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Bizottság véleményezi - 
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Bizottság véleményezi 

véleményezi 

a Képviselő-testületnek az előterjesztés A  Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság javasolja 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás  es  a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Képviselő-testület a  263/2015.  (XII.  03.)  számú határozatával döntött arról, hogy a mikro-szintű 
gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása keretében a köztartozásmentes, józsefvárosi 
székhellyel rendelkező mikro, fiatal és női mikro vállalkozások működésének, fejlődésének elősegítése, 
támogatása érdekében együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal (a továbbiakban: BVK). 

Az Önkormányzat  es  a BVK között  2015.  decemberében létrejött, majd többször, legutóbb  2019.  március 
07.  napján módosított Megállapodás alapján a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" megvalósítása 
céljából az Önkormányzat a BVK részére  15.000.000  Ft-ot átadott, amelyet BVK a Képviselő-testület 
31/2019.  (II.  21.)  számú határozatában foglaltak alapján legkésőbb  2019.  december  31.  napjáig 
használhatott fel akként, hogy az általa kihelyezett hitelekhez kapcsolódóan az átadott összeg terhére 
kamattámogatási célra meghatározott összeget biztosít az Önkormányzat jóváhagyása esetén az ügyfelek 
részére. 
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A  Megállapodást a Felek határozatlan időre kötötték,  es  rögzítették, hogy a program folytatásáról tárgyév 
december  31.  napjáig tárgyalásokat folytatnak, valamint a BVK minden év február  28.  napjáig beszámol 
az Önkormányzatnak a tárgyévben megvalósult kamattámogatásokról. 

Fentiek alapján a BVK az alábbi tájékoztatást adta. 

A  Józsefvárosi Kamattámogatási Program közvetlenül a BVK  Budapest  Mikrohitel Programjának 
bevezetése után,  2016  januárjában indult.  A  program indulása óta közel  410  ingyenes mikro-hitel 
konzultáció megtartására került sor eddig, közel  70  esetben a mikro vállalkozás megfelelt a programban 
való részvételi feltételeknek. 

A  Megállapodás megkötésétől  2019.  év végéig  13  józsefvárosi székhelyű mikro vállalkozás vette igénybe 
a programot, és részükre összesen  74.800.000 Ft  összegben került sor hitelfolyósításra, amelyhez 

kapcsolódóan a Józsefvárosi Kamattámogatási Program keretében  8.914.257 Ft  kamattámogatás került 
elldilönítésre az átadott  15.000.000 Ft  pénzeszköz terhére. 

A  kamattámogatásra átutalt  15.000.000 Ft  összeget a BVK elkülönített számlán tartja, és a Megállapodás 
rendelkezéseinek megfelelően kezeli.  A  számlán jelenleg  11.186.852 Ft  áll rendelkezésre, amelynek 
terhére a jóváhagyott támogatások összegből - amely  8.914.257 Ft  - még  5.101.109 Ft  átutalásra kerül a 

kihelyezett hitelekhez kapcsolódóan, azok futamideje alatt. További támogatások céljára tehát 
6.085.743 Ft  szabad keret áll még rendelkezésre. 

A  kamattámogatásban részesült ügyfelek fizetési kötelezettségeiknek ez idáig pontosan eleget tettek, és 
megfelelnek a programban történő részvétel feltételeinek. 

A  BVK Kuratóriumának  2018.  novemberében hozott döntése értelmében a  Budapest  Mikro-hitel Program 

keretében igénybe vehető finanszírozási termékek  köre  2019-ben kiegészült a  Start-up Budapest  Mikro-
hitellel, amellyel az innovációt megvalósító mikro vállalkozások számára ingatlanfedezet biztosítása 

nélkül is lehetővé teszi a programban való részvételt.  A  Képviselő-testület módosítást is befogadó 

31/2019.  (II.  21.)  számú határozata alapján az Önkormányzat által nyújtott kamattámogatás mértéke 
2019-ben megnövekedett, így a józsefvárosi női és fiatal vállalkozások akár nulla százalékos induló 

kamattal juthatnak a vállalkozásfejlesztési céljaik megvalósításához a BVK által nyújtott finanszírozási 
lehetőséghez. 

A  BVK  2019.  évi beszámolóját a Polgármester jóváhagyta, így lehetőség nyílik az együttműködés 
folytatására. Tekintettel arra, hogy a Józsefvárosi Kamattámogatási Program népszerűsítésére irányuló 
erőfeszítések éreztetik hatásukat, a BVK javasolja a program folytatását és ennek megfelelően a 

Megállapodás módosítását.  A  lefolytatott tárgyalásokra, valamint a fent említettekre tekintettel javasolt a 
Megállapodásban rögzített határidőket módosítani, valamint a programot tovább folytatni, ennek 
keretében dönteni arról, hogy az Önkormányzat a Józsefvárosi Kamattámogatási Program megvalósítása 
céljából átadott összeg eddig fel nem használt részét a BVK elkülönített számláján tartja a felhasználásig, 
a felhasználás határidejét  2020.  december  31.  napjára, az elszámolás benyújtásának határidejét pedig 

2021.  február  28.  napjára módosítja. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  megállapodásban rögzített határidők módosítása. Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület 
döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a mikro szintű gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása keretében a 

köztartozásmentes, kerületi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikro, fiatal is női mikro 
vállalkozások működésének, fejlődésének elősegítése, támogatása céljából megkötött együttműködési 
megállapodás módosítása, valamint a kamattámogatási program folytatása. 

A  döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs, mivel a BVK részére átadott  15.000.000  Ft-

ból  2019.  december  31.  napjáig  8.914.257 Ft  került felhasználásra, elkülönítésre a kihelyezett hitelekhez 
kapcsolódóan, így jelenleg  6.085.743 Ft  szabad fedezet áll rendelkezésre. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ)  7.  melléklet  1.  pontja alapján tárgyi döntés a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

hatáskörébe tartozik. 
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A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  59.  §  (3)  bekezdésén alapul, amely szerint  „A  képviselő-testület döntési jogot adhat 
bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat." 

Az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdése értelmében a képviselő-testület az átruházott hatáskört bármikor 
indokolás nélkül visszavonhatja.  A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1) 
es (3)  bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről  es  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, így a döntés meghozatalára a 
polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek:  
1.sz. melléklet: együttműködési megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetben 
2. sz. melléklet: polgármesteri határozat javaslat 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2020. 
(IV.....)  számú határozata 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a „Józsefvárosi Kamattámogatási Programot" folytatni kívánja  es  a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodásban foglalt felhasználási határidőt  2020.  december 
31.  napjáig, az elszámolási határidőt  2021.  február  28.  napjáig meghosszabbítja és felkéri a polgármestert 
az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti módosított szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a szerződés aláírására  2020.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Budapest, 2020.  április  46.  • 

Tő ényességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 



1.  sz. melléklet: együttműködési megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetben 

EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

amely létrejött egyrészrő l  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  stat. szám:  15735715-8411-321-01.  Törzskönyvi azonosító: 

735715,  adószám:  15735715-2-42,  képviseli: Pikó  Andras  polgármester), mint pénzeszközt 

átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészrő l a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (székhely  1072 Budapest, 

Rákóczi út  18.,  statisztikai számjel:  18052851-9499-561-01,  adószáma:  18052851-2-42, 
képvisel  Varga  Zsoltné Szalai Piroska  Maria  kuratóriumi elnök) a továbbiakban: 
Közalapítvány 

a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

Feick  rögzítik, hogy köztük a  26312015. (X11.03.)  számú képviselő-testületi határozat 

felhatalmazása alapján  2015.  december  16.  napján a  Budapest  Főváros és  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat vállalkozásfejlesztési feladatainak végrehajtása céljából 

együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létre. 

Felek rögzítik, hogy jelen módosított Megállapodást a Képviselő-testület  31/2019. (11.21.) 
számú határozatával jóváhagyta. 

Felek rögzítik, hogy jelen dokumentum egységes szerkezetben tartalmazza a Megállapodás 

módosítással nem érintett részeit és a Felek  anal  elfogadott módosításokat is. 

Preambulum 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. törvény  23.  §  (4)  bekezdés 

IS.  pontja értelmében a fővárosi önkormányzat feladata különösen a gazdaságszervezéssel és 
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása.  A  Közalapítvány  Budapest  Főváros Közgyű lése által 

1993-ban rögzített küldetése, hogy kidolgozza és végrehajtsa a fővárosi kis-és középvállalkozói 

szektor foglalkoztatás-élénkítő programjait, közvetítse az uniós. kormányzati és önkormányzati 
szintű programok által megteremtett lehetőségeket a mikro-, kis- és közepes vállalkozások felé. 

E feladatellátása körében a Közalapítvány hozzájárul a Főváros gazdaságfejlesztési 

programjaiban megfogalmazott célok megvalósításához, különös tekintettel  Budapest 
Gazdaságélénkítési  ús  Munkabelytereintési Stratégiájára  (2015-2021). 
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L  A  szerződés tárgya 

A  szerzödő Felek közös célja, hogy együttműködésük nyomán versenyképesebb, hatékonyabb, 
tudáson és innováción alapuló gazdasági élet fejlődjön ki Józsefvárosban. Vállalják,  bogy  az ezt 
célzó együttműködésük gyakorlati eredményei  Budapest  Főváros és Józsefváros 
Önkormányzatának vállalkozásfejlesztési feladatai végrehajtását szolgálják. 

II.  A  szerződő felek vállalják,  bogy 

1. együttműködnek a józsefvárosi vállalkozások fejlesztése, Foglalkoztatási célok elérése 
érdekében szükséges közös rendezvények, programok, valamint a vállalkozói 
mikrohitelezést megkönnyítő kezdeményezések kidolgozásában és annak 
megvalósításában, 

2. elősegítik a kreatív iparágak, a zöld gazdaság és az infokommunikációs ágazat, továbbá 
az energiahatékonyságot szolgáló iparágak működési környezetének fejlesztését 
józsefvárosi kompetencia-központok létrehozásán keresztül is, 

3. együttműködnek a fiatalok vállalkozóvá válását célzó és megkönnyítő 
kezdeményezésekben, rendszeres közös vállalkozói események, valamint a  H13  Diák- és 
Vállalkozásfejlesztési Központban létrehozandó kamattámogatási tanácsadás 
szervezésében és működtetésében, 

4  támogatják  a  hagyományos vállalkozói ismeretek közvetítésén túl egy olyan új típusú 
üzleti gondolkodás meghonosítását, amely emberközpontú és  a  hosszú távú 
fenntarthatóságra, kreativitásra, rugalmasságra,  innovativ  ötletekre épül, 

együttműködnek az innovatív ötleteken alapuló  start-up  vállalkozások létrehozására, 
támogatására meghirdetett pályázatokkal kapcsolatban, melyek a kerületben campusszal 
rendelkező egyetemek, főiskolák graduális vagy posztgraduális képzésén részt vevő 
hallgatói számára kerülnek kiírásra, 

6. közösen törekednek együttműködés kialakítására  a  KKV-kat támogató nemzetközi és 
európai szervezetekkel, különösen az  EU  releváns szervezeteivel, 

7. felkérés, meghívás eseten részt vesznek a jogszabályok ás jogszabálytervezetek 
vélemenyezésében, értékeléséhen, a szükségessé váló módosítások kezdeményezésében 
ás egyéb javaslatok megfogalmazásában, 

8. együtunűködnek szakmai fórumok közötti információáramlás elősegitésében, és a 

2 
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szakmai hírek, aktualitások hatékony terjesztésében a célcsoport  fete,  elősegítik a 

nemzetközi és európai uniós vállalkozásfejlesztési jó gyakorlatok átvételét és józsefvárosi 

alkalmazását, 

9. közös kezdeményezéseik sikere érdekében együttműködnek a vállalkozókat tömörítő 

szakmai kamarákkal, 

10.saját  online  felületeiken ismertetik a vállalkozások számára releváns Új jogszabályokat, 

valamint bemutatnak sikeres vállalkozási példákat. 

II. Felek megállapítják, hogy a Közalapítvány, mint közhasznú szervezet célja jelen 

együttműködési megállapodás keretében a józsefvárosi székbellyenelephellyel 

rendelkező, köztartozásmentes mikrovállalkozások fejlődésének elősegítése. 

Ill.  Az együttműködés keretében az Önkormányzat vállalja,  bogy 

I. támogatja a Közalapítvány részére történő célhoz kötött pénzeszköz-átadás koncepcióját, 
amely a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" működtetésére irányul, 

2  a kerületi köztartozásmentes, józsefvárosi székhellyektelephellyel rendelkező 

mikrovállalkozások, továbbá a kerületi Fialal vállalkozók, illetve a kerületi női 

vállalkozók tulajdonában lévő mikrovállalkozások működésének elősegítése érdekében, a 

kerületi vállalkozás-fejlesztési stratégia részeként, a „Józsefvárosi Kamattámogatási 

Program" megvalósítása céljából a Közalapítvány részére  15.000.000,- Ft.  azaz 

tizenötmillió forint keretösszeget biztosított célhoz kötött támogatás formájában, amelyet 

az Önkormányzat átutalt a Közalapítvány részére. 

3  a  2.  pontban meghatározott célhoz kötött támogatást a Közalapítvány OTP  Bank  Nyrt. 

pénzintézetnél vezetett  11706023-20017400  számú bankszámlájára átutalt. 

IV.  Az együttműködés keretében a Közalapítvány vállalja, hogy 

részére átadott pénzeszközt egy általa létrehozott. elkülönített alszámlán „Józsefvárosi 

Kamattámogatási Program" címen elkülönítetten kezeli, mely számláról a terhelések az 

Önkormányzat jóváhagyása után történhetnek. 

2  a részére átadott pénzeszközt csak a köztartozásmentcs, józsefvárosi 

székhellyelitelephellyel rendelkező inikrovállalkozások fejlődésének elősegítésére, ezen 

belül a Józsefváros közigazgatási területén megvalósuló beruházáshoz vagy forgóeszköz-

beszerzéshez. árbevétel előlinanszírozásához igénybe vett hitel kamattámogatására 

használja fel legkésőbb  2020.  december  31.  napjáig.  A  jelen megállapodás hatálya alá 

3 
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tartozó hitelek típusát és leírását a Közalapítvány Kuratóriuma  2/2018. (X1.21.)  sz. és 
5/2019. (1.29.)  sz. határozatában jóváhagyta, az így igénybe vehető hitelkonstrukciókat 
jelen megállapodás  1.  számít mellékletét képező táblázat tartalmazza, 

3  hozzáját-ul a részére átadott pénzeszköz rendeltetésszerű felhasználásának az 
Önkormányzat által történő ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi 
ellenőrzéséhez. Az Önkormányzat jogosult a pénzeszköz felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizni, 

4  a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" megvalósulása keretében évente kimutatást 
készít az Önkormányzat részére az igénybe vett hitelek,  es  az ahhoz kapcsolódó 
kamattámogatásban részesülö ügyfelek minősítéseiről, az esetlegesen késedelembe esett 
ügyletekröl. Az analitikában feltünteti az ügyfél által igénybe vett kamatkedvezmény 
összeget, 

5  amennyiben a Közalapítvány a pénzeszközt a jden megállapodásban foglaltaktól eltérő 
célra használja fel, vagy a felhasználásról nem tud a jelen megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően a megjelölt határidőig elszámolni, köteles a pénzeszközt a számlájára való 
beérkezéstő l számítva a Ptk.-ban meghatározott kamattal növelt összegben visszafizetni 
az Önkormányzat részére. 

V.  A  Kamattámogatás feltételei 

I.  A  jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő ügyfél a hitelkérelmével 
egyidejűleg a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program-  keretében kamattámogatási 
kérelmét is benyújthatja a Közalapítványhoz.  A  kamattámogatás a hitelszerződésben 
kerül rögzítésre. 

2. A  „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" keretében egyidejűleg csak egyetlen 
jogcímen vehető igénybe kamattámogatás. 

3. A  Közalapítvány által biztosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az  a 
köztartozásmentes, józsefvárosi székhellyel/telephellyel rendelkező mikrovállalkozás, 
amely 

cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkező vagy  aua  jogosult vállalkozás, valamint egyéb 
vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező vállalkozás, 

a  vállalkozás által összes foglalkoztatottak létszáma  10  fűnél kevesebb, 

a  vállalkozás  eves  netto  árbevétele legfeljebb  2  millió EUR-nak megfelelő forint 
ellenérték. 
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- a vállalkozás mind az állam, mind az önkonnányzat  fete  teljesíti adófizetési 

kötelezettségeit, így  nines  sem adó-, sem illeték-, sem társadalombiztosítási járulék-

tartozása, 

a vállalkozásnak a pénzintézetek is pénzügyi közvetítő szervezetek felé  nines  lejárt 

hiteltartozása. 

a cég sem csőd-. sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll, 

a hitelkéreliniben megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefváros 

közigazgatási területe, 

egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az 

azt megelözö két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/EIJ bizottsági 

rendelet alapján odaitélt csekély összegű  (de  minimis) támogatásban az 

1407/2013/EV bizottsági rendelet  2.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott  200.000 

eurimak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 

vállalkozások esetében  100.000  eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 

ménekben. 

Igénybevevők köre: Józsefvárosban székhellyel/telephellyel rendelkező 

mikrovállalkozások Józsefvárosban megvalósuló beruházásához vagy forgóeszköz 

beszerzéséhez, illetve árbevétel előfinanszírozásához. 

A  támogatási klöszakot, az igénybevehtto hitelkonstrukciókat és a kamattámogatás 

mértékét a jelen együttműködési megállapodás melléklete tartalmazza. 

Kamattámogatás az ügyfeleknek kizárólag abban az esetben jár,  ha  az ügyfél a 

támogatási időszak alatt nem kerül  30  napot meghaladó késedelembe a hitelkamat  es  a 

töketörlesztö részlet meglizetése tekintetében 

4. A  Közalapítvány által biztosított kainanámogatás igénybevételére jogosult az a 

köztartozásmentes, józsefvárosi székhcllyelitclephellyel rendelkező fiatal 

milcrovállalkozás, amely 

- a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vállalkozói 

igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vállalkozás, valamint egyéb 

vállalkozásra alkaltnas jogosítvánnyal rendelkező vállalkozás, 

a vállalkozás által összes foglalkoztatottak létszáma  ID  fönél kevesebb, 

a vállalkozás eves  nett()  árbevetele legfeljebb  2  millió EUR-nak megfelelő forint 

ellenérték. 

- a vállalkozás mind az állam, mind az önkonnányzat feli teljesíti adófizetési 

kötelezettségeit, így nincs sem adó-, sem illeték-, sem társadalombizlosítási járulék-

tartozása, 

- a vállalkozásnak a pénzintézetek  es  pénzügyi közvetítö szervezetek fele nincs lejárt 

hiteltanozása, 

a Cd2 sem csőd-, sem felszámolási,  sent  végelszámolási eljárás alatt nem  ill, 
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a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefváros 
közigazgatási területe 

— egy  es  ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a  1'01)/6  pénzügyi évben, valamint az 
azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/Ell bizottsági 
rendelet alapján odaítélt csekély összegű  (de  minimis) támogatásban az 
1407/20131E1J bizottsági rendelet  2.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott  200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások esetében  100.000  eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
mértékben. 

Igénybevevők köre: Józsefvárosban székhellyeljtelephellyel rendelkező fiatal 
mikrovállalkozások Józsefvárosban megvalósuló beruházásához vagy forgóeszköz 
beszerzéséhez, illetve árbevétel előfinanszírozásához, ahol a vállalkozó vagy a 
vállalkozás többségi tulajdonosa  40  év alatti. 
A  támogatási időszakot, az igénybevehető hitelkonstrukciókat és a kamattámogatás 
mértékét a jelen együttműködési megállapodás melléklete tartalmazza. 
Kamanamogatás az ügyfeleknek kizárólag abban az esetben jár,  ha  az ügyfél a 
támogatási időszak alatt nem kerül  30  napot meghaladó késedelembe a hitelkamat  es  a 
tőketörlesztő részlet megfizetése tekintetében. 

5 A  Közalapítvány által biztosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a 
köztartozásmentes, józsefvárosi székhellyel/telephellyel rendelkező női mikrovállalkozás, 
amely 

a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vállalkozás, valamint egyéb 
vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező vállalkozás, 

vállalkozás által összes foglalkoztatottak létszáma  10  fond] kevesebb, 

a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb  2 milli()  EUR-nak megfelelő forint 
ellenérték, 

a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési 
kötelezettségeit, így  nines  sem  ado-,  sem illeték-, sem társadalombiztosítási járulék-
tartozása, 

vállalkozásnak a pénzintézetek és pénzügyi közvetítő szervezetek felé nincs lejárt 
hiteltartozása, 

cég sem csőd-, sem felszámolási. sem végelszámolási eljárás alatt nem áll, 

a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefváros 
közigazgatási területe 

egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az 
azt megelőző két pénzügyi év  serail  nem részesült az 14072013/Elf bizottsági 
rendelet alapján odaítélt csekély összegű  (de  minimis) támogatásban az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet  2.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott  200.000 
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eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozási ellenszolgáltatás fejében végző 

vállalkozások esetében  100.000  euronak megfelelő forintösszeget meghaladó 

mértékben. 

Igénybevevők köre: Józsefvárosban székhellyelitelephellyel rendelkező női 

milcrovállalkozások Józsefvárosban megvalósuló beruházásához vagy forgóeszköz 

beszerzéséhez, illetve árbevétel előfinanszírozásához, ahol a vállalkozó vagy a 

vállalkozás többségi tulajdonosa nőnemű. 

A  támogatási időszakot, az igénybevehető hitelkonstrukciókat és a kamattámogatás 

mértékét a jelen együttműködési megállapodás melléklete tartalmazza. 

Kamattámogatás az ügyfelcknek kizárólag abban az esetben jár,  ha  az ügyfél 

támogatási időszak alatt nem kerül  30  napot meghaladó késedelembe a hitelkamat és a 

tőketörlesztő részlet megtizetése tekintetében. 

VI. A  kamattámogatási pénzeszköz lehívásának menete 

I  A  Közalapítvány egyedi kamattámogatási igény esetében részletes számszaki kimutatást 

készít az igénybe vett hitelkonstrukcioról, és az ahhoz kapcsolódó benyújtott 

kamattámogatási igényről, valamint arról, hogy az igényt benyújtó vállalkozás megfelel-e 

Józsefvárosi Kamattámogatási Programban" meghatározott feltételeknek. E kimutatás 

lesz az alapja a Közalapitvány által a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program-

alszámláján kezelt pénzösszeg lehívásának, amelynek keretében a Kozalapítvány 

kötelezettséget vállal arra, hogy a kimutatást az Önkormányzat részére a kamattámogatási 

igény benyújtásától számított  30  napon belül megküldi, az Önkormányzat pedig a 

kimutatás kézhezvételétő l számított legkésőbb  15  napon belül nyilatkozik a „Józsefvárosi 

Kamattámogatási Program" alszámlán kezelt összeg lehívására vonatkozó 

hozzájárulásról. 

2.  Felek rögzítik, hogy nem adható hozzájárulás, amennyiben a kamattámogatási 

programban rögzített feltételeknek a kamattámogatási igényt benyújtó vállalkozás nem 

felel meg, vagy amennyiben a Közalapítvány azt indokolt nyilatkozatában nem javasol ja. 

VII. Fizetési késedelmek esetén követendő eljárásrend 

1  Amennyiben a m krovállalkozás a futamidő során legfeljebb egyszeri alkalommal  30 

napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Közalapítvány errő l a  30  napos 

kesedelembe esést követő  5  naptári napon belül értesítést küld az Önkormányzat részére, 

és javaslatot tesz a kamattámogatás fenntartására, vagy megszüntetésére. Az 

Önkormányzat a Közalapítvány javaslatának kézhezvételét követő  5  munkanapon belül 

értesíti a Közalapítványt a kamanamogatas fenntartására, vagy megszüntetésére irányuló 

döntésérő l. 
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2  Amennyiben a mikrovállalkozás a futamidő során bármikor  30  napnál rövidebb fizetési 
késedelembe esik,  es  fizetési kötelezettségeinek átütemezését kéri, úgy a Közalapítvány 
Hitel Bizottsága jogosult dönteni az átütemezési kérelem jóváhagyásáról, vagy 
elutasításáról. Jóváhagyás esetén a Közalapítvány értesíti az Önkormányzatot az 
átütemezésről, és javaslatot tesz a kamattámogatás változatlan feltételekkel történő 
fenntartására, vagy megszüntetésére. Az Önkonnányzat a Közalapítvány javaslatának 
kézhezvételét követő S munkanapon belül értesíti a Közalapítványt az átütemezéssel 
kapcsolatban meghozott, a kamattámogatás fenntartására, vagy megszüntetésére irányuló 
döntéséről. 

3.  Amennyiben a mikrovállalkozás a futamidő során elveszti jogosultságát a 
kamattámogatás további igénybe vételére, úgy a teljes futamidőre számított 
kamattámogatás összegének fel nem használt részét a Közalapítvány köteles a 
„Józsefvárosi Kamattámogatási Program" alszámlára visszautalni. Az ilyen módon 
visszautalt összeg a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" finanszírozási forrásait 
növeli. 

VI Elszámolás menete 

L  A  Közalapítvány a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2021.  február  28.  napjáig 
köteles írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni 
az Önkormányzat szakmailag illetékes szervezeti egysége (Gazdálkodási Ügyosztály) 
részére. 

2. A  Támogató részérő l a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására  es  a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult. 

3. A  beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
a. szakmai beszámoló: szakmai értékelés a célhoz kötött pénzátadás céljának 

megvalósulásáról; 
b. pénzügyi elszámolás: a lehívott pénzeszközöknek a felhasználás jogcíme szerinti — az 

áradon pénzeszköz felhasználási céljának megvalósulásához köthető - tételes 
felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó okiratok, egyéb dokumentumok 
(kamattámogatási szerződés. stb.) hitelesített másolatának, kifizetési igazoló 
dokumentumok bankkivonat, pénztárbizonylat — hitelesített másolatának 
benyújtásával. 

4.  Á Közalapítvány a beszámolót és az elszámolást  nay  köteles elkészíteni, hogy az 
alkalmas legyen az átadott pénzeszköz felhasználásának részletes ellenőrzésére. Az 
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Önkormányzat a beszámolót  es  az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a 
beérkezést követő  60  napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Az 
Önkormányzat döntésérő l és az esetleg jogosulatlanul átadott pénzeszköz felhasználása 
miatti pénzeszköz visszafizetésének kötelezettségérő l a döntéstő l számított  10  napon 
belül írásban értesíti a Közalapítványt.  Ha  a Közalapítvány a beszámolásra, elszámolásra 
vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott 
beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő, úgy az Önkormányzat  30  napos határidő 
megjelölésével írásban felszólítja a Közalapítványt a hiány pótlására, amelynek 
beérkezését követően az Önkormányzat  30  napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek 
rögzítik, hogy a hiánypotlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy az 
átadott pénzeszközt a Közalapítvány rendeltetésszerűen használta-e fel. 

5 A  Közalapítvány köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési 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. 

6  Az elszámolási határidőig fel nem használt támogatást, maradványösszeget a 
Kozalapítvány köteles az Önkormányzat részére legkésőbb az elszámolást kö‘ető  15 
napon belül a K&H banknál vezetett  10403387-00028570-00000000  számlaszámra 
visszautalni. 

IX.  Záró rendelkezések 

I. Felek a szerződést határozatlan időre kötik. Továbbá Felek vállalják,  bogy  minden évben 
legkésőbb tárgyév december  31.  napjáig — tárgyalásos úton megvizsgálják a 

„Józsefvárosi Kamattámogatási Programmal-  kapcsolatos tapasztalatok alapján a 
Program következő évben történő esetleges folytatását. 

2 A  Felek a megállapodás végrehajtása során a józsefvárosi lakosok iránti elkötelezettség, 
az integritäs, a tárgyszerűség, egymás ás mások tiszteletben tartása és az átláthatóság 
értékeinek megfelelően fejtik ki tevékenységüket. 

3 A  megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  A  Felek jelen 
megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, a Megállapodást bármelyik fel indoklás 
nélkül egy hónapos felmondással megszüntetheti.  A  felmondás a már jóváhagyott 
kamattámogatási ügyleteket  new  érinti.  A  RA nem használt pénzeszközzel 
Közalapítvány a fehnondast követő  60  napon belül köteles elszámolni 

9 

12 3( 



egy em: 

4. A  vállalások tekintetében, Felek képviselői rendszeresen (évente) értékelik az 
együttműködés tapasztalatait, áttekintik a soron következő időszak közös feladatait. 

5. A  megállapodásban foglaltak teljesülését bármelyik aláíró fél kezdeményezésére, 
személyes találkozó keretében áttekintik, értékelik. 

6 A  felek az együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében kapcsolattartó 
személyeket jelölnek ki.  A  kapcsolattartó személyek egyben az együttműködés szakmai 
felelősei is.  A  konkrét kapcsolattartásra a Józsefváros Önkormányzata részéről Zékány 
Zoltánt, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. divíziójaként működő  H13  Diák és -

 

Vállalkozásfeilesztési Központ szakmai igazgatóját, míg a BVK részéről Bobor-Baranyai 
Boglárka finanszírozási igazgatót jelölik ki. 

7.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  2013.  évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

A  megállapodás  11  oldalból  es 6  eredeti példányban készült, amelyet  Feld:,  mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2019.  február 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó  Andras 

polgánnester 

Fedezete:  

Pénzügyileg ellen 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány 
képviseletében 

Varga  Zsoltné Szalai Piroska  Maria 
kuratóriumi elnök 

Dátum:  Budapest, 2020.  

Paris  Gyuláné 
Gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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A BUDAPEST  MIKROHITEL PROGRAM mikrofinanszírozási termékeinek alapfeltételei 

A.)  BERUHÁZÁSI HITEL 

I A  hitel célja: Beruházás finanszírozás (gép, eszköz beszerzés, ingatlan vásárlás, bővítés, 
felújítás, stb.).  

2.) A  hitellgénylők - cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal 
köre: rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi iroda, 

a  2004.  évi  )000V.  tvr.  3.4.(3)  a) és  b)  bekezdése szerint 
mIkrovállalkozásnak mlnösül (összes foglalkoztatotti létszáma  10  főnél 
kevesebb, is éves nettó árbevétele vagy mérlegföösszege legfeljebb  2 
millió eurónak megfelelő forintösszeg), 
a vállalkozás Magyarországon, Budapesten, vagy  Budapest 
agglomerációjában található székhellyel, telephellyel vagy 
fióktelephellyel rendelkező vállalkozás, vagy ezen feltételek a 
mikrohitellel finanszírozott beruházás következtében megvalósulnak. 
olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott 
alkalmassági krieériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás 
tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét, 
a vállalkozás életképes üzlete tervvel rendelkezik, 
rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és 
képesítéssel, 
a vállalkozás mind az ällam, mind az önkormányzat  fete  teljesíti 
adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy 
társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása, 
a válialkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás  fete  nincs lejárt 
hlteltartozása, 
a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási 
eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, továbbá a cég nem 
áll végelszámolási eljárás alatt, 
a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során 
nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaitélt 

csekély összegű  (de  minimis) támogatásban a rendelet 2.cikk  (2) 
bekezdésében meghatározott  200.000  eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 
100.000  eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó  mértékben. 

3.) Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft  -  10.000.000,- Ft 
4.) Szükséges saját  A  hitelhez nem szükséges önerő biztosítása, viszont a visszaigényelhető ÁFA 

erő mértéke: finanszírozása nem lehetséges. 

S.) Futamidő: Maximum 120  hónap 
6.) Türelmi idő  Maximum 12  hónap 

tőketörlesztésre:  
7.) A  hitel díjai: A  hitel kamata évi  5.9%  p.a., melynek megfizetése havonta esedékes.  A  futamidő 

első  fit  évében a BVK  2%  p.a. mértékű, a második öt évében pedig  1%  mértékű 
kamatkedvezményt biztosít, amennyiben a mikrovállalkozás fizetési 
kötelezettségeit a BVK  felts  pontosan teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei 
teljesítésével nem esik  30  napot meghaladó késedelembe. 
A  fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az ügyleti kamat  4 7% 
mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. 
A  szerződésben kiköthető, hogy  ha  egy elmúlt féléves időszakban a jegybanki 
alapkamat 2%-nál nagyobb mértékű emelkedése következik be, úgy az ügyleti 
kamatot a BVK jogosult felülvizsgálni, a kamatkedvezmény mértékének 
változatlanul hagyása mellett. 
A  kamaton felül egyéb költséget (folyósítási jutalék, kezelési koltség) nem 
számítunk fel. 
Az  ügyfél  Mal  fizetendő a közokiratba foglalás költsége  es  a Garantiqa 
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Hitelgarancia Zrt. által felszámított kezességvállalási díj. 

8.) A hitel  A  folyósításra a folyositasi feltételek igazolását követően kerül sor, a hitelcélnak 

folyósítása: megfelelő ütemezésben.  A  hitel felhasználását a folyósítást követő  120  napon 

belül számlákkal igazolni kell. 

A  folyósítási feltételek a következők lehetnek: 

a kölcsön és a biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalása, 

beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél visszaigazolása a 

számlavezető banktól, 

a tulajdonosi és/vagy ügyvezető i készfizető kezességi szerződés aláírása, 

a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó teljes körű 

vagyonbiztosítási szerződés megkötése és a biztosítási kötvényen a BVK 

jelzálogjoga feltüntetésének igazolása. 

a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok) tekintetében a BVK jelzálogjogának 

(továbbá a Hitel Bizottság döntése szerint, amennyiben szükséges, ügy 

az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalomnak) 

legalább széljegyként történő bejegyzése, a bejegyzési  do 

megfizetésének igazolása j 

Garantiqa készfizető kezesség bevonása esetén a készfizető kezesség 

hatályba lépése, 

Garantiqa készfizető kezesség bevonása esetén a kezességvállalási díj 

ügyfél által történő megfizetése 

a Hitel Bizottság által meghatározott egyéb kikötés.  

9.) A szükséges a szükséges biztosítékok összetételét a BVK Hitel Bizottsága a 

biztosítékok: mindenkori Fedezetértékelési szabályzatban meghatározottak szerint 

állapítja meg. Az elfogadható biztosítékok  köre:  ingatlan jelzálog, 

felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására tulajdonosi és/vagy 

ügyvezető i készfizető kezesség, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető 

kezessége, óvadék.  

10.) A vállalkozói engedély, társasági szerződés, cégbejegyzés, a vállalkozás 

hitelkérelemhez működését engedélyező igazolvány, 

benyújtandó a hitel céljának bemutatása, és az azt alátámasztó iratok (felhasználási 

dokumentumok: terv, szándéknyilatkozat, árajánlat, adásvételi szerződés, részletes 

költségvetés, szükség esetén szakhatósági engedélyek), 

értékesítési lehetőségek bizonyítására szolgáló dokumentumok 

(szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás), 

üzletvitelhez szükséges készségek és képesítések meglétének  í 

alátámasztására szolgáló dokumentumok, 

a hitel biztosítékát, illetve a beruházás tárgyát képező ingatlanok 

tulajdoni lapja, a BVK által elfogadott értékbecslő által készített 

értékbecslés, 

a köztartozások megfizetését igazoló NAV együttes igazolás, 

adófolyószámla, valamint a vállalkozás székhelye, telephelye szerinti 

helyi adó igazolás, 

amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, a működési engedély 

az illetékes hatóságtól, 

az előző évi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő 

melléklet, könyvvizsgálói jelentés) társasági adóbevallás, vagy személyi 

jövedelemadó bevallás, • 

BISZ Zrt. által kiadott KHR információ, 

a csekély összegű támogatásra való jogosultságot alátámasztó E 

nyilatkozat. 
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B.)  TARTÓS FORGÓESZKÖZ HITEL 

1.) A  hitel cél a: Beruházáshoz ka • solódó önálló forgóeszköz finanszírozás.  

2.) A  hiteligénylők köre:	 • cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédI 
Iroda, 

▪ a  2004.  évi XXXIV. tvr.  3.4.(3)  a) és  b)  bekezdése szerint 
mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma  10 
főnél kevesebb, is eves nettó árbevétele vagy mirlegfóösszege 
legfeljebb  2  millió eurónak megfelelő forintösszeg), 
a vállalkozás Magyarországon, Budapesten, vagy  Budapest 
agglomerációjában található székhellyel, telephellyel vagy 
fióktelephellyel rendelkező vállalkozás. vagy ezen feltételek a 

mikrohitellel finanszírozott forgóeszköz beszerzés következtében 
megvalósulnak. 
olyan vállalkozás, amely nem elégít' ki a jelen pontban 
meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a 

kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy 

ezt meghaladó részét. 
a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik, 

rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és 
képesítéssel, 
a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat  fete  teljesíti 

adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy 
társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása. 
a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás  fell  nincs 
lejárt hiteltartozása, 
a cég is kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csöd, sem 
felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, 
továbbá a cég nem áll végelszámolási eljárás alatt, 

a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év 
során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
odaítélt csekély összegű  (de  minimis) támogatásban a rendelet 2.cikk 
(2)  bekezdésében meghatározott  200.000  eurónak, közúti 

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások esetében  100.000  eurónak megfelelő forintösszeget 
me  aladó mértékben 

1.000.000,- Ft  —  10.000.000,- Ft 

L_ 
3 

3.) Hitelösszeg: 
4.) Szükséges saját erő  0% 

mértéke: 
5.) Futamidő: Maximum 36  hónap 
6.) Türelmi Idő  Maximum 12  hónap 

tőketörlesztésre: 
7.) A  hitel  dial: A  hitel kamata évi  5.9%  p.a., melynek megfizetése havonta esedékes.  A 

futamidő első két évében a BVK  2%  p.a. mértékű, a harmadik évében pedig 
1%  mértékű kamatkedvezményt biztosit, amennyiben a mikrovállalkozás 

fizetési kötelezettségeit a  OW  felé pontosan teljesíti, azaz fizetési 

kötelezettségei teljesítésivel nem esik  30  napot meghaladó késedelembe. 
A  fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése eseten az ügylell kamat 
7%  mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. 
A  szerződésben kiköthetö, hogy  ha  egy elmúlt féléves időszakban a jegybanki 
alapkamat 2%-nál nagyobb mértékű emelkedése következik be, úgy az ügyleti 

kamatot a BVK jogosult felülvizsgálni, a kamatkedvezmény mértékének 
változatlanul hagyása mellett. 
A  kamaton felül egyéb költséget (lolyositasi jutalék, kezelési költség) nem 

számítunk fel. 
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8.) A  hitel folyósítása: 

Az ügyfél által fizetendő a közokiratba foglalás költsége és a Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. által felszámított kezességvállalási díj. 

folyósításra a folyósítási feltételek igazolását követően kerül sor, a 

hitelcélnak megfelelő ütemezésben,  A  hitel felhasználását a folyósítást követő 

120  napon belül számlákkal igazolni kell. 

A  folyósítási feltételek a következők lehetnek: 

a kölcsön és a biztosítéki szerződések közjegyző i okiratba foglalása, 

beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél visszaigazolása a 
számlavezető banktól, 

a tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezességi szerződés 

aláírása, 

a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó teljes körű 

vagyonbiztosítási szerződés megkötése és a biztosítási kötvényen a 

BVK jelzálogjoga feltüntetésének igazolása. 

a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok) tekintetében a BVK 

jelzálogjogának (továbbá a Hitel Bizottság döntése szerint, 
amennyiben szükséges, ügy az annak biztosítására szolgáló 

elidegenítési és terhelési tilalomnak) legalább széljegyként történő 

bejegyzése, a bejegyzési díj megfizetésének igazolása; 

Garantiqa készfizető kezesség bevonása esetén a készfizető kezesség 

hatályba lépése, 

Garantiqa készfizető kezesség bevonása esetén a kezességvállalási 

díj ügyfél által történő megfizetése 

a Hitel Bizottság által meghatározott egyéb kikötés. 

9.) A szükséges 

biztosítékok: 

10.) A hitelkérelemhez 

benyújtandó 

dokumentumok: 

a szükséges biztosítékok összetételét a BVK Hitel Bizottsága a 
mindenkori Fedezetértékelési szabályzatban meghatározottak 

szerint állapítja meg. Az elfogadható biztosítékok köre: ingatlan 

jelzálog, felhatalmazás beszedési megbízás benyüjtására tulajdonosi 
és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 

készfizető kezessége, óvadék. 

- vállalkozói engedély, társasági szerződés, cégbejegyzés, a vállalkozás 

működését engedélyező igazolvány, 

a hitel céljának bemutatása, és az azt alátámasztó iratok 

(felhasználási terv, szándéknyilatkozat, árajánlat, adásvételi 

szerződés, részletes költségvetés, szükség esetén szakhatósági 

engedélyek), 

értékesítési lehetőségek bizonyítására szolgáló dokumentumok 

(szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás), 

üzletvitelhez szükséges készségek és képesítések meglétének 

alátámasztására szolgáló dokumentumok, 

a hitel biztosítékát képező ingatlan(ok) tulajdoni lapja, a BVK által 

elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés, 

a köztartozások megfizetését igazoló NAV együttes igazolás, 

adófolyószámla, valamint a vállalkozás székhelye, telephelye szerinti 

helyi adó igazolás, 

amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, a működési 

engedély az illetékes hatóságtól, 

az előző évi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő 
melléklet, könyvvizsgálói jelentés) társasági adóbevallás, vagy I 
személyi jövedelemadó bevallás, 

BISZ Zrt. által kiadott KHR információ, 

a csekély összegű támogatásra  veld  jogosultságol alátámasztó I 

nyilatkozat. 
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C.) VISSZATÖLTŐ DŐ  HITEL 

1.)A  hitel célja: Árbevétel előfinansnrozás azon mikrovállalkozások  samara,  akik leszerződött 
munkáik teljesítéséhez addicionális forgóeszközök bevonását igénylik. 
A  konstrukció keretében a BVK három eves futamidőre visszatöltődő 
hitelkeretet állapít meg a mikrovállalkozás számára maximum  7.5  mFt 
Összegben.  A  hitelkeret megállapításának birálati szempontjai az ügyfél 
hitelképessége és az ügyletbe bevont biztosítékok értékelése (ingatlan 
jelzálog).  A  hitelkeret terhére különböző alkereteket lehet megállapítani, 
melyek már egy-egy konkrét szerződés szerinti árbevétel előfinanszirozását 
célozzák. Az alkeretek megállapításának bírálati szempontjai a 
mikrovállalkozás  es  partnere által aláírt szerződés vizsgálata és a partner 
minősítése. 

2.) A hlteligénylők • cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói 
köre igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó. vagy ügyvédi iroda, 

a  2004.  évi %XXIV. tvr.  34(3)  a) is  b)  bekezdése szerint 
mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma  10 
főnél kevesebb, is eves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb  2  millió eurónak megfelelő forintösszeg), 
a vállalkozás Magyarországon, Budapesten, vagy  Budapest 
agglomerációjában található székhellyel, telephellyel vagy 
fióktelephellyel rendelkező vállalkozás, 
olyan vállalkozás, amely nem elégizi  la  a jelen pontban 
meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a 
kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy 
ezt meghaladó részét. 
a vállalkozásnak érvényes szerződéssel, megrendeléssel, vagy egyéb 
olyan, a kötelezett kötelezettségvállalását tartalmazó 
dokumentummal kell rendelkeznie, amely bizonyítja, hogy a hitel 
visszafizetésének forrása a hitel rendeltetésszerű felhasználását 
követően számlakövetelés formájában rendelkezésre fog állni, 

rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel  es 
képesítéssel, 
a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti 
adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy 
társadalombiztositási járulék, vagy adótartozása, 
a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs 
lejárt hiteltartozása, 
a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem 
felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, 
továbbá a  zee  nem áll végelszámolási eljárás alatt, 
a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző kel pénzügyi év 
során nem részesült az 1407/2013/EO bizottsági rendelet alapján 
odaitélt csekély összegű  (de minim's)  támogatásban a rendelet 2.cikk 
(2)  bekezdésében meghatározott  200.000  eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások esetében  100.000  euranak meglelelő forintösszeget 
meghaladó  mértékben 

3.) Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft  —  7.500.000,-  Ft 
4.) Futamidő: A  hitelkeretet az ügyfél minősítése és a felajánlott biztosítékok vizsgálata 

alapján három évre állapítjuk meg.  A  hitelkeret terhére lehivott egyes 
kölcsönök futamideje igazodik az előfinanszírozott árbevétel 

I realizálódásához. Az ügyfélminősitésre és a felajánlott biztosítékok 

felülvizsgálatára évente kerül sor, ennek eredménye a megállapított I 

keretösszeget  módosíthatja. 
5.) A  hitel A  hitelkeret  kihasznált részére  5.9%  p.a.. melynek meghzetése havonta! 
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6.) A  hitel folyósítása: 

  

esedékes.  A  hitelkeret rendelkezésre tartásának első évében a BVK  2%  p.a. 

mértékű, a második évben pedig  1%  mértékű kamatkedvezményt biztosít, 

amennyiben a mikrovállalkozás fizetési kötelezettségeit a BVK felé pontosan 

teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei teljesítésével nem esik  30  napot 

meghaladó késedelembe.  A  fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése 

esetén az ügyleti kamat +  7%  mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. 

A  szerződésben kiköthető, hogy  ha  egy elmúlt féléves időszakban a jegybanki 

alapkamat 2%-nál nagyobb mértékű emelkedése következik be, úgy az ügyleti 

kamatot a BVK jogosult felülvizsgálni, a kamatkedvezmény mértékének 

változatlanul hagyása mellett. 

A  kamaton felül egyéb költséget (folyósítási jutalék, kezelési költség) nem 

számítunk fel. Az ügyfél által fizetendő a közokiratba foglalás költsége és a 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által felszámitott kezességvállalási díj.  

A  folyósításra a folyósítási feltételek igazolását követően kerül sor, a 

hitelcélnak megfelelő ütemezésben.  A  hitel felhasználását a folyósítást követő 

120  napon belül számlákkal igazolni kell. 

A  folyósítási feltételek a következők lehetnek: 

a kölcsön  es  a biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalása, 

beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél visszaigazolása a 

számlavezető banktól, 

a tulajdonosi és/vagy ügyvezető i készfizető kezességi szerződés 

aláírása, 

a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó teljes körű 

vagyonbiztosítási szerződés megkötése és a biztosítási kötvényen a 

BVK jelzálogjoga feltüntetésének igazolása. 

a biztosítékul szolgáló ingatlan(ok) tekintetében a BVK 

jelzálogjogának (továbbá a Hitel Bizottság döntése szerint, 

amennyiben szükséges, úgy az annak biztosítására szolgáló 

elidegenítési  As  terhelési tilalomnak) legalább széljegyként történő 

bejegyzése, a bejegyzési díj megfizetésének igazolása 

Garantiqa készfizető kezesség bevonása esetén a készfizető kezesség 
hatályba lépése, 

- Garantiqa készfizető kezesség bevonása esetén a kezességvállalási 

díj ügyfél által történő megfizetése 

- a Hitel Bizottság által meghatározott egyéb kikötés. 

- a szükséges biztosítékok összetételét a BVK Hitel Bizottsága a 
mindenkori Fedezetértékelési szabályzatban meghatározottak 

szerint állapítja meg. Az elfogadható biztosítékok köre: ingatlan 

jelzálog, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására tulajdonosi 

és/vagy ügyvezető i készfizető kezesség, Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 

készfizető kezessége, óvadék. 

- vállalkozói engedély, társasági szerződés, cégbejegyzés, a vállalkozás —

 

működését engedélyező igazolvány, 

a visszafizetés forrását alátámasztó iratok (szerződés, megrendelés), 

a hitel biztosítékát képező ingatlan tulajdoni lapja, 

a BVK által elfogadott értékbecslő által készített értékbecslés, 

a köztartozások megfizetését igazoló NAV együttes igazolás, 

adófolyószámla, valamint a vállalkozás székhelye, telephelye szerinti 

helyi adó igazolás, 

amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, a működési 
engedély az illetékes hatóságtól, 

az előző évi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő 
melléklet, könyvvizsgálói jelentés) társasági adóbevallás, vagy 

személyi jövedelemadó bevallás, 

- BISZ Zrt. által kiadott KHR információ, 

- a csekély összegű támogatásra való jogosultságot alátámasztó 

nyilatkozat. 

  

      

      

 

7.) A szükséges T 
biztosítékok: 

  

 

8.) A  hitelkérelemhez 

benyújtandó 

dokumentumok: 
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Beruházás finanszírozás  (gip,  eszköz beszerzés, ingatlan vásárlás, bővítés, 

felújítás,  sib).  beruházáshoz kapcsolódó vagy önálló forgóeszköz 

finanszírozás 

- cégnyilvántartásba bejegyzett vallalkozás, vagy vállalkozói 

igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi 

iroda, 
a  2004.  évi XXKIV. tvr.  3.1(3)  a) és  b)  bekezdése szerint 

mikroválialkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma  10 

főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mériegföösszege 

legfeljebb  2  millió eurónak megfelelő forintösszeg), 

a vállalkozás Magyarországon, Budapesten, vagy  Budapest 

agglomerációjában található székhellyel, telephellyel vagy 

fióktelephellyel rendelkező vállalkozás, vagy ezen feltételek a 

mikrohitellel finanszirozolt hitelcél következtében megvalósulnak, 

olyan vállalkozás, amely nem elegiti ki a jelen pontban 

meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a 

kérelmezö vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy 

ezt meghaladó részét, 
a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik, 

• rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és 

képesítéssel, 
a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat  fete  teljesíti 

adófizetési kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy 

társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása. 

a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs 
ter  hiteltartozása, 
a cég is kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem 

felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, 

továbbá a cég nem  Ell  végelszámolási eljárás alatt, 

a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év 

során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 

odaitélt csekély összegű  (de  minimis) támogatásban a rendelet 2.cikk 
(2)  bekezdésében meghatározott  200.000  eurónak, közúti 

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 

vállalkozások esetében  100.000  eurónak megfelelő forintösszeget 

meghaladó mértékben 
A  mikrovallalkozás üzleti innovációs tevékenységet valosit meg a 

mikrohitel segítségével.  
300.000.-Pt'- 3.000.000,- Pt 
A  hitelhez nem szükséges önerö biztosítása, viszont a visszaigényelhető ÁFA 

finanszírozása  nem lehetséges. 

Tartós forgóeszköz beszerzés esetén maximum  36  hónap, beruházás 

finanszírozás esetén maximum  120  hónap 

11.)A  hitel célja: 

12.)A  hiteligénylők köre: 

14.)  Szükséges saját erő 
mértéke: 

IS.)  Futamidő: 

13.)Hitelössz : 

16.)Türelmi idő  1  Nincs. 

tóketörlesztésre: 
1 

r —  17.) A  hitel díjai: •  A  hitel kamata évi  5.9%  p.a., melynek megfizetése havonta esedékes. 
l  Beruházási hitel esetén a futamidő elsó öt évében a BVK  2%  p.a. mértékű, a 
1  második öt évében pedig  1%  mértékű kamatkedvezményt biztosít. 
I amennyiben a mikrovállalkozés fizetési kötelezettségeit a BvK felé pontosan 

I
teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei teljesítésével nem esik  30  napot 

meghaladó késedelembe. lartós forgóeszközhitel esetén a lutarnich5 első két 

I évében a BVK  2%  p.a. mértékű, a harmadik évében pedig  1%  mértékű 

I kamatkedvezményt biztosít. amennyiben a mikrovállalkozás fizetési 

I 
kötelezettségeit a BVK felé pontosan teljesíti, azaz fizetési kötelezettségei 

I teljesítésével nem esik  30  napot meghaladó késedelembe.  

D.)  START-UP BUDAPEST  MIKROHITEL BERUHÁZÁSRA ÉS TARTÓS FORGÓESZKÖZ BESZERZÉSRE 
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18.) A  hitel folyósítása: 

A  fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén az ügyleti kamat •  

7%  mértékű késedelmi kamatot számítunk fel. 

A  szerződésben kiköthető, hogy  ha  egy elmúlt féléves időszakban a jegybanki 
alapkamat 2%-nál nagyobb mértékű emelkedése következik be, úgy az ügyleti 
kamatot a BVK jogosult felülvizsgálni, a kamatkedvezmény mértékének 
változatlanul hagyása mellett. 

A  kamaton felül egyéb költséget (folyósitási jutalék, kezelési költség) nem 
számítunk fel. 

Az ügyfél által fizetendő a közokiratba foglalás költsége és a Garantlqa 
Hitelgarancia za. által felszámitott kezes IlaIasi  cif 

A  folyósításra a folyósítási feltételek igazolását követően kerül sor, a 
hitelcélnak megfelelő ütemezésben.  A  hitel felhasználását a folyósítást követő 
120  napon belül számlákkal igazolni kell. 
A  folyósítási feltételek a következők lehetnek; 

- a kölcsön  es  a biztosítéki szerződések közjegyzöi okiratba foglalása, 
beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó  level  visszaigazolása a 
számlavezetö banktól, 
a tulajdonosi és/vagy ügyvezető' készfizető kezességi szerződés 
aláírása, 
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének hatályba 
lépése, 
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási dijának 
megfizetése, 

a Hitel Bizottság által meghatározott egyéb kikötés. 

19.) A szükséges 
biztosítékok: 

20.1A hitelkérelemhez 
benyújtandó 
dokumentumok:  

a szükséges biztosítékok összetételét a BVK  Mel  Bizottsága a 
mindenkori Fedezetértékelési szabályzatban meghatározottak 
szerint állapítja meg. Az elfogadható biztosítékok  köre:  felhatalmazás 
beszedési megbízás benyújtására tulajdonosi és/vagy ügyvezetői 
készfizető kezesség, Garantiqa Hdelgarancia Zrt. készfizető 
kezessége, óvadék.  A  hitelhez nem szükséges ingatlan biztosíték, 
azonban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása a 
hitel nyújtásának előfeltétele.  
vállalkozói engedély, társasági szerződis, cégbejegyzés, a vállalkozás 
működését engedélyező igazolvány, 

a hitel céljának bemutatása, és az azt alátámasztó iratok 
(felhasználási terv, szándéknyilatkozat, árajánlat, adásvételi 
szerződés, részletes költségvetés, szükség esetén szakhatósági 
engedélyek), 
értékesítési lehelőségek bizonyítására szolgáló dokumentumok 
(szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás), 

- üzletvitelhez szükséges készségek  es  képesitések meglétének 
alátámasztására szolgáló dokumentumok, 
a köztartozások megfizetését igazoló NAV együttes igazolás, 

adófolyöszámla, valamint a vállalkozás székhelye, telephelye szerinti 
helyi adó igazolás, 
amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges, a működési 

engedély az illetékes hatóságtól, 
az előző évi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő 
melléklet, könyvWzsgálói jelentés) társasági adóbevallás, vagy 
személyi jövedelemadó bevallás, 
13152  Zrt. által kiadott KHR információ, 

a csekély összegű támogatásra való jogosultságot alátámasztó 
nyilatkozat. 
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A Budapest  Mikrohitel Program keretében igénybe vett finanszírozási termékek teljes összege egy 

ügyfél esetében nem haladja meg a  20  mFt-ot, finanszírozott projektenként pedig a  10  mFt-ot. 

1 naptári évben maximum  25  db  Stan-up Budapest  Mikro hite' kérelem hagyható jóvá, 

amennyiben a feltételeknek megfelel a kérelem. 

9 
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JÓZSEEVÁROM MIKROVÁUAUCOZÁSOK KAMATTrMOGATMI PROGRAMJA 

 

megnevezés Beruhözial Idtel Tart& foggiteszlalabltel Visszatöltődő hitelkerat Start-up Budapest  lialkrohkel 

I iggintrItlk  köre 
I 

Jogszabály szennt mikrovellalkozisnak 
minősekl, tozservárosi székhellyel 
rendelkező gazdálkodók 

Jogszabály szerInt nukrovállalkozásnak 
mlnösul6, Jozselviros1 székhellyel 
rendelkező gatdelkodók 

logszaualy szerint mikrovállalkozásnak 
min6sUld, jor_seivärusi székhellyel 
rendelkező gazdalkodók 

Jogszabály szerint ankrovollolkozamok. 
.inindsükX józseftionosl székhellyei 
.fendeikezd gazdálkodók, melyek  Wert  
Einnweicids tevékenységet volósitanak: 
meg a miktohitel see:seed-del.. ' -- ' ! 

I felltesenglési MI beruházásra, es a beruhazashoz 
kapcsolódó forgóeszközre 

Forgóeszközre 
' 

Árbevétel ek1fInanszirodsta Betubftism és/vagy fougóeszközte 

Melton« matt (Ft) 10.000.000,4t JO. 000.000,-Ft 7.500.0004t 3.0004100,- Ft 
Buganda  MalniuM 120  hónap 36  harmap 

 

benibiiiel  Mal tauten 120 Meats, 
tart& forgóessközhltel esetén  36  hónap 

TOrekelldd euralMum 12 Snap 12  hónap — - - 

  

't11i1tj kamat 

•• 
' 

' 

liaise  kamat:5,9% 
ItamattimegatisIndulo mértéke: 

• 4.9%,  amennyiben  at  Igénylő 
Budapest VIII. kerületében 
makodzi. rendezett 
költsegvetio  es  unkorrninyzati 
kapcsolatokkal rendelkező 
mikrovállalkozas. es 
hiteltOrleszteu kotelezettsége 
teljesitésevel nem esik  30  na  pot 
magnates',  kesedelembe 

• 5.9%.  amennyiben az Jgenyld 

Budapest VIP keruleteben 
műkodó, rendezett 
koltsegvetesi  es  onkorinanyzati 
kapcsolatokkal rendelkező 
mikroyallalkozás, melynek 
legalább 50%-os tulajdonosa 
legfeljebb  40  eves vállalkozo,  et 

hi/Owns:item kotelezettsége 
teliesitesevel nem esik  30  na  pot 
meehalado kesedelembe 

• 5.9%,  amennylben  at igenylő 
Budapest yin. kerulezében 
rnöködö. rendezett 
költségvetesr  es  onkormánytati 
kapcsolatokkal rendelkező 
mikrovallalkozás, mulynok 
lejtalabb  50%-us  tulajdonosa ridi 

ügyleti kamat5,9% 
kamattámogatás  'Meld minas: 

• 4.9%,  amennyiben az igénylő 
Budapest VIII. kerületében 
működő, rendezett 
költségvetési és Önkormányzati 
kapcsolatokkal rendelkező 
mlluovellalkozás, is 
hltektörtesztésl kötelezettsége 
teljesitésévet nem esik  30  na  pot 
meghaladd késedelembe 

• 5.9%,  amennyiben az Igénylő 
Budapest VIII. kerületében 
mektSdO, rendezett 
költségvetési is Önkormányzati 
kapcsolatokkal rendelkező 
macrovaBaIkozás, melynek 
legalább 50%-os tulajdonosa 
natal vállalkozó, es 
hlteltortesztési kötekzettszige 
teflesItésével nem esik  30  napot 
meghaladó késedelembe 

• 5.9%,  amennyiben  at rein* 
Budapest VIII. kerületében 
működő, rendezett 
költségvetési  es  onkormányzati 
kapcsolatokkal rendelkező 
miktovillalkozis, melynek 
legalább 50%-os tulajdonosa 

°flied  kamat:5.9% 
kamattimogatais  'Maio  mértéke; 

• 4.9%,  amennylben az Igénylő 
Budapest VIII. kerületeben 
működő, rendezett 
killtségvetés1  es  Önkormányzati 
kapcsolatokkal rendelkező 
nakrovállalkozás, is 
Intelbanesnisi kötelezetnége 
teljesltetével nem esik  30  napot 
meghaladó kesedelembe 

• 5.9%,  amennyiben  at  rgenyld 
Budapest VIII. keniietében 
működő, rendezett 
költségvetési  es  Önkormányzati 
kapcsolatokkal rendelkező 
mdirovánalkozás, melynek 
kgalabb 50%-os tulajdonosa 
Ilatal vállalkozó, es 
hiteltötteszted kötelezettsige 
teljesítésével nem esik  30  napot 
meghaladó késedelembe 

• 53%,  amennyiben az  401446 
Budapest VIII. kerületében 
működő, rendezett 
költségvetés1  es  Önkormányzati 
kapcsolatokkal rendelkező 
rMkrovállalkozás, melynek 
legalább 50%-os tulajdonosa 

ügylati ka.mat5.9% 
KarnattlmogatásIndulo mértéke" 

. 4.9%,  ameonyiben az Igénylő 
Budapest VIII. kerületeben 
m4ikr146, rendezett 
költségvetési  es  önkormányzall 
kapcsolatokkal rendelkező 
mIkrovailalkozás, es 
hlteltörlesztesi katelezettsege ; 
teljesItésevel nem esik  30  napot ,. 
ineghalado késedelernbe • 

• 5.9%.  amennyiben  at  Igenylő •:. 
Buoapest VIII. kerületében 
müködő, rendezett 
kotuagvetei  es  onkormanyzatl . 
kapcsolatokkal rendelkező 
nulizovilialkozis, melynek  1 
legalább  50%-us odajdonosa 
natal vallalkozo, es ' 
hlteitarlesztésr köteiezettsege 
tehesitestivel nem eslk  30  napot 
meghaladó késedelembe ' 

• 5.9%,  amennyiben  at  Igénylő 
Budapest VIII. kerületében  i 
működő, rendezett : 
konsigvetésr és onkormányzau OEl 

li kapcsolatokkal rendelkező  j 
motrovellalkozie, melynek  j 
legalább 50%-os tulajdonosa ;. 
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vállalkozó,  es  hiteltödesztest riöl vilialkozó , is 
koteleze ctsége tegesitésével hiteltörleztést kötelezettsége 
non' eslk  30 moot  meghaladó teljesltésevel nem esik  30  napot 
késedeleinbe meghaladó késedelembe  

női vállalkozó, es 
htteltgelesztes1 kötelezettsége 
telJesltesével nem-esik  30  napot 
meghaladó késedelembe  

-e 
női vállalkozó • es 
hlteltörlesztesi kötelezettsége 
teljesItéstivel nem esik  30  napot 
meghaladó kesedelembe 

Kamatiketés gyakorlságe  
• Késedelmi  kern«  lehkt  taut 
• „kamst  követelés utin  

ellegiduint  gaud 

Havonta. a  Minted  töke után 
()Well Kemal • 7% 

0% 

Havonta, a kIntlev6 tőke  clan Havonta, a kintlévő tőke után 
anted kernel + 7% I Ondeti *tenant • 7% 

0% 

Havonta,  a klitlevó Oka Unlit 
üggied katnat + 7% 



A .1  ZSCW -1/105I MIKROVÁLIALKOZÁSOK KABAMTAPAOGATÁSOK FUTAIVIDOE 

Itonstrukdd mignevseise tiedvezményeaettek:VIIL  kedge%  rtilkrovillalkosisok Kedvezményezettee: VIII. kenned  nasal  villalkozok Kedvezmanyezectek: VIII. kesüled női vállalkozók 
Timogatid  Womb  is 
latmukis bendsiződ  Mel 
esetén 

Minims» ebb 5 /Wean eel 4.9%,  a lubmitilde második S 
isvében év12.9% 

A  futamitiff első  5  évében évl  5.9%,  a futamidő  nuked* 
5  évében évi  3.9% 

. . 

A  futamidő eis4  5  évében évl  5.9%,  a futanedel második  5 
eveben évi  3.9% i 

Tionogatisi időszak ás 
Inleimitts  tares 
forg6miközhitei  amain 

A  lutemidő első évében  ‚vi 431'  a lutarnid6 második 
évében  ‚vi 3.9%,  a fulamid0 hamiadik évében  am 2.9% 

A  futamidő elsó évében évi  5.9%,  a futamkI6 második 
évében ivi  4.9%,  a futamidő barmadik eveben évi  3.9% 

A  fucareeld6 eisti évében Eirl  5.9%,  a tutanuck5 misodk 
évében evi  4.9%,  a futainld6 harmatlik évében evi  19% :, 

• 
Timophisi 'Mink is 
intmultiis visizateltad6 
blealkerst  «min 

A  tutamidő els6 eviben évi  4.9%,  a futamidő masodik 
évében évi  3.9%,  a futamidő  Kermadec  evében  ‚vi 2.9% 

A  hrtam165  ebb  évében  ‚vi 5.9%,  a futamidő második 
Seen  SI  4.9%,  a lutamidd harmadik évében évi  3.9% 

A  tutamidő első évében évi  59%,  a lutamidő misodik I 
évében  eel 4.9%,  a futamidő hatmadik évében din  3.9% 1 

I 

TinvogatSs1 Időszak is 
Internist Start-up Budapest 
Itelluohltel esettrn 

Bezuházási  hut  eseten a futamudd eho  5  evebenev.4.9%, 
a futamidő második 5 eveben ein 2.9%. Tartós 
Icadestközhltel esetén a futamtd6 első évében évi  4.9%, 
a futamic16 második évében iivi  3.9%,  a futamidő harmadik 
Nato MR 2.9%. 

Beruházási hitel esett' a futamidd eisd  5  avében dvi 
5.9%,  a futamidő második  5  évében évi  3.9%.  Tartós 
forgőesközhitel esetén a futamidő  *6  évében  'iv' 5.9%, 
a futamidő második évében évi  4.9%.  a futamidő 
harmed*  diniben  3.9%. 

I BeruházAl hitel eseten a fularnidő első S  Caen  evi  i 
5.9%,  a futamidő második  5  evében évi  3.9%. Tends f 
fotedestkozhitel esetén a futamidő első évében évi  5.9%,  , 
a futá4i1d6  meson*  évében  ‚vi 4.9%.  a futamidá ; 
harmed&  évében  3.94. I 

A  inzseheirosi Mikrovallalkozások Kamattámogatási Programjának mikrohitel kihelyezesei a Budapesti Villelkozislepeutest Közalanitvény  Budapest  roduohitel Program» kareteben, a  1113 Mk-  EiS 
Vällatkozásfejlesztesi Központ partnerségében, a Budapesti Vallalkozáslejlesztal Ktnalapitvany  algal  kertilnek le bonyolltasta  es  nyilvimartiisia. 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESUR 

2.  melléklet 

/2020. (IV......)  számú határozat 
a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 

módosításáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelenutl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi COEOWIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

a „Józsefvárosi Kamattámogatási Programot" a Józsefvárosi Önkormányzat folytatni 
kívánja és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött együttműködési 
megállapodásban foglalt felhasználási határidőt  2020.  december  31.  napjáig, az elszámolási 
határidőt  2021.  február  28.  napjáig meghosszabbítom és az előterjesztés  1.  számú melléklete 
szerinti módosított megállapodást aláírom. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Határidő: 2020.  április  30. 

Budapest, 2020.  április 

Pikó András 
polgármester 

1082 Budapest,  Baross  u, 63-67,  • Telefon:  06  I  459 21 00  •  Email:  polgarrnestergjozsefvaros. hu • www.jozsefvaros. hu
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