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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 
tulajdonát képezi a  Budapest  VIII. kerület Bródy Sándor utca  36.  szám alatti,  36492/0/A/3  helyrajzi 
számú  41 m2  alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség. 

A  helyiség bérlője Opitz  Tomas  egyéni vállalkozó (székhely:  1052 Budapest,  Károly körút  4. 3. em. 
10/A.;  adószám:  64530749-2-42;  nyilvántartási száma:  10141070)  aki a helyiség birtokába a  2017. 
október  4.  napján kelt bérleti szerződés alapján jutott pályázaton eljárás keretében, határozott időre 
2022.  december 31-ig.  A  helyiséget a bérlő a bérleti szerződés szerint kortárs galéria céljára 
használja.  A  bérlő jelenlegi bérleti díj előírása  53.408,-  Ft/hó + ÁFA. 

Bérlő a  2020.  augusztus  7.  napján kelt kérelmében kérte a bérleti díjfizetési kötelezettsége 
felfüggesztését, tekintettel arra, hogy a galériának nem származik bevétele.  2021.  január  25.  napján 
kelt hiánypótlásában a kérelmező benyújtotta a  2019.  évi és  2020.  évi bevételi bizonylatait, valamint 
tájékoztatta a bérbeadót, hogy  2.500.000,-Ft  összegű NKA támogatást kapott, azonban ez 
helyiségbérleti díjra nem számolható el. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 
szóló  35/2013.  (VI.20.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  15.  §-a szerint a 
bérbeadó szervezet az alábbi esetekben a bérleti díj fizetési kötelezettséget a bérlő kérelmére 
felfüggesztheti arra az időtartamra —  de  legfeljebb  12  hónapra amíg az említett akadály fennáll: 
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a) a vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szolgáltatás, raktározás, garázs, gépkocsi-tárolás 
céljára szolgáló bérlemény, telek bejárata előtt az épületen, vagy a közterületen az Önkormányzat 
megbízásából végzett építési, szerelési munka vagy az épületen végzett munka a bérlemény 
megközelítését gátolja, 

b) ha  az Önkormányzat megbízásából a helyiségben végzett átalakítási vagy felújítási munka miatt a 
helyiség vagy annak egy része nem használható, 

c) ha  a helyiség (helyiségcsoport) egy része a bérbeadó érdekkörében felmerült okból 
használhatatlan. 

Tekintettel arra, hogy a fenti akadályok egyike sem áll fenn a kérelmező részéről, a felfüggesztésnek 
nincs alapja. 

A  Rendelet  47.  §-a szerint a bérlő kezdeményezésre köthető olyan megállapodás is, hogy bérlő a 
helyiség használatát felújításon vagy átalakításon túlmenően átmeneti időre egyéb okból is 
szünetelteti. Egy évet meghaladó időtartamú szüneteltetésről a hatáskörrel rendelkező bizottság dönt. 
A  szünetelés ideje alatt a bérlőnek legalább a társasházi közös költséggel azonos költségtérítést kell 
fizetnie; nem társasházban lévő helyiség esetében, pedig a bérbeadó épületre fordított költségeinek 
területarányosan megállapított arányos részét.  A  bérlőnek meg kell fizetnie továbbá a 
különszolgáltatási díjakat  es  a közüzemi szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségeket. Ettől 
eltérni csak tartósan üres helyiség esetén, a hatáskörrel rendelkező bizottság jóváhagyása esetén lehet. 

Tekintettel arra, hogy a bérlő a helyiséget használja nem javasoljuk a tárgyi helyiségre szóló bérleti 
jogviszony felfüggesztését. 

A 248/2013.  (VI.19.) számú Képviselő-testületi határozat  21.  a) pontja szerint a gazdálkodó szervezet 
vagy egyéni vállalkozó gazdálkodásában beállt  negativ  változás miatt — különösen: igazolható 
árbevétel csökkenés, veszteség, káresemény, betegség — a helyiségbér mértéke határozatlan 
időtartamra szóló bérleti szerződés esetében legfeljebb  36,  határozott idejű bérleti szerződés esetében 
legfeljebb  24  hónapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyonkezelő 
szervezet javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése 
alapján legfeljebb  50  %-kal csökkenthető.  A  kérelem megalapozottságát az Önkormányzat 
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgálja. 

A  Nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  6.  §  (8)  bekezdése szerint az olyan — pályázat 
alapján megkötött — szerződés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a pályázati kiírástól, illetve a 
nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem módosítható, kivéve a szerződés időtartama jogszabályban 
meghatározott meghosszabbításának esetét. 

A 609/2020.  (XII.18.) számú Korm. rendelet I. §  (3)  bekezdése szerint a veszélyhelyzet megszűnését 
követő kilencvenedik napig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől 
eltérően korlátlanul csökkenthető. 

A 609/2020.  (XII.18.) számú Korm. rendelet hatálybalépésekor, azaz  2020.  december  19.  napján 
Opitz  Tomas  egyéni vállalkozónak (székhely:  1052 Budapest,  Károly körút  4. 3. em. 10/A.; 
adószám:  64530749-2-42;  nyilvántartási száma:  10141070) 609.812,- Ft  összegű legjárt tartozása 
mutatkozott.  A  fenti jogszabályi rendelkezésekre hivatkozással  2020.  december  19.  napját megelőzően 
kedvezmény a bérlő részére nem volt adható. 

Javasoljuk a  Budapest VIM  kerület Bródy Sándor utca  36.  szám alatti,  36492/0/A/3  helyrajzi 
számú  41 m2  alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő Opitz  Tomas  egyéni 
vállalkozó (székhely:  1052 Budapest,  Károly körút  4. 3. em. 10/A.;  adószám:  64530749-2-42; 
nyilvántartási száma:  10141070)  bérleti díjának 50%-kal történő csökkentését  2021.  január  1.  napjától 
a veszélyhelyzet megszűnését követő  90.  napig,  de  legfeljebb I évig tartó időszakra.  A  megállapodás 
megkötésének feltétele, hogy a bérlő a  2020.  december 31-ei fordulónapra felhalmozott tartozásait 
kiegyenlíti. 

H. A  beterjesztés indoka 

A  bérleti díj csökkentéséről szóló döntés meghozatalára a képviselő-testület jogosult. 
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ILL A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a bérleti díj csökkentéséről szóló döntés meghozatala. 

A  döntés meghozatala negatívan befolyásolja az önkormányzat bérleti díj bevételét.  A  döntés 
meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület is Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  melléklet  4.  pont  4.1.1.  alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
es  Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiröl szóló 
önkormányzati rendeletben, valamint a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi 
hatáskörökben. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavirus világjárvány (a továbbiakban: koronavirus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXV111. 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. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 
szóló  35/2013. (V1.20.)  számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  2.  §  A  Képviselő-
testület (a továbbiakban:  Kt.)  — e rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint — 
önkormányzati bérbeadói döntésre a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságát2 (a továbbiakban: a 
hatáskörrel rendelkező bizottság) jogosítja fel. 

A 248/2013. (V1.19.)  számú képviselő-testületi határozat  21.  a) pontja szerint:  A  gazdálkodó szervezet 
vagy egyéni vállalkozó gazdálkodásában beállt negatív változás miatt — különösen: igazolható 
árbevétel csökkenés, veszteség, káresemény, betegség — a helyiségbér mértéke határozatlan 
időtartamra szóló bérleti szerződés esetében legfeljebb  36,  határozott idejű bérleti szerződés esetében 
legfeljebb  24  hónapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyonkezelő 
szervezet javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése 
alapján legfeljebb  50  %-kal csökkenthető.  A  kérelem megalapozottságát az Önkormányzat 
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgálja. 

A 609/2020. (X13.18.)  számú  Korn.  rendelet  1.  §  (3)  bekezdése szerint a veszélyhelyzet megszűnését 
követő kilencvenedik napig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől 
eltérően korlátlanul csökkenthető. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

I. sz. melléklet: Kimutatás bevételről  
2.  sz. melléklet: NKA támogatási szerződés első oldala 

L. 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021.  (1II.25.) számú határozata 

A Budapest  VIII. kerület, Bródy Sándor utca  36.  szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti díjának csökkentése 

A  Képviselő-testület 

1.) nem járul hozzá a  Budapest  VIII. kerület Bródy Sándor utca  36.  szám alatti,  36492/0/A/3 
helyrajzi számú  41 m2  alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti 
jogviszonyának szüneteltetéséhez, illetve a bérleti díj fizetési kötelezettség felfüggesztéséhez; 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület Bródy Sándor utca  36.  szám alatti,  36492/0/A/3  helyrajzi 
számú  41 m2  alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő Opitz  Tomas 
egyéni vállalkozó (székhely:  1052 Budapest,  Károly körút  4. 3. em. 10/A.;  adószám.  64530749-2-
42;  nyilvántartási száma:  10141070)  bérleti díjának 50%-kal történő csökkentéséhez  2021.  január 
1.  napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő  90.  napig,  de  legfeljebb  1  évig tartó időszakra, 
azzal, hogy a bérlő a  2020.  december 31-ig fennálló tartozását köteles kiegyenlíteni; 

3.) felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t a határozat  2.)  pontja szerinti megállapodás megkötésére, amelynek feltétele, hogy 
a megállapodás megkötésekor a bérlőnek a  2020.  december  31.  fordulónapra ne legyen tartozása; 

4.) felhatalmazza a hatáskörrel rendelkező bizottságot a döntés meghozatalára, amennyiben az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetését követően a jelen 
határozatot valamely ok miatt módosítani kell, vagy a határozattal kapcsolatban döntést 
kell hozni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  3.)  pont esetén  2021.  május  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Budapest, 2021.  március  11. 

Kovács Ottó sk. 
igazgatósági elnök 
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Bevételi nyilvintartás  2020.  TOMAS OPITZ 

Számlaszam I Tevékenység megnevezése IFizetési mód iTelj  Datum  IKifiz.dátuma lösszeg HUF  NETT() Partner Adószám 

2020  OSSZESEN 2 955 000 

  

RHASA  1368099 52.1 855707  Kult.  Képzés átutalás 2020.01.29 2020.02.29 63 500 50 000 Moholy-Nagy  Művészeti egyetem 19253172-2-43 
RHASA  13613098 $7.1923103  Egyéb alkotói tevékenység rcp " 2020.01.34 2020.01.14 57 1SÓ 45 000 Dent os  Reczicza Ügyvédi Iroda 18646377442 
MOM 1368100 21923103  Egyéb alkotól tevékenység étutalás 2020.02.24 2020.02.28 63 500 S0000 Magyar  Fotóművászek Szövetsége 18057461-2-42 
0T-20204 21 900301  Egyéb alkotól tevékenység átutalás 2020.02.32 202002.20 82 550 65 000 Dentos Reeicza Ügyvédi Iroda 18646377-2-e 
OT-2020-2 57J 900301  Egyéb alkotói tevékenység átutalás " 2020.03.09 2020.03.37 19 050 15 000 Dentos Reczicza Ügyvédi Iroda 18646377-2-42 
(g-2020-3 Sti  900301  Egyéb alkotál tevékenység átutalás 2020.04 21 2020.04.24 165 100 130000 Intro-art  St. 22252944-2-43 

 

NKA kulturális pályázat bevétele 2020.09.02 2  SOO  000 2 500 000 Nemzeti Kulturális Alap 

 

07-2020-4 S7J  900301  Egyéb alkotói tevékenység átutalás 2020.10.08 2020 1011 31 750 25 000 Dentons Rétzicza ügyvédi Iroda 18646377-2-42 
OT-2020-5 H2.1 855202  Kult.  Képzés átutalás 2020.10.08 2020.11.06 :6000 60 000• Moholy-Nagy  Művészeti Egyetem 19253172-2-43 
01-4020-6 21855202  Kult.  Képzés átutalás H 2020.10.08 2020.11.06:- '', 60000 - 60 000 Moholy-Nagy  Művészeti Egyetem 19253172-2-43 
OT  2020-7 7J 855202  Kult.  képzés ätutalás 2020.09.24 2020.11159 60 000 60 000 Moholy-Nagy  Művészeti Egyetem 19253172-2-43 
CT-2020-8 SD 900301  Egyéb alkotói tevékenység AtUtalác 2020.12.08 2020.12.11 19 050 15 000 Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda 18646377-2-4-2 



Bevételi nyilvintanas  2019.  TOMAS  0P112 

Számlaszán' I Tetraluanység megnewitise Flatten mild ITO). Datum IMItz.dituma lösszeg idev.nem larlolyam HUF Penner Adhoint 

     

2019 ÖSSUSEN 9 362 ceo 

  

RHASA 1368073 51,1900306 Képz6m0v4sten ievekenyseg Aturalás 2019.02.20 2019.02.22 159460 HUF 

 

I 159460 Or TOM Andres (1021 BP. Sather Ut 67) 

 

«HASA  1368074 Romon 

          

«HASA  1368075 511923103 Emig) 'Amin letvékenyseg ititnalas 201903.06 2019.01.12 150 iM3 HUF 

 

1 150000 Danubius  Za 10219572.2.4e 

«HASA  1368076 521 923103 f.gyeb alkniói levekenmeg Keszpénz 2019.03 14 2016.03.14 320&OE HU( 

 

1 32000 Dentos Realcza ügyvedi Ruda 18646377-242 

81.14.54 1368077 57.1 923103 Fgyéb alkrnui tevikeuystig Köszpénz 20112.03.14 2019.03.14 16000 HOI 

 

1 16000 impact Advisory K11 26267276242 

RILASA 1368078 SZi 923103 Egyeb alkotui tevekenyseg Moulin 2019.03.18 2019.03.29 10 Leo HUT 

 

I 10000 Micsarnok Nonprofit MI 20772776.2-12 

RelASA 1368079 54) 923103 Igyeb alkotoi levekenyseg Keszpénz 2019£6.16 2019.05.16 500 GOP 

 

370,93 185 465 Luis Trevino Archliencts (67 .santos Roadloncion. SW 18INT 0111 

 

«HASA  1368080 9)923103 Egyeb alloto tevikenysig Készpénz 2019.05.17 2019.05.17 us GS" 

 

372,01 117 183 Russel Duncan (first floor 28 boacomanle road London F11 3AX UKI 

 

«HASA  1368081 5V923103 Egveb alkoicii  tevékenység Mutates 2019.05.17 2019.05.22 1 350 GOP 

 

370.71 500 459 Fulnelsc0 Medium. (249 Evergrand Av. Palm Beach FL 33180 USA) 

 

RHASA 1368082 S7.1923103 Cneb allow. tevekenyseg Keszpént 2019.06.07 2019.06.17 95 AU kit IF 

 

1 95000 Circle Events Kit ( 1052 Budapest. Vitkovits M. I 3.5) 

 

«HASA  1368083 $21900306 Kepthanivészete tevikenység Atutalas 2019.09.04 2019.09.27 7 SOO LUR 

 

336,02 1 520 150 LES  Rencontres Wades FR56309957489 

«HASA  134811134 5/1913101 Ittvett :Jkuto leFekenysitg Keszpenz 2019.09.05 2019.09.21 65 0.73 HUX 

 

1 65 000 Demos Real= ügyvedi Doge 186463772-42 

«HASA  1368085 SD 900106 grozömuveszeii icy...hem/se; Kkmérto 2019.09 21 2019.1».11 1 350 LUR 

 

332.50 781 375 Henriette  Daniels Hollantlea 

 

«HASA  1368086 571900106 Kepzemuvészeti tevekenyseg Alutalke 2019.09.22 2019.09.25 5 300 BUR 

 

334.41 1 n2 691 Laura.Bogast iloaancha 

 

RHASA 1365087 Baotou 

          

«HASA  1368088 511855207 MAT. %oozes uakkor heretitten Minalás 2019.10.10 2019.11.08 $61100 HUF 

 

I 36000 Moholy.Nagy Müvenett kgyelem lb 30811/1.2.4  :i. 

«HASA  Hoses() 5/1923103 'even ado. invékenység Aimaias 7015 3017 2019.10.13 10000 HU: 

 

. 20000 Mummers Mt 26565633.7.42 

«HASA  1368090 Sli 477811 Keptd.ipatinuveren temek lost Moulds 2019.11.06 2019.11 13 2 250 FUN 

 

334.95 753 638 Laurent Germain Paris 

 

RHASA 1368091 521477811 Keuviiparineivedeti temek kesk Moults 2019.11.09 2019 11.12 2 030 EUR 

 

334,45 668900 Merle F.:08 lOuxembotog 

 

ItHAStt 1358097 Amnon 

          

thiA54 13681193 S.'i 477811 Képzit.iparmuveszete temek Li*. litutabS 2019.11.49 7019.11.25 3 375 EUR 

 

335,04 1 130/60 Mark Restan °Huhn, weland 

 

INASA  1368094 Kanto!' 

          

emsA 1368095 $41417811 Képza.maimayeszep tentek kid mutaus 262" 1121 2019.11.21 254)000 HUE 

 

1 250000 SOL-LIGHT  KFT  14038383.2-42 

AHASA 1368056 Sil :I t 7811 Kepitteatmetvestelt  temet  kid mutaut 20 iq ii 21 7019 11 15 °HMO HUF 

 

: 98 000 Ofah MillOn 
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EmBERI EROFoRRÁs n B - 

TÁMOGATÁSKEZELÖ 

OPITZ TOMAS 
BUDAPEST 
KÁROLY KRT.  4. 3/10A 
1052 

TISZTELT PÁLYÁzól 

Örömmel tájékcztatjuk, hogy az NKA-hoz benyújtott és a fenti azonosító szám alatt nyilvántartott 

EGYÉNI FOTÓMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK MEGRENDEZÉSÉRE  ES  VIRTUÁLIS 
KÖZZÉTÉTELÉRE 

célú pályázatával igényelt  2.850.000 Ft  taincgatásból a/az FOTÓMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA  2020. 07. 09.  -i 
ülésen 

2.500.000 Ft 
támogatást ítélt meo az alábbi kikötéssel:  
A  megítélt támogatás összege terembérleti díjra nem használható fel. 

A  Kollégium a támogatási ösvegre vonatkozó döntését a rendelkezésre álló forrás nagyságára, valamint a 
beérkezett pályázatok számára figyelemmel hozta meg. 

Felhivjuk szíves figyelmét arra, hogy a megjelölt támogatási cél megvalósítása során, továbbá a támogatási 
céllal kapcsolatos média megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, 
reklám  es pr-anyagokon köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint az NKA teljes nevét és 
emblémáját kifogástalan nyomdatechnikai minőségben. E rendelkezést a támogatási szerződés tartalmazm 
fogja. 

Az NKA emblémája az Alap portáljáról az Impresszum menüpont alatt tölthető le. Az embléma letöltésével 
kapcsolatos kérdése esetén, segítséget a  550 2803  telefonszámon nyújt az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) NKA Igazgatóságának munkatársa. 

A  támogatási szerződéseket a Támogatáskezelő folyamatosan, legkésőbb e  level  kiküldésétől számított  180 
napon belül készíti el. 

Tájékoztatjuk, hogy  ha  a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötésre e határidőtől számított  30 
napon belül nem kerül .ser, 'az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet (továbbiakban: Avr.)  73.  §  (2)  bekezdése alapján a támogatási döntés 
hatályát veszti. 

Felhivjuk szíves figyelmét, hogy azon államháztartáson kívüli szervezeteknek (gazdasági tarsaság, 
egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyéb gazdálkodó szervezet, civil szervezet, szakszervezet, köztestület, 
egyéb nonprofit szervezet, egyházi Intézmény, határon túli szervezet), amelyek  2018.  előtt regisztráltak 
(2017-ben, vagy azt megelőző években) jeokéiöbb a támossatási szerződés meakötéséiq az Ávr.  75.  g 
(3), (34  valamint  (5), (5a)  bekezdésének értelmében mect. kejl Cdítaniuk a reoisztrációiukat  a 
„KITÖLTÉSI UTMUTATO  AZ  NKA PORTÁLJÁN  TORTEN()  REGISZTRACIOHOZ" nevű dokumentumban foglaltak 
szerint. 

Felhívjuk a magánszemélvként pályázók figyelmét, hogy a támogatási szerződés megkötéséig ellenőrizzék 
a Felhasználói fiókjukban, a reglsztrációs dokumentumok Között a feltöltött pzemélvi azonosító 
okmányuk érvényessénét  (személyi igazolvány;  útlevél). Lejárt személyi okmányok esetén szerződés 
nem köthető, ez esetben érvényes dokumentum feltöltése szükséges a „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  AZ  NKA 
PORTÁLJÁN TÖRTENÖ REGISZTRACIOMOZ" nevű dokumentumban foglaltak szerint. 

Iktatószám:  49628/20 
Pályázati azonositó:  103106/2357 
Érkezett:  2020. 06. 24. 
FOTÓMŰVÉSZ  ET  KOLLÉGIUMA 
Tárgy: Értesítés pályázat támogatásáról 
Előadó: Hajas Gizella 

Szikhely:  1085  Lludapest Gyulai  Pal  uwa  13 
:1c1epaely:  1193  11aJapest Szubninc utca 

l_evelezdsi 1389 Budapest  Pf.  126. 
www.elnetpue.hu 
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