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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviselo-testiilete szamara

Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elndke

A kepviselo-testilleti tiles idopontja: 2022. marcius 2^, ..................sz. napirend

Targy: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggel kapcsolatos 
tulajdonosi hozzajarulas megadasara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg szukseges.

Elokeszito szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi

Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi

Varosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi

Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

X

Hatarozati javaslat: A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag 
javasolja a Kepviseld-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat es elfogadasat.

Tisztelt Kepviseld-testulet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros V11L kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 36773/0/A/l 7 hrsz. alatt 
felvett, Budapest VIII. kerulet Baross utca 41. szam alatti, 157 m2 alapteriiletu, I. emeleti nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg.

A helyiseg berldje az 1984. augusztus 29. napjan kelt berleti szerzodes alapjan a Syllogos 
Magyarorszagi Gorogok Kulturalis Egyesiiiete (szekhely: 1088 Budapest, Baross utca 41.; adoszam: 
19000314-1-42; nyilvantartasi szam; 01-02-0001223; kepviseli: Chachopoulos Vasileios). Berio 2022. 
februar 20-an kerelmet nyujtott be a Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt. altal kiirt palyazatra benyujtott

gRKEZETT



NBER-KP-1-2022/1-0000092 palyazati azonosftoszamu palyazatahoz sziikseges tulajdonosi 
hozzajarulas megadasara. A palyazatot 2 db noi WC kialakitasara, az oltozo burkolasara nyujtottak be 
1.500.000 Ft ertekben.

A tulajdonosi hozzajarulasban az Onkormanyzat az alabbiakat vallalja:

Tulajdonos kijelenti, hogy a Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukodo tamogatasi kerelmeben 
foglaltakat megismerte es elfogadja;

Ha a Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukodo es a Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt. Tamogato kozott 
tamogatasi jogviszony jon letre, amely soran

• a Tulajdonos vallalja, hogy az Ingatlant a Tamogatoi okiratban/Tamogatasi szerzodesben 
meghatarozott, a megvaiositasi idoszak lejaratat koveto legalabb 6t eves idoszakon (a 
tovabbiakban: fenntartasi idoszak) belul a t^mogatas celjanak megfelelden tartja fenn,

• a Tulajdonos visszavonhatatlanul hozzajarul, hogy az Ingatlan a fenntartasi idoszakon belul 
kizardlag a Tamogato elozetes jovahagyasaval (es a Tamogato dontese alapjan a foglalkoztatasi, 
a szolgaltatasi es az egyeb kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval) idegenitheto el, adhato 
berbe, vagy mas hasznalataba, vagy hasznosithato mas modon, illetve terhelheto meg.

A berlonek 2022. februar 28. napjaig fennalld tartozasa nines. A berld csatolta a tamogatoi okiratot. A 
berld berleti dij elofrasa 25.865 Ft/ho + AFA. Fizetesi kotelezettsegeinek rendszeresen eleget tesz, a 
helyiseget rendeltetesszeruen hasznalja, a miikddesevel kapcsolatban mindezidaig panasz nem meruit 
fel.

A berld reszere a Kepviseld-testulet 593/2021. (X. 28.) szamu dontese alapjan egy 5 eves fenntartasi 
idoszakra szolo tulajdonosi hozzajarulas mar kiallftasra kertilt. Akkor a berld szinten a Bethlen Gabor 
Alapkezelo Zrt. altal kiirt palyazatra kert tulajdonosi hozzajarulast 700.000 Ft osszegben, redony 
cserere. A tulajdonosi nyilatkozat azonos feltetelek menten kertilt kiallftasra.

II. A beterjesztes indoka

A tulajdonosi hozzajarulasrol es az onkormanyzati kbtelezettsegvallalasrdl szolo dontes meghozatala a 
kepviseld-testulet hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja tulajdonosi hozzajarulas megadasa, valamint a letesitendo tamogatasi jogviszonyhoz 
kapcsolodoan fenntartasi kotelezettseg vallalasa. A dontesnek penziigyi hatasa nines, penziigyi fedezetet 
nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol 
szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Vagyonrendelet) 6. § (1) bekezdes 
13. h) alpontja ertelmeben: „Vagyoniigyletnek mindsiil kuldnosen: h) a vagyont erinto egyeb dontesek 
meghozatala, jognyilatkozatok kiadasa, kiilonosen az atsorolas, megterheles feloldasa es a vagyonnal 
osszefuggd tulajdonosi rendelkezesi jogok gyakorlasa korebe tartozd osszes egyeb, nem nevesitett 
dontesi, jognyilatkozat-adas engedelyezesere iranyulo jogkor."

A Kepviseld-testulet hataskoret Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo (a tovabbiakban: Mbtv.) 
41. § (4) bekezdese alapjan a kepviseld-testulet - e torvenyben meghatarozott kivetelekkel - hataskoreit 
a polgarmesterre, a bizottsagara ruhazhatja at. E hataskdr gyakorlasahoz utasitast adhat, e hataskort 
visszavonhatja. A Motv. 107. § alapjan a helyi bnkormanyzatot - torvenyben meghatarozott elteresekkel 
- megilletik mindazok a jogok es terhelik mindazok a kotelezettsegek, amelyek a tulajdonost megilletik, 
terhelik. A tulajdonost megilleto jogok gyakorlasarol a kepviseld-testulet rendelkezik.

A Vagyonrendelet 15. § (1) bekezdesen Az Onkormanyzatot - torvenyben meghatarozott elteresekkel 
- megilletik mindazok a jogok es terhelik mindazok a kotelezettsegek, amelyek a tulajdonost megilletik, 
terhelik. A tulajdonost megilleto jogok gyakorlasarol a Kepviseld-testulet rendelkezik. A tulajdonost 
megilleto jogokkal vald rendelkezes alatt a Kepviseld-testulet azon donteset kell erteni, amelyek 
meghatarozzak



a) az Onkormanyzatot, mint tulajdonost megilletb jog gyakorlasara jogosultakat es a gyakorlasra 
atruhazott jogositvanyokat,

b) a tulajdonosi jogok gyakorlasanak a felteteleit.

A Vagyonrendelet 18. § (1) bekezdese alapjan a polgarmester a joggyakorlo, amikor olyan tulajdonosi 
dbntest kell hozni, amelyre vonatkozoan a Kepviselo-testulet nem tartotta fenn a tulajdonosi jogkorenek 
gyakorlasat es a tulajdonosi jog gyakorlasat nem ruhazta at bizottsagra. A Vagyonrendelet 15. § (7) 
bekezdes alapjan a gyakorlasra atruhazott hataskoroket a Kepviselo-testulet reszben vagy egeszben 
korlatozas nelkiil magahoz vonhatja. A hataskdr magahoz vonasa nem eredmenyezi a hataskdr 
elvonasat.

A Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) szamu 
onkormanyzati rendelet 31. § (1) bekezdese alapjan a kepviselo-testulet az atruhazott hataskor 
gyakorlasat barmikor indokolas nelkiil magahoz vonhatja azzal, hogy az nem minbsul a hataskor 
visszavonasanak.

Fentiek alapjan kerem a kepviselo-testiiletet, hogy a hozzajarulassal kapcsolatos donteset meghozni 
sziveskedjen.

Mellekletek:
1. sz. melleklet: palyazati dokumentacio
2. sz. melleklet: tulajdonosi hozzajarulas
3. sz. melleklet: tamogatoi okirat
4. sz. melleklet: tulajdoni lap

Hatarozati javaslat 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.../2022. (............) szamu hatarozata 

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggel kapcsolatos tulajdonosi 
hozzajarulas megadasarol

A Budapest Jdzsefvaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy a polgamiestemek a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol 
szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 18. § (1) bekezdeseben foglalt hataskor-gyakorlasanak 
magahoz vonasaval megadja az eldterjesztes 2. melleklete szerinli tulajdonosi nyilatkozatot a Budapest 
VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti 36773/0/A/17. hrsz.-u nem lakas celjara szolgald helyiseget 
(a tovabbiakban: Ingatlan) berlo Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis Egyesiiletenek 
(szekhely: 1088 Budapest, Baross utca 41.; adoszam: 19000314-1-42).

Felelbs: polgarmester
Hatarido:

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest, 2022. marcius 16.

Torvenyessegi ellenorzes:

Kovacs Otto 
igazgatosag elnoke



Projekt c(me: Baross u.-i szekhely reszleges felujit£sa
Palyzatt azonosit6: NBER-KP-1-2022/1-000092
Iktatoszam: HENTI/6983/2021

Pily£z6 teijes magyar neve: Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis
Egyesulete

Szekhely: Magyarorszdg, 1088 Budapest, Baross, 41. (Budapest)

A A I
6

Palyazo adatai -
SP23 - Szerzodes veglegesitese

l\jev: Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis
Egyesulete (H1014677)

Szekhely:Magyarorszag, 1088 Budapest, Baross, 41. 
(Budapest)

Program:Nemzetisegi tamogatasok program (2022)

Kuras: Nemzetisegi celu beruhazasi, felujitasi es 
karbantartasi tevekenysegek 2022. evi 
kbltsegvetesi tamogatasa

Targy: Nemzetisegi celu beruhazasi, felujitasi es 
karbantartasi tevekenysegek 2022. evi 
kbltsegvetesi tamogatasa

1.1 A palyazat kulcsadatai

E-mail cim: Vasilis.chachopoulos@gmail. 
com

Adoszam: 19000314-1-4
2

Nyilv. szam: 01 -02-00
01223

Iktatoszam: HENTI/6983/2021

Cfm: Baross u.-i szekhely 
reszleges felujftasa

1.1.1 A palyazati kiiras targya:

1.1.2 A palyazat time:

Nemzetisegi celu beruhazasi, felujitasi es karbantartasi tevekenysegek 2022. evi kbltsegvetesi 
tamogatasa

Baross u.-i szekhely reszleges felujftasa : 3

A palyazat mcgvalosttasanak futamideje

1.1.4 Bel'ejezo idopontja:

1.1.5 A finanszirozas tipusa:

1.1.6 Az igenyelt tamogatas dsszege:

1.1.7 A megvalositani kivant cel rbvid 
tartalmi lelrasa:

2022.12.31.

elbleg ; ;

2CC0000HUF

A Baross u 41 .szam alatti berelt helyisegunk reszleges felujftasa

7.2 Koltsegek esforrasok megtekintese

Program kbltsegei a reszletes kbltsegterv alapjan
Sorszam : Kiadasok megnevezese

1 . Szemelyijellegu kiadasok 2

2 i Dologi jellegu kiadasok

Osszesen (HUF)

1 500 0003 Beszerzesek, beruhazasck, feluj'tasok

1/11 Nyomtatva: 2022.02.20 20:19:31



Projekt cime: Baross u.-i sz^khety rSszleges felujft^sa
PSIySzati azonositd: NBER-KP-1-2022/1-000092
Iktatoszam: HENTI/6983/2021

BethunCAbor
Atopkrtrtt In

P^lyizo teljes magyar neve: Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis
Eg; esiilete

Szgkhely: Magyarorsziig, 1088 Budapest, Baross, 41. (Budapest)

2.7 Szemelyes adatok

az orszag nyelven (latin betukkel) magyarul

2. 1.1.a Palyazo teljes neve:

2.1.2. Adoszam:

Syllogos Magyarorszagi 2.1.1.b
Gorogok Kulturalis Egyesulete 

19000314-1-42 2. 1.3.

Palyazo teljes neve: Syllogos Magyarorszagi
Gorogok Kulturalis Egyesulete

Nyilv. szam: 01 -02-0001223

2.1.4. A palyazo szervezet megalakulasanak 1982.04.15.
datuma:

2.1.5. A palyazo szervezet mukodesi Civil szervezet (egyesulet, alapitvany, civil tarsasag), es az altaluk alapitott, illetve
formaja: fenntartott jogi szemelyisegu intezmeny

"Egyeb'' esetben ad/a meg a mukodesi format:

2. 1.6. Tevekenysegi terulete: Kulturalis

"Egyeb"esetben adja meg a tevekenysegi terd/etet:

2. 1.7. 1. Tovabbi tevekenysegi teruletei: Erdekvedelmi

"Egyeb" esetben odjameg a tevekenysegi teriiletet:

2. 1. 7.2. Oktatasi

2.1.8. Az altalanos forgalmi add (AFA) 
visszaigenylesere a palyazo szervezet 
jogosult:

L.J

2.1.9. Partnerszektor kod: 202 - Egyeb civil szervezetek

2. 1. 10. Gazdalkodasi forma (GFO) kdd: 529 - Egyeb egyesulet

2.1.11. Palyazo OM azonositdja:

2.1.12. Statisztikai szamjel:

2.2 Nemzetise^ tevekznysezzk

2.2. 1 Vegez-e nemzetisegi Igen 2.2. 2 Nemzetiseg: Gdrbg
tevekenyseget? 
(Igen/Nem)

2.3 Elerhetosegek

A palyazo szekhelye

az orszag nyelven (latin betukkel) magyarul

2.3. 1.a Orszag: Magyarorszag 2. 3. 1 b Orszag: Magyarorszag

2.3. 2.a Iranyitoszam: 1088 2.3. 2.b Iranyitoszam: 1088

2.3. 3.a Telepules: Budapest 2.3. 3.bTelepules: Budapest

2.3. 4.a Megye/Jaras/Regid: Budapest 2. 3. 4.b Megye/Jaras/Regio: Budapest

2.3. 5.a Utca: Baross 2. 3. 5.b Utca: Baross

2.3. 6.a Hazszam/Postafiok: 41. 2.3. 6.b Hazszam/Postafiok: 41.

A palyazo ertesitesi cime

2. 3. 7 Az ertesitesi cim megegyezik a szekhellyel:

2/11 Nyomtatvat2022.02.20 20:19:31



Projekt time: Baross u.-i sz^khely r£szleges felujftisa P£iy£z6 teljes magyar neve: Syllogos Magyarorszbgi Gbrbgbk Kulturblis
Palylzati azonosito: NBER-KP-1-2022/1'000092 
Iktatdszdm: HENTI/6983/2021

Egyesiilete
Szbkhely: Magyarorszag, 1088 Budapest, Baross, 41. (Budapest)

az orszag nyelven (latin betukkel) magyarul

2. 3. 8.a Orszag: Magyarorszag 2. 3. 8.b Orszag: Magyarorszag

2. 3. 9.a Iranyitoszam: 1088 AA2. 3. 9.b Iranyitoszam: 1088 </77;

2.3. 10.a Telepules: Budapest 2.3. 1O.b Telepules: Budapest 7

2.3. 11 .a Megye/jaras/ Regid: Budapest /VaT 2. 3. 11 .b Megye/jaras/ Regid: Budapest

2.3. l2.aUtca: BAROSS UTCA 77-7 3. 12.b Utca: BAROSS UTCA

2. 3. 13.a Hazszam/ Postafiok: 41 7 2. 3. 13.b Hazszam/ Postafiok: 41

Elerhetoseg

2.3. 14Telefonszam: +36302696343 2. 3. 15 Telefonszam (mobil): +36302696343

2. 3. 16 E-mail cim: Vasilis.chachopoulos@gmail.com 2. 3. 17 Honlap:

2A Kotelezettsegvallalo

A kotelezettsegvallalo megegyezik a Igen 
palyazoval?

2.5 Torvenyes kepviselo szemelyes adatai

Kepviselo teljes neve

2. 5. 0 Valasztas a torzsadatbol: Chachopoulos Vasileios Adatok szerkesztese

az orszag nyelven (latin betukkel) magyarul

2.5. 1.a Csaladi neve: Chachopoulos 2.5. 1.b Csaladi neve:

A5. /.a Jrc+r'vc. 2 5 Zb Ulbnvv—

z. 1 b/’i dclVS! di.'uji i:: i

2. 5. 4 Beosztasa: elndk

Egyeb eseten (magyarul):

Chachopoulos

V.sleios

Elerhetosege

2.5. 5Telefonszam: +36302696343 2.5. 6Telefonszam +36302696343
(mobil):

2.5. 7 E-mail cim: vasilis.chachopoulos@gmail.com

2.5. 8AlairasjOgatbnalldangyakorolhatja-e?: Nem

Kepviselo teljes neve

2. 5. 0 Valasztas a torzsadatbol: Szekula Szilvia

az orszag nyelven (latin betukkel)

2.5. 1.a Csaladi neve: Szekula ' 2.5.

2.5. 2.a Utoneve: Szilvia

2.5. 3 Szuletesi datum: 1975.08.15. :

Adatok szerkesztese

magyarul

1 .b Csaladi neve: Szekula 7/

2 .b Utoneve: Szilvia :

Nyomtatva: 2022.02.20 20:19:313/11
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Projekt time: Baross u.-i sz^khely reszleges felujft^sa
P^lyazati azonosito: NBER-KP-1-2022/1-000092
Iktatosz^m: HENTI/6983/2021

PSIySzd teljes magyar neve: Syllogos Magyarorszdgi Gorogdk Kulturdlis
Egyesulete

Sz6khely: Magyarorsz^g, 1088 Budapest, Baross, 41. (Budapest)
8E7 MIEN CABOX

2. 5. 4 Beosztasa: alelnbk

Egyeb eseten (magyaml):

Elerhetosege

2. 5. 5 Telefonszam: +36304557722 2.5. 6 Telefonszam +36304557722
(mobil):

2. 5. 7 E-mail dm: Szekuiaszilvi75@gmail.com

2. 5. 8 Almiras jogat onalioan gyakorolhatja-e?: Nem

Kepviselo teljes neve

2.5. 0 Valasztas a tbrzsadatbol: Bakirdzi Kalliope

az orszag nyelven (latin betukkel)

Adatok szerkesztese

magyarul

2. 5. 1 .a Csaladi neve: Bakirdzi 2.5. 1.b Csaladi neve: Bakirdzi

2.5. 2.a Utoneve: Kalliope 2.5.

2.5. 3 Szuletesi datum: 1959.03.09.

2. 5. 4 Beosztasa: egyeb

Egyeb eseten (magyarul): penZtarOS

2.b Utoneve: Kalliope

Elerhetosege

2.5. 5 Telefonszam: +36309423239 2.5. 6 Telefonszam +36309423239
(mobil):

2. 5. 7 E-mail dm: kalliopebakirdzi@gmail.com

2. 5. 8 Alairas jogat onalioan gyakorolhatja-e?: Nem

Kapcsolattarto teljes neve

2. 6. 1 .a A kapcsolattarto megegyezik az elsokent rbgzitett tbrvenyes kepviselbvel:

2.6. 1 .b Valasztas a tbrzsadatbol: Chachopoulos Vasileios Adatok szerkesztese L.J

az orszag nyelven (latin betukkel) magyarul

2. 6. 2.a Csaladi neve: Chachopoulos 2. 6. 2.b Csaladi neve: Chachopoulos

2.6. 3.a Utoneve: Vasileios

2. 6. 4 Szuletesi datum:

2. 6. 5 Beosztasa: elnok

Egyeb eseten (mogyarul):

2. 6. 3.b Utoneve:

1968.09.23.

Vasileios

Elerhetosege

2.6. 6 Telefonszam: +36302696343

2.6. 8 E-mail dm: vasilis.chachopoulos@gmail.com

2. 6. 7 Mobil telefonszam: +36302696343

4/11 Nyomtatva: 2022.02.20 20:19:31
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Projekt cime: Baross u.-i sz€khely r€szleges feJujft^sa
PSIylzati azonosit6: NBER-KP-1-2022/1-000092
Iktatoszam: HENH/6983/2021

P£ly£z6 teljes magyar neve: Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis
Egyesiilete

Sz€khe!y: Magyarorsz^g, 1088 Budapest, Baross, 41. (Budapest)

2.7 Banki adatok

2.7 .0. Szamlatulajdonos tipusa: Palyazo

magyarulaz orszag nyelven (latin betukkel)

2. 7. l.a

2.7.2.

Szamlatulajdonos neve: Syllogos Magyarorszagi 2. 7.1.b

2.7.3.

Szamlatulajdonos neve: Syllogos Magyarorszagi
Gorogok Kulturalis Egye

Devizaszamla penzneme: HUFIBAN (nemz.-i) 
szamlaszam:

Gorogok Kulturalis Egyesulete

HU18 1170 8001 2015 4871 
0000 0000

2.7.4. A szamlavezetb bank OTPVHUHB 2.7.5. A szamlavezetb bank OTP Bank Nyrt.
SWIFT kodja: neve:

Devizoszomla penzneme (Felhfvjuk a palyazo figyelmei, hogy a Bethlen Gabor Alapbol mindig HUF-bdl indul az utalds, ha az orszag hivatolos devizdja es a HUF kbzbtt meg egy 

devizanem van beikratva - pl. EUR,USD-, az minimum ket devizavdltdstjelent!)

Elsodleges szamla? ?Xl

2.8 Kifizetessel kapcsolatos adatok

hz elsodlegeskent megjelolt szamla az alabbi devizanemek fogadasara alkalmas:

BHeurusdcad
AUDCHFCZKDKK
GBPjPYNOKPLN
SEKEGYEB

Az alabbi devizanemben kerem a tamogatas utalasat:

HUF

Felhivjuk a szives figyelmet, hogy amennyiben tevesen nyilatkoznak, es ennek kdvetkezteben nem a ki'vansaguknak megfeleld devizanemben kerul 
atutalasra a tamogatasi dsszeg az Onbk altal megjelolt fizetesi szamlara, azert a BGAZrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) feleldsseget nem vallal.

...J
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BiTHaNGABOR

3.1 Reszletes szakmai projektterv

3.1.1 Tevekenyseg(ek) futamidd szerint

(A megvalositandb projekt tevekenyseg rovid szweges megnevezese.)

(Az alabbi tdbldzatban megjelenb elso sor nem szerkesztheto. Az "Uj tevekenyseg hozzaaddsa" feliratugomb megnyomasaval iehet uj sort rbgziteni.)

r . , k Orszag/ Megye / Telepules
r Projekt tevekenyseg i _

? Megvalosit^s Megvalositas
; Me

g k; Helyszine-kk C : u < kezdete ? : vege

I a Baross u 41. szam alatti 
szekhelyunk reszleges Magyarorszag

: feiujitasa <

1088 Budapest, i 2o2Z04 01g 1 > go22.12.31.t l, 
Baross u.41

3.1.2 A program megvalositasi terve

3.1.2.1 A kerelmezo szervezet kulturalis, koznevelesi, tudomanyos. hiteleti es kdzdssegepfto tevekenysegenek rovid bemutatasa, mely 
celokhoz a jelen kerelemben foglalt beruhazasi, felujitasi es karbantartasi tevekenysegek kapcsolddnak.

Max. karakterszam: 6000

Egyesuletunk legregebbi gorog nemzetisegu egyeslilet Magyarorszagon. 1952-ben alapitottak meg politikai menekultek, akik a gbrdg polgar haboru 
vegen Magyarorszagon talaltak menedeket. A Baross u 41. szam alatti helyiseget azota bereljuk a VIII. kerulet bnkormanyzatatdl.A helyiseget nem 
csak rendezvenyekre szoktunk hasznalni, hanem minden nap kulonbozo probakra hasznaljunk (2 tanc csoport es egy kdrus probal ott)

3.1.2.2 A kerelemben foglalt ingatlan vagy targyi eszkoz allapotanak lefrasa, a beruhazas, felujitas, karbantartas sziiksegessegenek 
reszletes indoklasa. Felujftando helyiseg(ek) merete.

Max. karakterszam: 6000

A helyiseg egy belvarosi regi epiilet elso emeleten helyezkedik. Allapota atlagos. A kovetkezo dolgokat szeretnek elvegezni/felujitani: -noi wc 
atalakitasa: jelenleg van egy ferfi es egy noi wc. A noi wc-bol ketto db WC-t szeretnek kiallittatni .Ezert van szukseg meet a helyiseg hasznositasabol 
eredden (rendezveny, pr6ba) egyszerre mennek az emberek wc-re a szunetben, es az 1 db noi wc nehezen tudja kiszolgalni az igenyeket. -az bltbzo 
burkolasa laminalt parketaval: jelenleg egy nagyon regi es tbbb ponton szakadt linoleum van rajta. -a nagy szoba parkettajanak a csiszolasa: nagyon 
regi a parketta ,de mivel eredeti fa parketta, inkabb felujitanank mint kicserelnenk laminalt-ra.

3.1.2.3 A beruhazas, felujitas, karbantartas eredmenyekent vart haras, annak bemutatasa, hogy a tamogatas hogyan jarul hozza a 
iiemzetiseRi kozosscg celj.’inak nx gvr losulasahoz

M;-. k. ; -m: /OLO

A 2 noi WC kiallitasa es az bltbzb burkolasa funkcionalisabba teszi a helyiseget, a parketta csiszolas szebbe.Ennek hatasara otthonosabb erzest kelt, 
es a tagjaink szivesebben vesznek majd reszt az egyesulet rendezvenyein, prbbain.

3.1.3 A tamogatasi osszegbol megvalositani kivant projekttevekenysegek

(Hogyon volosulmeg az eredetileg tervezettpalyazati cel? Kerjiik, fejtse ki, hogy az eredetileg tenezett projekttevekenysegek kbziilmelyek valosithatoak meg a megitelt tamogatasi osszeg 

felhaszndldsdval!)

A tamogatasi osszegbol a 2 db no WC-t es az bltbzo burkolasat szeretnenk megvalositani. A parketta csiszolasat kihagyjuk es majd megprobaljuk 
vagy masik palyazat vagy bnerobol megoldani.

6/ Nyomtatva: 2022.02.20 20:19:31
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BeihienGasok

4.1 Kdltsegek tervezese

Kbltsegtetel megnevezese tamogatas (HUF)
^Szeraodotti^
BBfJH UF)reszletezo

Amegitelt 
: tamogatasi 

iSOwSsszeg® 
koltsegteteleinek 

: indoklasa

Muszaki berendezesek, gepek, : 2 db noi WC kiallitasa, i 2 db noi WC S
jarmuvek vasarlasa, elballitasa i bltbzo burkolasa, j 2 000 000 1 500 000 j arajanlat alapjan j kiaiakitasa, bltbzo i
(3.1.4.) ; parketta csiszolasa i burkolasa i

4.3 Az igenyelt tamogatas osszege

Tervezett bsszeg A megitelt Mbdositott bsszeg Finanszirozas tipusa Elszamolasi hataridb
(HUF) tamogatas osszege (HUF)

(HUF)

4.3.1 Tamogatas osszege: 2 000 000 1 500 000 1 500 OOOelbleg 2023.01.30.

1. utem bsszesen: 2000000 1 500000elbleg 2023.01.30.

4.4 A pdlydzd tovdbbi pdlydzatai
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5.7 Nyilatkozatok

Aluh'rott, a palyazo szervezet torvenyes kepviseloje nyilatkozom, hogy

1. az altalam kepviselt szervezet a tamogatasi igeny benyujtasakor jogerbs vegzessel elrendelt csod-, 
I vegelszamolasi, felszamolasi, kenyszerfelugyeleti vagy egyeb megszuntetd vagy mukddest korlatozd 

eljaras alatt nem all

I 2. az altalam kepviselt szervezet megfelel az allamhaztartasrol szdld 2011. evi CXCV. tdrveny 48/B. 
§-aban es 50. § (1)bekezdes a) pontjaban meghatarozott rendezett munkaugyi kapcsolatok 
kbvetelmenyeinek

3. az elnyert tamogatas felhasznalasa soran a kdzbeszerzesekidl szdld 2015. evi CXLIII. tdr veny 
(kdzbeszerzesi tdrveny) rendelkezesei szerint jarok el, ha a tamogatas a kozbeszerzesi tdrveny hatalya 

i ala esik

4. a tamogtasi igenyben meghatarozott programra/projektre mas szervezet(ek)hez is nyujtott be az 
; altalam kepviselt szervezet tamogatasi igenyt. Amennyiben a tamogatasi igenyben megfogalmazott
projektre mas szervezet(ek)hez nyujtott be tamogatasi igenyt, kerjuk, hogy sziveskedjek a "Kdltsegterv" 

; urlapon felsorolni, hogy mely szervezethez es mikor nyujtotta be korabban a tamogatasi igenyt.

' 5. az altalam kepviselt szervezetnek nines lejart adossaga es/vagy elszamolasi kdtelezettsege a magyar 
allamhaztartas barmely alrendszerevel szemben (Amennyiben nines lejart kdtelezettsege, kerjuk, 
jeldlje az "Igen" valaszt!)

I 6. az altalam kepviselt szervezetnek nines kdztartozasa (Amennyiben nines kdztartozasa, kerjuk jeldlje 
az "Igen" valaszt!)

■ 7. velem, illetve az altalam kepviselt szervezettel szemben nem allnak fenn az Aht. 48/B. § (1) 
bekezdeseben meghatarozott kizard okok (Amennyiben nem all fenn, kerjuk jeldlje az "Igen" valaszt!)

I 8. ha a tamogatasi igenyben megjeldlt tevekenyseg hatdsagi engedelyhez kotott, a hatdsagi engedely 
: rendelkezesre all, vagy annak megvaldsitasahoz szukseges hatdsagi engedelyeket a tamogatott 
: tevekenyseg megvalositasara vonatkozo beszamoloval egyidejuleg megklilddm a tamogatonak

' 9. az altalam kepviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl szdld 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. 
pontja szerinti atlathato szervezetnek minosul

■ 10. az altalam kepviselt szervezetnek a tamogatasi igeny benyujtasakor nem all fenn harmadik szemely 
; iranyaban olyan kdtelezettsege, amely a tamogatott tevekenyseg celjanak megvalositasat akadalyozza, 
illetve amely az esetleges biztositekadasi kdtelezettseget korlatozza.

11. a tamogatas tekinteteben adolevonasi joggal rendelkezem.

Amennyiben a palyazo szervezet csekely dsszegu (de minimis)
tamogatasban reszesult, kerjuk sziveskedjek dsszegszeruen i- 
megadni: ,

13. az altalam kepviselt szervezetnek nines tulajdonosi erdekeltsege az Eurdpai Unio valamely 
tagallamanak teruleten bejegyzett, gazdasagi tevekenyseget vegzd mas jogi szemelyben vagy jogi 
szemelyiseg nelkiili szervezetben

14. az altalam kepviselt szervezet tekinteteben a Tamogato reszerol • nyujtott tamogatas nem erinti az 
eurdpai unios tagallamok kozdtti kereskedelmet, • tamogatott tevekenyseg nem minosul gazdasagi 
tevekenysegnek, • nyujtott tamogatas kizarolag mas forrasbol meg nem terulo indokolt koltsegek 
finanszirozasara szolgal, • tamogatasban reszesitett tevekenysegboi az altalam kepviselt szervezetnek 
nyeresege (gazdasagi elonye) nem szarmazik.

15. A Tamogato altal elbirt biztositekokat rendelkezesre bocsatom a Tamogato a Itai meghatarozott 
idopontig.

16. Nyilatkozom, hogy a tervezett beruhazasi, felujitasi, karbantartasi tevekenyseggel erintett ingatlan a 
nemzetisegi kdzdsseg celjait szolgalja

17. Nyilatkozom, hogy a tervezett beruhazasi, felujitasi, karbantartasi tevekenyseggel erintett targyi 
eszkdz, a kerelmezo sajat, vagy az altala a la pi'tott es vagy fenntartott intezmeny tulajdonaban van

18. Nyilatkozom, hogy a tervezett beruhazasi, felujitasi, karbantartasi tevekenyseggel erintett ingatlan 
nem a kerelmezo szervezet kepviselojenek, termeszetes szemely tagjanak vagy kdzeli 
hozzatartozdjanak, vagy mindezek vallalkozasanak tulajdonaban van.

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

’gen

Igen

Nem

Igen
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P6lySz6 tefjes magyar neve: Syllogos Magyarorsz^gi Gorogok Kulturdlis 
Egyesiilete 

Sz^khely: Magyarorsz^g, 1088 Budapest, Baross, 41. (Budapest) 
Bf thun Gabor

AJoptvrt'i In

NBER-KP-1-2022/1 sz. adatlap (6/6 oldal)

Pdlyazat beaddsahoz szukseges mellekletek

LetesSto okirat

Az utolso, hatdlyos, a pontos nemzetiseget tnegjelold es a nemzetisegi 
tevekenyseget meghatdrozd, aldirt, lepecsetelt okirat

7;F^lhevKiOi77W'>W 
iAz orszag nyelven: 
fMagyarul:
i2003_alapszabaly_alairva.pdf

Ezuton nyilatkozom, hogy a letesito okirat/nyilvantartasba veteli iXi 
iokirat harom even belul mar benyujtasra kerult, es az abban
■foglalt adatok nem valtoztak.

i

Megjegyzes:

* AlaSrasi cimpeldany vagy Nyilatkozat adatok valtozatlansagaro 1. peldany:
Az orszag nyelven: 77 v7
Magyarul:
adato.valt_2C'20:092.pdf

* Altalanos nyilatkozat

Feltdltes utdn kerjuk eredetiben, posted uton is megkiildeni

il. peldany:
iMagyarul:
Jalt.nyil_2022:092.pdf

Alatamasztast szolgaio dokumentumok

A kerehnet aldtdmqszto fenykepes vagy egyeb dokumentdcio

Nyilatkozat ingatlanrol

Nyilatkozat a felujitdssal erintett ingatlanrol

!1. peldany:
:Az orszag nyelven:
'Magyarul:

Egyeb

pl: utolsoydlasztds hitelesitett jegyzokonyvenek mdsolato; benyujtott 
vdltozas bejegyzesikerelem :

7. szamu melleklet Nyilatkozat a 
tamogatassal erintett 
ingatlanr6l.pdf

1. peldany:
Az orszag nyelven:
Magyarul: 77d 272
■noi_mosdo_kialakita5a.pdf 2
2. peldany:

ki.;;;;/-.! Ul
MGKE_ehendezesi_alaprajz_M1 d;
_50_A2-1.pdf
3. peldany:
Az orszag nyelven:
Magyarul: nn k-ny
MGKE_Arazott_koltsegtabla.xlsx

Megdllapodds dsszedllitdsdhoz szukseges mellekletek

Wegnevezes'-i^W^M^iv;';^^7^:;®^

* Nyilatkozat kedvezmenyezett fizetesi szamlairol

* Banki felhatalmazo level

Lemondo nyilatkozat

7 Fajlnev

1. peldany:
'Az orszag nyelven:
Magyarul: Alairt

nyilat 
kozat.pdf
1. peldany:

■Az orszag nyelven:
Magyarul: y Alairt

2-n ■ : l i nk 2?
felhatamazd level.pdf

kBpapirpnByBM 
mellekelve

Tulajdoni lap /J
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BethienGAsor

1. peldany:
Az orszagnyelven:
Magyarul: Foldhi

vatali
Informacios Rendszer-1.pdf
Tulajdonosi hozzajarulo nyilatkozat

Egyeb

1. peldany:
Az orszag nyelven:
Magyarul: Tiszte

It
Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt.pdf
1. peldany:
Az orszag nyelven:
Magyarul: alt.nyi

l_202
2_092.pdf
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Tajekoztatjuk, hogy az adatkezelesi nyilatkozatokat a profilban megadott e-mail cimekre kikuldesre kerulb e-maileken keresztijl 
szukseges megadni a kepviselb es a kapcsolattarto reszerbl.

Kerjuk, hogy az adatkezelesi nyilatkozatok megtetele erdekeben ellenorizze az alabbi e-mail cimek megfelelbseget, illetbleg szukseg 
eseten modositsa azokat.

Teljes nev : Beosztas 
(magyarul) ।

Tisztseg I, E-mailcim : Utolso 
i J ertesites

Nyilatkozat 
minosftese

Minbsites ! 
datuma

Melleklet

Chachopoulos
Vasileios

elnbk tbrvenyes 
kepviselb

vasilis.chachopo 
ulos@gmail.com

2021-09-30
12:11:35

Hozzajarult 2021-09-30
12:35:47

Nyilatkozat

Szekula Szilvia alelnbk tbrvenyes 
kepviselb

Szekulaszilvi75@ 
gmail.com

2021-09-30
12:11:39

Hozzajarult 2021-02-10
13:59:39

Nyilatkozat

Bakirdzi
Kalliope

penztaros tbrvenyes 
kepviselb

kalliopebakirdzi 
@gmail.com

2021-09-30
12:11:41

Hozzajarult 2021-02-11
03:57:29

Nyilatkozat

Chachopoulos
Vasileios

elnbk kapcsolattarto vasilis.chachopo 
ulos@gmail.com

2021-09-30
12:11:35

Hozzajarult 2021-09-30
12:35:47

Nyilatkozat

Palyazat / |genyl£s azonosttoja

Nev H Szervezetneve J Beosztas H Tisztseg : Nyilatkozat J Minosites H Minosi'test rogzito Melleklet? ; Elfogadott? •
j (magyarul) Hi (magyarul) ■ > : b minositese : datuma 'ii szemely : ■ j < \ j : I
1 H ( N ; i; : I ■ I . ;
I..........................  ~ _______________________________________ Z______ I_____________________________________________________________ I
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2. sz. melleklet

Nyilatkozat

tulajdonosi hozzajarulasrol

Alulirott, Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: 
Tulajdonos)

- lakcim/szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01

adoszam: 15735715-2-42

kepviseleteben a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (szekhelye: 1084 Budapest, Or utca 
8.; cegjegyzekszama: 01 10 048457; adoszama: 25292499-2-42; kepviseli: Novaczki 
Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato) (kepviseld neve)1

- ezuton az alabbi

tulajdonosi hozzajarulast

adorn ki a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
.../2022. (III....) szamu hatarozata alapjan:

a Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis Egyesiilete (a tovabbiakban: 
Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukodo)

melyet kepvisel: Chachopoulos Vasileios Bakirdzi Kalliope (kepviseld neve)2

lakcim/szekhely: 1088 Budapest Baross u 41.

cegjegyzekszam/nyilvantartasi szam/KSH azonosito 00 19 000314.

adoszam: 19000314-1-42

- megkeresese alapjan ahhoz, hogy a(z) 1/1 hanyadban az Onkormanyzat tulajdonat kepezo, 
az ingatlan nyilvantartasban 36773/0/A/17 szamon felvett (es termeszetben a 1082 Budapest, 
Baross utca 41. cimen talalhato) ingatlannal (teriilet: 27 m2) (a tovabbiakban: Ingatlan) 
kapcsolatban a Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt.-hez (a tovabbiakban: Tamogato) a NBER- 
KP-1-2021/1-000326 cimen benyujtott tamogatasi kerelem szerinti tervezett 
epitesi/felujitasi/bovitesi beruhazas3 (a tovabbiakban: Beruhazas) a szukseges epiteshatosagi 
es egyeb engedelyek beszerzeset kovetden megvalosuljon.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel ervenyes:
1. A Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukodo kijelenti, hogy az Ingatlan 

igenybevetelere kizarolag a Beruhazas, illetve a tamogatasi kerelemben 
meghatarozott tamogatasi cel (tamogatott tevekenyseg) megvalositasa erdekeben 
keriil sor;

2. A Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukodo elfogadja, hogy az o feladata es 
feleldssege a Beruhazas megvalositasahoz szukseges osszes epiteshatosagi es egyeb 
engedely beszerzese, illetve a veglegesse valt hatosagi engedelyek megletenek -

1 Jogi szemely tulajdonos eseteben szukseges kitolteni.
2 Szervezet/intezmeny Kedvezmenyezett eseten szukseges kitolteni
3 A megfelelot kerjuk alihuzni.

1



legkesobb a tamogatott tevekenyseg megvalositasara vonatkozd beszamold kereteben 
tortend - igazolasa;

3. Tulajdonos kijelenti, hogy a Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukbdd tamogatasi 
kerelmeben foglaltakat megismerte es elfogadja;

4. Ha a Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukodo es a Tamogato kozbtt tamogatasi 
jogviszony jon letre

• a Tulajdonos vallalja, hogy az Ingatlant a Tamogatoi okiratban/Tamogatasi 
szerzodesben meghatarozott, a megvaldsitasi idoszak lejaratat koveto 
legalabb ot eves idoszakon (a tovabbiakban: fenntartasi idoszak) belul a 
tamogatas celjanak megfeleloen tartja fenn,

• a Tulajdonos visszavonhatatlanul hozzajarul, hogy az Ingatlan a fenntartasi 
idoszakon belul kizardlag a Tamogato elozetes jovahagyasaval (es a 
Tamogato dontese alapjan a foglalkoztatasi, a szolgaltatasi es az egyeb 
kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval) idegenithetd el, adhato berbe, 
vagy mas hasznalataba, vagy hasznosithato mas modon, illetve terhelhetd meg.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas harom eredeti peldanyban kesziilt, melybol egy-egy eredeti 
peldany illeti meg a tulajdonost, a Kedvezmenyezettet/Teljesitesi kozremukodot, illetve a 
Tamogatot.

Kelt:................................ 2022 ................................. Kelt:................................ 2022 ...............................

(cegszeru alairas) 
A Tulajdonos kepviseleteben 

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato 
P.H.

(cegszeru/hivatalos alairas)
Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis 

Egyesiilete kepviseleteben

Chachopoulos Vasileios

P.H.
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TAMOGATdl OKIRAT

A Miniszterelnokseg kezeld szervekent eljaro Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz4khelye: 1016 Budapest, 
Gell&rthegy utca 30-32., addszSma: 23300576-2-41, fizet6si szSmlaszama: HU09 10032000-00294896-50000287, 
kepviseli: Erdelyi Rudolf Zalan vez6rigazgatd), mint tamogato (a tovabbiakban: Tamogato), 
a(z)

, mint kedvezmenyezett (a tovabbiakban: Kedvezm6nyezett) reszere tamogatast nyujt az atebbiak szerint:

Nev: Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis Egyesiilete
Sz6khely dm: 1088 Budapest, Baross 41., Magyarorszag
Ad6sz6m: 19000314-1-42

Kepviselo neve, titulusa: Chachopoulos Vasileios, elnok 
Bakirdzi Kalliop6, penztaros

Pdnzforgalmi szolgaltatd neve: OTP Bank Nyrt.
Fizetesi szamlaszam, melyre a 
tamogatast k6ri (IBAN): HU18 11708001 20154871 00000000

Preambulum

Az egyh6zakkal vald kapcsolattart^s koordin^cidjaert ds a nemzetisdgpolitikadrt felelds miniszter feladat- es 
hataskbrevel dsszefuggdsben vegzett egyes feladatokat a Miniszterelnbks6ggel kotott kezelfi szervi meg^llapodas 
alapjan, a Magyarorszdg 2022. evi kozponti kditsegveteserol sz6ld 2021. evi XC. torvdny (a tovabbiakban: Kvtv.) 1. 
melldklet XI. Miniszterelnokseg fejezeteben rendelkezesre all6 tamogatasi c&lu fejezeti kezelesu eloiranyzat 
tekinteteben kezeld szervkent a Tamogato latja el, az Egyhdzi 6s Nemzetisegi Kapcsolatokdrt Felelos 
Allamtitk6rs6g szakmai iranyitasa mellett.

T6mogat6 - a Miniszterelnokseg kezelo szervek6nt eljarva - a Kvtv. 1. mel!6klet, XI. Miniszterelnoksdg fejezet, 30. 
Fejezeti kezelesu eldirdnyzatok elm, 1. Celeloiranyzatok alcfm, 31. Nemzetisegi celu koltsegvetesi tamogatasok 
jogdmesoport, 1. Nemzetisegi szakmai tamogatasok (jogeim) terhere az 1.1. pontban meghatarozott tamogatast 
nyujtja a Kedvezmenyezett r6sz6re az allamhaztartdsrdl szdld 2011. evi CXCV. torvenyben (a tovabbiakban: Aht.), az 
allamhaztartasrol szolo torv6ny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben {a tovabbiakban: Avr.), 
valamint a tamogatbi okiratban es a „Bethlen Gabor Alapkezelo Nonprofit Zrt. altal kezelt egyes egyhazi es 
nemzetisegi tamogatasokhoz kapcsolodo Altalanos Szerzodesi Feltete!ek"-b-en (a tovabbiakban: Altalanos Szerzodesi

1.1. Tamogatd a(z) HENTI/1103/1/2022 iktatoszamu tamogatasi dontese alapjan a Kedvezmenyezett reszere a 
tamogatbi okiratban reszletezettek szerint 1 500 000 Ft, azaz egymillio-btsz&zezer forint vissza nem t&rftendo 
tamogatast (a tovabbiakban: tamogatas) nyujt a ^Nemzetisegi celu beruhazasi, felujftSsi 6s karbantartasi 
tev6kenysegek 2022. evi koltsegvetesi tamogatSsa” tamogatasi c6l (a tovabbiakban: tamogatott tev6kenys6g) 
megvalosftasa erdekeben.
1.2. A tamogatas kormanyzati funkeiosz^ma: 084020
1.3. Tamogatasi intenzitas: 100%
1.4. A tamogatas forr^sanak AHT azonositd szama: 386317
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2. A t£mogat6s rendelkez6sre bocs6t6sa

Tamogatb a tamogaUst egy osszegben, tamogatasi elolegkent, utolagos elszamolasi kdtelezetts6g mellett biztosftja, 
6s a tamogatasi jogviszony letrejdttet koveto 30 napon belul atutalja a Kedvezmenyezett fizetesi szamlajara.

3. A tamogatas felhaszn£l£sa

3.1. A Kedvezm6nyezett kbteles a tamogatott tevekenyseget a t6mogatoi okiratban foglaltaknak, a vonatkozo 
jogszabSlyoknak es az Altalanos Szerzbdesi Felteteleknek megfeleloen, kello alapossaggal, hatekonys6ggal es 
gondossaggal megvalosftani.
3.2. A tamogatast a Kedvezmenyezett a 2022.04.01 - 2022.12.31 kbzbtti idoszakban (a tovabbiakban: megvaldsftasi 
idoszak), a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztiil (a tovabbiakban: NIR) benyujtott, 6s a T6mogat6 6ltal 
j6vahagyott szakmai program es kbltsegterv szerint, kizarblag a tamogatott tevekenys6g megval6slt6s6ra 
hasznalhatja fel.
3.3. A Kedvezmenyezett a tamogatott tevekenyseg megvaldslt6s6ba a Tamogato elozetes, frasbeli t6jekoztatasa 
eseten kozremukodot vonhat be.
3.4. A tamogatassal erintett, beruh6zassal letrehozott, felujftott vagyon a megvaldsitasi idoszak z6ro datumatol 
sz6mftott bt 6ven belul (fenntartasi idoszak), a Umogatbsbdl beszerzett targyi eszkbz az Altalanos Szerzodesi 
Felteteleknek megfelelden, kiz6rolag a Tamogato elozetes jov6hagyasaval (es a T6mogatd dbnt6se alapjan a 
foglalkoztatasi, a szolgaltaUsi 6s az egy6b kbtelezettsegek atvalialasaval, atruhazasaval) idegenftheto el, terhelhetb 
meg, adhato berbe, vagy mas haszn6lat6ba, vagy hasznosithato mas modon.
3.5. A Kedvezm6nyezett a Umogatoi okiratban es az Altalanos Szerzodhsi Feltetelekben meghatarozott 
kotelezettsegei esetleges megszeges6bol eredo visszafizet6si kbtelezettsegenek biztositasara a T6mogat6nak a 
fizetesi szamlara vonatkozo beszed6si megbfz6sra felhatalmazast ad.
3.6. A Kedvezmenyezett a tamogatott tevdkenyseggel bsszefiiggesben koteles halad6ktalanul intdzkedni a 
t6mogat6ssal 6rintett ingatlan tulajdonosa hozz6jaruld nyilatkozat6nak kiadasa, valamint - annak rendelkezesre 
allasat kovetoen - a Tamogato r6sz6re tbrtenb haladektalan benyujtasa irant. A jelen pontban elofrtak nem 
teijesitese, illetve meghiusulasa eseten a Tamogato jogosult a tSmogatdl okirat visszavon6s6ra.

4. A tamogat^s elsz^molasa

A Kedvezm6nyezett a tamogatott tevekenyseg megvalositasarol es a tamogatas kereteben nyujtott tamogatas teljes 
osszegenek - tovabba, amennyiben az eloirasra kerult, a kbtelezo sajat forras - felhasznal6s6r6l az Altalanos 
Szerzodesi Feltetelek es az „Utmutat6 a nemzetisegi tamogatasok felhasznalas6hoz" (a tovabbiakban: Utmutatd) 
cnno dokiim&i.turnban fayldtak szerint kctelcs es ie^kesohb pen/Dgyi es

k. Taj&kcatatasl kotek&eUseg

5.1. A Kedvezm6nyezett koteles a kiadvanyain, honlapjan es a tamogatott tevekenys6ggel kapcsolatos 
megjelen6sekenr tajekoztatokon, kiadvanyokon, konyveken, rekl6m- 6s PR anyagokon, valamint a t6mogatasb6i 
finanszfrozott ingatlanon, eszkozbkon, rendezvenyeken Magyarorsz6g Kormanya - a  honlapon 
feltuntetett minta szerinti - emblem6janak (a tovabbiakban: emblema) j6l lathato 6s egyertelmu feltuntetes6vel 
t6J6koztatni a t6mogat6s c6ij6val 6rintett nyilv6noss6got arrol, hogy a tamogatott tevekenys6g Magyarorsz6g 
Kormanya tamogatasavai valbsult meg.

www.bgazrt.hu

5.2. Az 5.1. pont szerinti emblema felhasznalojakent a Kedvezmenyezett jogi feleloss6ggel tartozik az embiema 
jogszeru modon, valamint a tamogatott tevekenys6gevel dsszeegyeztethetb celra torteno felhaszn6lasaert.

http://www.bgazrt.hu
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6. Zdr6 rendelkezdsek

6.1. A tamogatasi jogviszony a tamogatoi okirat elektronikus uton tbrteno kbzleseveljbn letre.

6.2 Jelen tamogatoi okirat elvalaszthatatlan r£szet kepezi a NIR-ben elfogadott kbltsegterv, a szakmai program, 
valamint a  honlapon kbzzetett Altalanos Szerzodesi Feltetelek 6s az Otmutatd.www.bgazrt.hu

6.3. A Tdmogato ds a Kedvezmenyezett a Umogatdi okiratbol eredo esetleges jogvitaikat elsosorban targyalasos 
uton kotelesek rendezni.

6.4. A jelen tamogatoi okiratban nem vagy nem kelloen rhszletesen szabalyozott khrdesekben a vonatkozo magyar 
jogszabdlyok - igy kulbnbsen az Aht., az Avr. es a Polgari T6rv6nykdnyvr6l szolo 2013. evi V. tbrveny valamint az 
Altalanos Szerzodesi Feltetelek es az Utmutato rendelkezdseit kell alkalmazni.

Jelen tamogatoi okirat ket eredeti peldanyban keszUlt, amelybol mindket peldciny a Tamogatot illeti meg.

Budapest,.... /V-

Erd&yi Rudolf Zalan 
vezerigazgat6 

Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt.
Tamogato

Penzugyileg ellenjegyeztem:

Budapest,.v ■

/
.....................I^rpdtl Arp^d

Hoza] egyhozi es nemzelisegl 
lamogcHGSok igozgato 

BETHLEN GABOR ALAPKEZELO ZRT.

http://www.bgazrt.hu
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