű előirányzata. 

3.A  támogatást a Támogató utalványozása alapján a  Magyar  Államkincstár folyósítja egy összegben a Kedvezményezett fizetési 
számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő  5  napon belül. 

4.A  Korm. határozat alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag a  Budapest  VIII. kerület Önkormányzat általi 
támogatásnyújtással megvalósuló városkép rehabilitáció megvalósítása érdekében, az alábbiakban meghatározott feladatokra (a 
továbbiakban: Támogatott feladat), használhatja fel: 

A  támogatásból megvalósítandó feladat pontos megnevezése: Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása 

A  feladathoz kapcsolódó kiadási tételek felsorolása összeggel: 

No Kiadási tétel megnevezése Támogatási 
összeg  (Ft) 

 

Végső kedvezményezettnek (államháztartáson kívülre) továbbadandó felhalmozási célú támogatás a Corvin 
Áruház Blaha Lujza tér felőli műemlék homlokzatának felújítására 

300 000 000 

Összesen 300 000 000 

Mindösszesen 300 000 000 Ft 

5.A  támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a  4.  pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
használhatja fel.  A  Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli 
jogszabályokat, az adóügyi  es  társadalombiztosítási előírásokat, valamint a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.)  es  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló  2007.  évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói 
okirat előírásait. 

6. A  Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során —  ha  ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak — közbeszerzési eljárást 
lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén amennyiben a beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül 
történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott 
kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni,  es  a Kbt-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni. 

7.A  Kedvezményezett köteles a támogatást elkülönítetten (elkülönített alszámlán) kezelni  es  a felhasználásról ellenőrizhető, 



naprakész nyilvántartást vezetni.  A  támogatás nyújtására irányuló szerződésben rögzíteni kell a feladatellátás megvalósításának 
jelen Okirattal összhangban álló szabályait is, így a támogatás nyújtására irányuló szerződésnek tartalmaznia kell azon feltételeket 
és kötelezettségeket is, amelyeket a Támogatott részére jelen Okirat előír, különös tekintettel a  6., 13.  és  14.  pontokra. 

8. A  Kedvezményezett  10  napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban, illetve egyéb 
körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését, eredeti céljának megvalósulását. 

9. A  Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a Támogató, továbbá 
minden olyan szervezet  es  hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre 
feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást  es  segítséget megadni, a kért dokumentumokat 
rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetövé tenni. 

10.A  Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használhatja fel. 
Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá 
áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve átháritott és a 
Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszateríteni. 

11. A  Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru 
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az 
elküldött  es  visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a 
támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

12.A  támogatói okirat csak abban az esetben módosítható,  ha  a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is 
támogatható lett volna.  A  támogatói okirat módosításának a felhasználási határidő végéig a Kedvezményezett részéről történő 
kezdeményezésére három alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási összeg növelését. Az 
államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.)  52/A.  §  (3)  bekezdése alapján a felhasználási határidő egy 
alkalommal, egy évvel hosszabbítható meg. 

13.A  Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított öt évig az eredeti 
rendeltetésnek megfelelően kell használnia, a létesítményt nem szüntetheti meg, azt a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény (Nvtv.) rendelkezéseinek megfelelően fenntartja és üzemelteti.  A  támogatással létrehozott, illetve megszerzett vagyon a 
létrehozástól, illetve megszerzéstől számított tíz évig csak kérelemre, a Támogató előzetes jóváhagyásával  es  a szolgáltatási és 
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, illetve terhelhető meg. 

14.Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is beszerez, a tulajdonába került, a tulajdonszerzés időpontjától számított 
öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. 

15.A  támogatás felhasználásának kezdő időpontja a  2029/2017.  (XII.  27.)  Korm. határozat kihirdetésének napja 

16.A  támogatás felhasználásának végső határideje  2020.  december  31.  napja, amely határidőig fel nem használt támogatásrészt a 
Kedvezményezett köteles a központi költségvetésbe visszafizetni. 

17.A  Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az eves költségvetési beszámoló keretében  es 
rendje szerint számol el. 

18.A  Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő  60  napon belül,  de  legkésőbb  2021.  január 31-ig szakmai  es  pénzügyi 
beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti 
példányban a Támogató részére, amelyben szöveges indokolással, engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedély 
csatolásával, fényképes dokumentációval, fejlesztéssel érintett ingatlan rendezett tulajdoni lapjával, a kötelezettségvállalás  es 
teljesítés dokumentumaival, így különösen a felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok 
összesítőjével, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal alátámasztottan 
beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő  es  rendeltetésszerű felhasználásáról.  A  beszámoló 
eredeti példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani.  A  számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles 
rávezetni az  „2029/2017.  (XII.  27.)  Korm. határozat alapján folyósított költségvetési támogatás terhére elszámolva" záradékot. 

19.A  támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek,  ha  az a támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás 
során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott létesítmény vagy beszerzett eszköz aktiválásra került,  es  a 
kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel  es  bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, 
elszámolását a Támogató jóváhagyta. 

20. A  támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül különösen, amennyiben, 

a) a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe 

b) a Kedvezményezett azt a nem megjelölt feladatra használta fel 

c) a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított  hat  hónapon belül a 
támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem 
kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki 

d) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott 
a támogatási igény benyújtásakor 

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

f) a jogszabályban meghatározott arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb 
összköltséggel valósult meg 



g) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban és jelen okiratban rögzített kötelezettségeit, így különösen nem tesz 
eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének,  As  ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet 
ellenőrizni 

h) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik 
i) a Kedvezményezett a támogatásra vonatkozó valamely feltételt egyéb módon súlyosan megszegett 

amely esetek bármelyikében a Támogató az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.)  537A.  §  (1)  bekezdése 
alapján jogosult a költségvetési támogatást visszavonni. 

21. A  támogatás Támogató általi visszavonása esetén — ideértve a  16.  pont szerinti felhasználási határidőn túli pénzügyi teljesítést is — a 
Kedvezményezett az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.)  53/A.  §-ának, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet (a továbbiakban:  Ayr.) 83.  § és az  Ayr. 97-99.  §-ainak figyelembevételével — különös 
tekintettel az Äht.  62/A.  §  (2)  bekezdésére — köteles a Kincstár Kedvezményezett székhelye szerint illetékes területi szerve útján lemondani 
és azt az  Ayr. 98.  §-a szerinti ügyleti kamattal, illetőleg késedelem esetén késedelmi kamattal növelten visszafizetni. 

22. Amennyiben a támogatott feladat az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló  1830/2016.  (XII.  23.)  Korm. 
határozat hatálya alá esik, úgy a Kedvezményezett a  OBER  által igényelt adatszolgáltatást —meghatározott módon — teljesíti. 

23. A  támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Aht., az  kn.,  továbbá Kvtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

24. A  Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a támogatási összeg 
felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörüen a mindenkori iratkezelési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás 
elszámolását követő  10  naptári évig hiánytalanul megőrizni. 

25. Az elektronikus Adatlap jelen okirat elválaszthatatlan részét képezi,  es  a Támogatóra, valamint a Kedvezményezettre kötelező érvényű, 
ha  fizikai értelemben jelen okirathoz nem is került csatolásra. Ezek a dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást 
kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák,  de  mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak. 

26. Jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre és a jelen okiratból eredő valamennyi kötelezettség a Felek általi 
teljesítéséig terjed. 

27. A  központi költségvetés  IX.  fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés 
rendjéről szóló  35/2015.  (XII.9.)  BM  utasítás  4.1.  pontjában foglaltak alapján kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati 
államtitkár jogosult. 

28. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett részére, a  Magyar 
Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára részére. 

A  pénzügyi fedezet rendelkezésre  all: 

dr.  Papp  Emese 

főosztályvezető 

Önkormányzati Gazdasági Főosztály 

Belügyminisztérium 

Budapest, 2019.  július  31. nap 

Pogácsás Tibor 

önkormányzati államtitkár 

Belügyminisztérium 

Jogi ellenjegyzés: 

dr. Fekete Zsuzsanna 

Peres Képviseleti  As  Szerződés-előkészítő Főosztály 

Belügyminisztérium 

Budapest, 2019.  július  31.  nap 
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Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsevárosi Önkormányzat 
Piko András 
Polgármester Úr 
részére 

TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

Társaságunk, a Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlatolt Felelősségű Társaság (székhely:  1085 
Budapest,  Blaha Lujza tér I.; Cg.  01-09-739025;  adószám:  13511067-2-42,  statisztikai számjel:  13511067-
6820-113-01;  képviseletében: Kovácsné Szentes Gyöngyi ügyvezető) a támogatás iránti kérelmet nyújt be. 

Vállalkozás neve: Corvin Aruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 

Vállalkozás rövidített 
neve: 

Corvin Áruház Kft. 

Vállalkozás mérete: Kis-és középvállalkozás 

A  projekt helyszíne: 10/2003.(VII.24.) NKÖM rendelet  4.  § (I) és  (4)  bekezdése szerint védetté 
nyilvánított, a  Budapest,  VIII. kerület, Blaha Lujza tér I. szám alatt található, 
36432  helyrajzi számú ingatlan (Corvin Áruház) 

A  projekt helyszíne: 10/2003.(VII.24.) NKÖM rendelet  4.  § (I) és  (4)  bekezdése szerint védetté 
nyilvánított, a  Budapest,  VIII. kerület, Blaha Lujza tér I. szám alatt található, 
36432  helyrajzi számú ingatlan (Corvin Áruház) 

A  támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás 

A  projekthez szükséges 
állami finanszírozás 
összege: 

300.000.000,-Ft  (azaz háromszázmillió forint) 

Indokaink:  
A  Józsefvárosi Önkormányzat a 2029/2017.(XII.27.) és az  1059/2019(11.22.)  sz. Kormányhatározatokban 
foglaltak szerint  300.000.000,-Ft  (azaz háromszázmillió forint) támogatásban részesül a központi 
költségvetésből  „Budapest  VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása" címen, amely a  Budapest  VIII. 
kerület Önkormányzat általi támogatásnyújtással kerülhet felhasználásra. Az erről szóló BMÖGF/812-
4/2019. iktatószámú támogatói okiratot a Belügyminisztérium  2019.  július  13--án  kiadta.  A  támogatói okirat 
4.  pontja alapján a támogatásból megvalósítandó feladat: a Corvin Áruház műemléki homlokzatának 
felújítása. 

A  támogatói okirat  4.  pontja alapján a Józsefvárosi Önkormányzat a  300.000.000,-  (azaz háromszázmillió) 
Ft  összegű költségvetési támogatás egészét jogosult továbbadni a Végső kedvezményezett, azaz a Corvin 
Áruház Kft. részére a Corvin Áruház Blaha Lujza  ter  felőli műemlék homlokzatának felújítására. 

Nyilatkozom, hogy a műemléki homlokzat rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezői munkálatok nem 
kezdődtek meg. 

Fentiekre tekintettel kéijük, hogy a műemléki védettséget élvező Corvin Áruház homlokzatának felújitását 
jelen kérelemben foglaltak szerint támogatni szíveskedjenek. 

Budapest, 2020.  november  19. 

Tisztelettel: 
4 

Corvin Áruház Kftí 
képviseletében:  \‘‘,3 

Kovácsné Szentes Gyöngyi ügyvezető 

Oldal  1  /  2 
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 

POGÁCSÁS TIBOR 
önkormányzati államtitkár 

Pikó András úr részére 
polgármester 

Budapest  Főváros VIII. Kerület 
Józsefváros Önkormányzata 

Budapest 
Baross  u. 63-67. 
1082 

Iktatószám: BMÖGF/739-4/2020. 

Tárgy: tájékoztatás a  2029/2017.  (XII.  27.)  Korm. 
határozat szerinti támogatás (Corvin Áruház 
felújítása) felhasználásáról 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A  fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 
2029/2017.  (XII  27.)  Korm. határozat alapján  Budapest  VIII. kerületi Önkormányzat részére 
nyújtott  300  millió forint összegű támogatás felhasználásával kapcsolatos levelére az alábbi 
tájékoztatást adom. 

A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló  2020.  évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmtv.)  2020.  október 30-tól hatályos  7.  §-ában 
foglaltak alapján „Az e törvény hatálybalépéséig létrejött, a központi költségvetés terhére 
nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő 
támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama az eredeti 
felhasználási határidőtől számított  180  nappal,  de  legalább e törvény hatálybalépését követő 
180.  napig meghosszabbodik." 

Eszerint a Corvin Áruház felújítására nyújtott támogatás esetében a Támogatói okirat 
16.  pontjában szereplő  2020.  december 31-ei felhasználási határidő  2021.  június 29-éig 
meghosszabbodik (az elszámolási határidő ehhez igazodóan  2021.  július  30.  lesz). 

Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a törvény erejénél fogva történő határidő hosszabbodás nem 
elég a beruházás befejezéséhez, a  2021.  június 29-ei határidő lejárta előtt kérhetik az 
államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.)  52/A.  §  (3)  bekezdése 
szerinti határidő hosszabbítást is. Megjegyzem ugyanakkor, hogy a  180  napos határidő 
hosszabbodással és az Áht. szerinti határidő módosítással legfeljebb  2021.  december 31-éig van 
lehetőség a támogatás felhasználási határidejét meghosszabbítani. 

1051 Budapest.  József  Attila u. 2-4.  Telefon:  (06 1)441 1330 Fax: (06 1) 441 1678 E-mail: onkatebm.gov.hu 



Tájékoztatom továbbá, hogy a támogatásnyújtással való támogatás felhasználás esetén az számít 
szabályszerűnek,  ha  a Támogatói Okiratban jelzett felhasználási határidőig a támogatás célja 
szerinti beruházás megvalósul  es  azzal a végső kedvezményezett az Önkormányzat felé 
elszámol. Az Önkormányzat a Támogatói Okiratban rögzített elszámolás keretében ennek 
megfelelően számol el az ebr42 rendszerben.  A  benyújtott számlák szempontjából lényeges, 
hogy beazonosíthatóan a műemléki homlokzat felújításhoz kapcsolódjanak. 

Amennyiben a meghosszabbított felhasználási határidőig a támogatás célja szerinti beruházás 
nem tud megvalósulni, a kapott támogatást az Önkormányzatnak késedelmi kamatokkal 
növelten vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe. 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását. 

Budapest, 2020.  november,, 

Üdvözlettel: 

Pogácsás Tibor 

Készült:  2  pld. 
Kapják:  1.  sz. Címzett 

2.  sz. Irattár 
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NO 

ZÁRADÉK 

A  dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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