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Hatźrozati j av as|at a bizottság számźtr a:i

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bu:ottsäý Humánszolgáltatĺási Bizottság javasolja a Képviselő-

testĺiletnek az előteriesztés megtárgyalrását.

Tĺsztelt Képvĺselő-testĺilet!

A nemzetg azdasźąi miniszter rendeletet adott ki az idegenforgalmi adó differenciált

kiegészítésérő| .ely szerint vissza nem téľítendő üímogatĺásban részestilnek a helyi

önkormĺínyzatok az idegenforgalmi adóbevétel alapjĺín.

Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 3|l20l1. (VilI.24.) szĺmú NGM
rende|ei 4.$.a.alapjĺín L.ĺmogatiísľa jogosultak Budapest esetében a fővaľosi önkoľmanyzat és

azok akeńleti önkormĺínyzatok, amelyek 2011. évben tinállóan szednek be idegenforgalmi

adót. A tamogatĺís méľtéke a helyi önkormrínyzat a helyi önkoĺĺrĺányzat alta| 2011. éwe

eľedeti kii[tségvetésben teľvezett idegenforgalmi adóbevétel összegének 3,333o/o.a.

A rendelet 2. melléklete ďapjan 13 keľiileti önkormáĺryzat részesiil differenciĺält

kiegészítésben. A Józsefuĺírosi onkormźnyzat 8.034.860 foľint vissza nem téľítendő
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üímogatĺísľa jogosult. A rendelet éľtelTében tlímogatlísi szerzódésmegkĺitésére kertilt sor aNemzetgazdasági Minisztérium és.inko^anvíit*,i között, melynek aláirása 20t1.december Z2-énmegtöľtént. A szerződes 3.2..és3.4 p*tj" kimondją hogy a tĺámogatĺĺst 2012.április 15-ig lehet felhasználni, és 20t2. május 15-í;Ěll a szakmai és pénzügyi jelentést atamogatő részére megküldeni. A tĺámogatĺási ĺĺssze|e z0l1. december 3t-ig a Józsefurírosi

i#:äruäjolgármesteri 
Hivatal szám|áj ar a n.ň k..tilt j őv áir asr ą *,,í.*i elenti, hogy

A Józsefuĺĺrosi onkoľmrínyzat áItalelnyert cisszeg a mlísodik legmagasab b azY.keľĹilet utián,arni je|zi, hog' 
'{9Ie!áros egyľe íołĺtt 

^";;;ť*;;cĺ pontja Budapestnek fuľisztikaiszempontból a szálláshelyek tekiňteteben. Ez l."'.Il"iti"ł1zéĺn1ralehetőséget jelent, hogy anagyszámbarr józsefuríľosi szĺíllodĺĺkat, hoteleket válasaó turistĺák a keľĹileti boltok kínálatát ésszo|gáItatźlsai t ve gyék i génybe.

Javaslom, hogy a támogatást olyan a tálmogatási szerződésben enged éIyezetttuľisztikai célrahasználjuk fel, ami votuőbbá ieszi Jőzsefu.ĺ.o, aľculat.ít, annak éľdekében, hogy mind abelftildi, mind a Iľ'Íölgi idelátogatók több időt t<iltsenek keľtilettinkbe,,. ä t,ĺ*o gatást arendeletben megjelölt célok kcĺzĺil 
-az 

a!ábbit"uat"ny,Jg.n. javaslom felhasználni:

l. Tuľisztikai 
ryľt9tingtevékenység: tuľisztikai kiadványok készítése, teľjesztése,kiadlĺsą a keriilet honlapjának ŕejlJsztése, tĺeg"s"ĺte,e turisztikai aloldallal2. Rendezvényekkel kapóšolatos l.oh,eg.Ĺ' t.uli*łĺ,, gasztronomiui ."no.,vényekszervezése, lebonyolítlísa, illetve támo{atása

A turisztikai feladatok szeľepét és az azo|<hoz kapcsolódó feladatok at a Mágyatoľszág helyiönkoľmĺínyzatairő| sző|ő 2ď|1. évi CLXXxx io*ż'y 23. $ (5) bekezdés 7. pontjábanmegerősíti, mely szeľint 2013.janurír'0l. napjától a teruleti önkoľmányzatokfeiadatakiil<jnösen a turizmussal kapcsohtä. ĺ"iuautol. ellátása.

A Képviselő-testiilet hatĺísj<öre a helyi önkormĺínyzatokról szó|ó |99O. évi LXV. ttĺrvény 2.$(Z)bekezdésén és 10. $ (l) bekezdésä) pontjĺín alapul. 
--- ,

Kéremaza|ábbihatarozati javaslatelfogadását.



H.łľÁnoz.ł.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a 2011. évi idegenfoľgalmi adó differenciált kiegészítő trímogaĺís az alábbi célokľa

kertilj ön felhasmálásľa:

a./ turisztikai maľketingtevékenység: turisztikai kiadvanyok készítése, terjesztése,

kiadása, Józsefu iĺľos honlapj anak fej lesztése, kiegészítése turisĺikai aloldallal
b.l reĺdezvényekkel kapcsolatos költségek kulturális, gasztronómiai rendezvények

szervezése, lebonyolítása, illetve támogatasa.

2. felkéľi a polgáľmesteľt az idegenforgalmi adó diffeľenciált kiegészítésének

felhasználási tervének kidolgozásaľa, és előterjesztésére a Humrĺnszolgá|tatási

Bizottság elé'

3, az 1. pontban meghatátozot1 feladatok fedezetę a 2012. évben jővźtirásta keriilő

8. 03 4. 8 60. - Ft-o s ide genforgalmi adó differenciált kiegészítő támogatása.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2OI2. évi költségvetés tervezésénél a hatźltozatban

foglaltakat ve gye ťr gyelembe.

Felelĺĺs: 1. -4. pont esetében: polgáľmester

Hatrĺridő: 1. és 3. pont esetében 20l2.januĺíľ 19.

2. pont esetében: 2012. februaľ 1.

4. pont esetében: 2012. évi költségvetés tervezése

A diintés végľehajtá sáúvégzőszervezeti egység: Kultuľális lroda, Pénzĺigyĺ Ügyosztály

Budapest, 20|2. jaruáĺ 9. tu
Egry Attila

alpolgármester

Tĺirvényességi ellenőrzés :

j e gy zőt helyettesítő a|j e gy zó
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Kötelezettségvá||alás azonosĺtó:
Szerződés száma: NGM/ lFA 2011 / BP.g

ľÁrvlocnTÁs I szERzŐ DÉs

ame|y |étrejott egyrészről
a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4')
képvise|i: Dr. Szo||ősi László helyettes ál|amtĺtkár
mipt támogató (továbbiakban: Támogató)

rnásrészről

Budapest Főváros V|||. kerület Józsefvárosi önkorm ányzat
székhelye: 10B2 Budapest, Baross utca 63-67'
képvise|i: dr. Kocsis Máté polgármester
P|R torzsszám:735715
Ad oszá m vagy KS H statisztikai számjel: 1 57 357 1 5-841 1 -321.01
számlavezeto bank: Volksbank
ba n kszá m |aszá m :,ĺ 4 1 00309- 1 021 3949-0 1000006

rnĺnt kedvezményezett' (továbbiakban: Kedvezményezett)

- a továbbĺakban egyljttesen: ,,Felek'' vagy,,Szerződő Fe|ek'' - közott, az a|u|írott helyen, napon
és az alábbĺ fe|tételek szerint.

í. Szerződés tárgya, a támogatás cé|ja és jogcíme

1.1. Szerződq Felek megál|apodnak abban, hogy a Támogató 8.034.860 Ft, azaz
NyoIcmiIlió.harmincnégyezer.nyolcszázhatvan forint összegÍi, vissza nem térítendő
támogatást nyújt Kedvezményezett részére az 1.2. pontban meghatározott fe|adat
megva|ósítása cé|jábó|.

A támogatás jogcíme az ál|amháztartás működési rendjérő| szi|i 292ĺ2009. (X||. 19.) Korm.
rende|et (a továbbíakban: Ámr.) valamint az ĺdegenforga|mi adó differenciált kíegészítésérő|
szi|ó 31l2o11. (vu|.24.) NGM rendelet (a továbbiakban lFA rende|et) 2. me||ékletének 9.sora.

A támogatott tevékenység a Támogató ,,8413585 Turizmusfejlesztési támogatások és
tevékenységek'' szakfeladatába tartozik'

1'2, Kedvezményezett vá||a|ja, hogy a támogatási összeg kizáró|ag az lFA rende|et
3. me||ék|etében meghatározott Turisztikai tevékenység támogatott fe|adat megvalósítása
érdekében kerÜ| feI has zná|ásra:

A támogatás osszegének felhaszná|ása, va|amint a ko|tségek elszámolhatósága tekintetében az
lFA rende|etben fogIa|tak irányadok.
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1.3. A Támogatás felhaszná|ására kizárÓ|ag a Kedvezményezett Jogosu|t, A
Kedvezményezett tudomásu| vesz|, hogy a támogatásbó| tovább| támogatást klzáró|ag
az a|ábbi fe|téte|ekkeI nyújthat:

A cseké|y összegű támogatás odaĺtélésének fe|tételeként köte|es Je|en szeľzŐdés
5. számú me||ék|etét minden végső Kedvozményezettel k|tö|tetn| és az
eIszámo|áskor benyújtani ;
Kote|es betartani az|FA rende|et 8'$-a rende|kezéseit a támogatás nyrljtásakor ós a
támogatási szerződés megkotésekor.

2. A szerződés hatálybalépése, a támogatás folyósítása

2'1. A szeződés mindkét tél a|áírásának napján |ép hatá|yba'

2,2' A Támogató az 1,1. pontban meghatározott osszeget egy összegben, előfinanszĺľozás
keretén be|tjI je|en szerződés aláírásátó| számĺtott 30 napon be|Ĺil átuta|ja a Kedvezményezett
a|ábbi számú bankszám|ájára:

Vo|ksbank: 1 41 00309-.ĺ 021 3949.01000006

3. Az e!számolás módja, a teljesítés elfogadása

3'1. A Kedvezményezettet a támogatási összeg felhaszná|ásáva| kapcso|atban számadásl
kotelezettség terheli, kote|es a megá||apodás 1.2. pontja szerĺnti cé|ra bĺztosított támogatást
pénzÜgyi nyi|vántańásaiban e|kĺjlonítetten kezelni, a folyósított összeggel kapcsolatos pénzügyi
és egyéb dokumentumokat kti|ön nyilvántańani'

3'2. A támogatási összeg terhére kizári|ag az 1.2. pontban meghatározott fe|adat
rnegva|isítását szolgá|ó költségek számo|hatiak el. A támogatás összege a 2011.2012' évek
s o rá n h a szn á l h ató fe |, I eg ké si5bb 2-p J'2, 9,ĘLtJlj-"J.5.'ĺ a pj á ĺ g.

3.3. A Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a 2, számÚ me||ék|et szerinti cé|okra
haszná|hatja fel.

3.4' Számadási kote|ezettsége korében szakmai és pénzÜgyi beszámoló je|entést készít,
me|yet |egkésőbb 2012. Ę1Ę:.-|P.:lg a Támogati részére megkÜ|d.

3.5. A szakmai beszámo|ó je|entésben Kedvezményezett köteles számot adni a szeződés
cé|jának megvalisu|ásáril és a támogatott fe|adat megva|ósítása érdekében a támogatásbó|
i génybe vett szo|9áltatásokró|.

3.6. A pénzügyi beszámoto je|entés keretében a Kedvezményezett a kovetkező
dokumentumokat kote|es Támogatónak megkuldeni:

. egy szám|aösszesítőt, me|ynek tarta|maznia ke|| az e|számolni kĺvánt szárn|ák
tekintetében a számlaszámot, a szám|a kiá||ítijának pontos adatait (név, cím, adószárn), a
szám|a kiá||ításának idejét és te|jesítési ĺdőpontját, a szo|gáltatás megnevezését és a nettó
és bľutti szám|aértéket, va|amint a támogatás terhére elszámo|t összeget. A szemé|yĺ
juttatások és munkaadót terhe|ő járu|ékokra vonatkozóan egy o|yan összesítőt, rne|y
tarta|mazza az érintett, a fe|adat e|látásban részt vevő személyek nevét, a havonkénti
kĺmutatás sĄa e|számo|áshoz a ...... ' évi jovede|emrő| kovetk ező adatait: az i|letmény bruttó
osszegét, a levont SZJA-előleget, TB-járulékokat, va|amint a munkaadit terhe|ő járulékokat.
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Az összesítőt o|y módon ke|| elkészĺteni, hogy egy eset|eges tótg|és el|enőreée gorán a
kifizetések egyérte|műen azonosĺthatlak Iegyenek. A szám|áösszegĺtőt cégszorü a|áĺrásEal
ke|l e||átnĺ.
ł Az e|számolás a|á esŐ va|amonnyi, a számvite|| eĺőĺrásoknak megfe|e|ő szám|a, |||etve
egyéb bizony|at (p|.:fĺzetési jegyzók) hite|esĺtett máso|atalt, me|yekre-rá kel| Vezetnl, hogy
,a ...'..,' ...számú támogatásĺ szerződés alapJán f|zetve ., Ft". A számláń
szerepe|nĺe ke|l a kontírozásnak, a könyvelő a|áírásával és a könyve|és dátumáva|.. A számlamásolathozkote|ezően csatolni ke||:
- Szo|gáltatás esetén a megrende|őt, a szeződést Vagy a te|esĺtés|gazolást
másoIatban);
- Támogatás nyújtása esetén a támogatási szerződést mel|ék|etekke|
másoIatban);
- Hirdetés, m(isorfÜzet stb. esetében az e|készített hĺrdetést, műsoríüzetet,stb.;
- Rendezvények esetében a rész|etes programot;
- Etkezési, é|e|mezési, szál|odai és éttermi szám|ák esetében a fe|haszná|l szemé|yének ésa feIhaszná|ás eseményének fe|tuntetésére szoIgáló jelen|éti ĺvet, te|jesĺtésigazoĺást
(hiteIesített másoĺatban)
o Ą Kedvezményezett által te|jesített pénzĹigyi kifizetéseket igazo|ó dokumentumok
hitelesített másolatát (bankĺ átuta|ás i|letve a pénzÜgyi kiégyen|ĺtés bizony|ata|,
készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat Vagy a számvite|ĺ előírásoknak
megfele|ő egyéb dokumentum).

3.7 . A szakmai és pénzÜgyĺ beszámoló je|entés benyújtását követő 15 napon be|ti| Támogató
írásban nyĺ|atkozik a te|jesĺtés e|fogadásáró|. Amennyĺben a szakmai és pénzügyi beszámoló
je|entés nem felel meg a fentĺekben fog|a|taknak, vagy egyéb okbl| nem alkalmas a támogatás
szerzcĺdésszerű felhasználásának e||enőrzésére, a Támogató hiánypótlásra hívja fbl a
Kedvezményezettet. Hiánypót|ás esetén a teljesítés e|fogadására meghatározott határidő a
hĺánypótlás benyújtásának napjától újra kezdődik. A szakmai és pénzügyi beszárno|ó
rnegfe|e|ősége esetén Támogató te|jesítésigazo|ást á||ít kĺ. A pénztlgyi és szakńai beszámo|ó
e|fogadására, és ez a\apján a te|jesítésigazolás kiá||ítására a Nemzetgazdasági Minisztérium
Tu ri szt! ka i és Ven dég l átói pari F ő osztá|yán ak főoszt á|yv ezetőie j o gosult.

3'8' A része|számo|ásĺ kote|ezettség elmu|asztása, i|lefue nem megfele|ő te|jesítése esetén a
Támogati a továbbĺ támogatási összeg folyósítását fe|fuggeszti, amíg a Kedvezményezett a
korábbi részosszeg tekintetében köte|ezettségének nem tesz e|eget.

4. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, az elállás esetei

4.1. Amennyiben a támogatott fe|adat megva|osítása részben Vagy egészben meghiÚsul,
tartós akadá|yba utközik, a szerződésben fog|a|t Ütemezéshez képest késede|met szenved,
il|etve ennek bekövetkezése fenyeget; a Támogató elál|ási/fe|mondási jogának gyakor|ására
a|apot adó va|amely |ent felsorolt körü|mény bekovetkezik vagy a támogatott tevékenység
összkoltsége a tervezetthez képest csökken, ĺl|etve a szerződésben rögzített egyéb fe|tételben
vá|tozás kovetkezik be, ezt a kedvezményezett a tudomására jutástó| számított 8 napon belül
kote|es je|enteni a Támogatónak.
A Kedvezményezett az Amr' 138. s (2) bekezdésében, a 143. $-ban, a 145. s (2)-(3)
bekezdésében és a 149' $-ban fog|altak szerintĺ, Támogatót terhe|ő adatszo|gá|tatáshoz
szÜkséges adatokat és az azokban bekövetkező vá|tozásokat koteles a Támogató fe|é
bejelenteni.

(hIteIesĺtett

(hitelesĺtett



4.2. Támogató a szerződéstő| valÓ e|á||ásra vagy vá|asztása szerlnt annak fe|mondáeáľa
jogosu|t, ha az a|ábbi esetek va|ame|yĺke bekövetkez|k:

. a szerződésben rögzĺtett megva|ósĺtási időszak kezdő ldőpontJától számĺtott hÉrom
hinapon - külon jogszabályban meghatározott esetben 8 hónapon . bę|ül a Ežerződéo
te|jesítése a Kedvezményezettnek fe|rlhatÓ okból nem kezdőd|k meg, l||etve előzotéE
finanszirozás esetén a Kedvezményezett a támogatás ĺgénybevéte|ét ezen |dŐszak alatt
nem kezdeményezi és késede|mét ĺrásban sem mentĺ k|]

. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatásl lgény
benyújtásakor annak tarta|mát érdemben befo|yáso|ó va|ót|an, hamls adatot szolgáltatott;

. az Amr. 114. s (1) bekezdés a)-d) és f).g) pontjában fog|alt va|amely körÜ|mény a
támogatási dontés meghozatalát követően következik be vagy jut Támogató tudomására;

. a támogatott fe|adat te|jesítése meghiúsu|, vagy tartós akadá|yba Ĺltközik, Vagy a
támogatási szerződésben fog|alt Ütemezéshez képest je|entős késedelmet szenved;

. a Kedvezményezett nekĺ felróható okbll megszegi a támogatási szerzódésben Íog|a|t
il|etve más jogszabályí kote|ezettségeit, ĺgy ku|önösen nem tesz eleget e||enőľeéstÚrésl
kote|ezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabá|yszerű
rnegva|ósítását nem |ehet e||enőrizni, Vagy a Kedvezményezett az Amr, 128' $.ában
meghatározott köteIezettségét megszegi;

. a Kedvezményezett a támogatási osszeget a jelen szerződésben meghatározottl| akár
részben e|térő cé|ra vagy e|térő módon haszná|ja fel;

. a jelen szerződésben meghatározott bármely e||enőrzés megá||apĺtja, hogy a támogatás
i génybevéte lére Kedve zmény ezett nem vo|t jogosu lt;

. a Kedvezményezett jelen szerződésben fogla|t Vagy a támogatási igény bejelentésekor
tett nyilatkozatai bárme|yikét visszavonja;

. a támogatás felhaszná|ásáró| készü|t beszámoló (rész- Vagy záróbeszámo|ó)
benyÚjtásának határidejét a Kedvezményezett e|mu|asztja, Vagy beszámo|ási
koteIezettségét nem megfelelően teljesíti;

l a Kedvezményezett részéről Vagy a Kedvezményezettre tekintettel harmadĺk személy
részérő| nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmĺsü| vagy értéke egyébként
számottevően csokken, és a kedvezményezett megfe|e|ő új biztosĺték Vagy az
értékcsökkenésnek megfe|e|ő további biztosíték nyújtásáról a támogató á|taI megszabott
ésszerű határidőn be|ü| nem intézk'edik;

. a 4.1. és a 6.8' pontban meghatározott értesítési kotelezettségek bárme|yike egy
hónapon tú|i késede|met szenved'

4.3 Az elál|ási jog gyakorlása esetében Kedvezményezett kote|es a már kiÍizetésre kertj|t
támogatást a Ptk. szerintĺ kamattal növelt összegben visszafizetni. A kamatszámítás kezdő
ĺdőpontja a támogatás folyisításának napja, uto|só napja a visszafizetési köte|ezettség
te|jesítésének napja.

A fe|mondásĺ jog gyakor|ása Vagy a támogatásĺ szeződés módosítása esetén a
Kedvezményezett a már folyosított támogatásbó| a jogosu|atlanul igénybe vett támogatás
összegét a Ptk. szerinti kamattal növe|t mértékben kote|es visszafizetni. A kamatszámításkezdő
időpontja a támogatás jogosu|at|an feIhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési
köte|ezettség teljesítésének napja.

Kedvezményezett tudomásu| veszi, hogy az Ämr, 127. S (3) bekezdése érte|mében a Támogató
e|á||ás né|kÜ| ĺs eIrende|heti a támogatás visszafizetését jogsértő i|letve a szerződésben
fogIa|taktó| eltérő, nem rende|tetéssze rĹĺ felhaszná|ás esetén.

4.4. A támogatási osszeg és kamatai visszafizetésére irányu|ó követe|és érvényesítése
azonna|i beszedési megbízás aIkaImazásávaI történik, amennyiben a fízetési felszólítás
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megkü|dését kovetően, az abban fog|a|t határidőn be|ül a Kedvezmónyezett nem te|oeĺtl flzetés|
köteIezettségét.

4.5, Kedvezményezett vá|lalja, hogy va|amennyi számlavezető bankJánál beJelentl a
Támogati azonna|i beszedési megbĺzás benyújtására vonatkozó Jogosultságát, pénzügy|
fedezethiány mĺatt nem te|jesĺthető Íizetési megbĺzás esetére a követe|ée lega|ább 35 napľa
va|o sorba á||ĺtására vonatkozÓ rendelkezésse| együtt azza|, hogy ezen beJe|entósének
visszavonására csak Támogatóva| egyĹittesen, annak szignálásával és k|záró|ag a támogatás|
jogviszony a|apján fennálló kotelezettségek megszűnését követően jogosu|t. A
Kedvezményezett szám|avezető bankja(i) á|tal érkeztetett fe|hatalmazása a Támogató azonnall
beszedésijogának biztosítására, pénzÜgyi fedezethiány mĺatt nem teljesĺthető fizetési megbÍzás
esetére a követelés |egaĺább 35 napra va|ó sorba á||ĺtására vonatkozó rendelkezósse| egyÜtt a
jelen szerződés 4. számú mel|ék|etét képezi.
Az azonna|i beszedési megbízásra szóló felhata|mazáson fe| ke|l tÜntetni je|en szerződés
számát.

5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

5.1. A Támogató valamint az á|ta|a meghatalmazott szemé|y vagy szervezet jogosult a je|en
szerződés a|apján a szerződésszerij te|jesítést, a támogatási cé| megva|ósítását és a támogatás
rendeltetésszerű fe|haszná|ását e||enőrizni. Ennek keretében az e||enőrzést végző szeľvezet
Vagy szemé|y jogosu|t he|yszíni e||enőrzést tartani, mĺnden vonatkozó dokumentumot
megvizsgálni és a te|jesítés során e|jári szemé|yeket nyi|atkoáatni. Jogosu|t a pénzÜgyi.
számviteli dokumentumok és a te|jesítésse| kapcsolatos számlák és bizorlylatok e|lenőzésére,
továbbá a szám|ákat kibocsátó szemé|yektő| a szám|ák és bizony|atok tarta|mára nézve
tájékoztatćls beszerzésére. Ennek keretében a Kedvezményezett köte|es az e||enőrzéshez
szükséges adatokat, bizony|atokat átadni, ĺ|letve a helyszíni e||enőzés gyakor|ásának fe|tételeĺt
biztosítanĺ.

5.2. Kedvezményezett tudomásu| veszi továbbá, hogy jelen szerződés a|apján a
kö|tségvetésĺ pénzeszközök felhasználását az Á|lami Számvevőszék i||etve a Kormányzati
El|enőrzési Hĺvata| is jogosu|t e|lenőrizni.

5.3. Kedvezményez9tt' vá|la|ja, hogy a Támogati, az á|ta|a ellenőzésse| megbízott szerv
Vagy szemé|y, az A||ami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivata|, továbbá
jogszabá|yban fe|jogosított egyéb szervek részére megadja a jelen szerződés tarta|máró|, annak
te|jesítéséről az á|taluk kért tartalmú tájékoáatást, be|eértve a ProjekVprogram
megva|ósításában közreműkodő teljesítési segédekke| megkotött szerződéseit és
megáĺ|apodásait ĺs.

5.4. Kedvezményezett köteles az e||enőrzés érdekében a Támogati, a Támogató á|ta|
e|lenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Európaĺ Számvevőszék és az Európai Bizottság
ĺ||etékes szervezetei, az Á||ami Számvevőszék, a Kormány álta| kije|ölt belső el|enőrzési szerv, a
fejezetek e||enőrzési szervezetei, a kincstár, ĺlletve az európai uniós támogatásokka|
kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifĺzető, azigazo|ő és az e|lenőrzési hatóság képviselőit
e||enőrzési munkájukban a he|yszínen ĺs - a megfe|elő dokumentumok, szám|ák, a feladat
megvalósítását igazo|ó okmányok, bizonylatok rende|kezésre bocsátásáva|, valamint a fizikaĺ
te|jesítés vĺzsgá|atában _ segíteni' A támogatással kapcso|atos iratokat va|amint a támogatás
fe|haszná|ását alátámasztó bĺzony|atokat köte|es a támogatott tevékenység |ezárását kovető tíz
éven kereszttiI hiánýaIanuI megőriznĺ.



6. Kedvezményezett nyiIatkozata|

6.'1. Kedvezményezett tudomásu| Veszi, hogy a szerződéskötóst követően esedékessé vált
koztartozása esetén a támogatás folylsítása fe|függesztósre kertll. A támogatásnak l|yen módon
történő fe|fÜggesztése illetve visszatartása a Kedvezmónyezett Jelen szerződésben válĺa|t
kotelezettségeit nem érintĺ.

6,2' Kedvezményezett nyi|atkozik arró|, hogy a szerződés megkÖtésekor e|ĺene felszámolásl
eljárás, csőd-, végelszámo|ási, i||etve adósságrendezési e|árás nlncsen folyamatban, és
kote|ezi magát arra, hogy ha|adékta|anu|, írásban beje|enti Támogató részére, ha jelen
szerződés hatálya a|att el|ene a fentiekben megjelolt eljárás indu|.

6.3. Kedvezményezett kote|ezettséget vál|al arra, hogy ve|e szemben a rondezett munkaügy|
kapcsolatoknak az Aht. 15. S (5) bekezdésében meghatározott fe|téte|ei te|jesülnek , azo( h|ánya
nem jelenti a támogatás nyÚjtásának akadá|yát.

6.4. Kedvezményezett kote|es a támogatások fe|használása során ha ennek a
kozbeszerzésekrő| szóló 2003. évi CXXIX. torvény szerinti fe|téte|ei fennál|nak. közbeszerzés|
e|járást lefo|ýatni.

6.5. A támogatás visszaĺgénye|hető álta|ános forga|mi adÓ megfĺzetésére nem haszná|ható
fe|. Amennyiben Kedvezményezett álta|ános forga|mi adó visszaigénylésére jogosu|t (vagy áru,
ill. szolgá|tatás továbbértékesítése esetén az adóterhet áthárította), a támogatási összeg az
á|ta|a benyÚjtott szám|ákon szerep|ő nettó (á|ta|ános forga|mi adi né|kü| számított) összeg;
ha á|ta|ános forga|mĺ ado visszaigény|ésére nem jogosu|t (i||etve amennyiben a támogatott
tevékenység áru vagy szo|gáltatás továbbértékesítése, az adóterhet nem hárította át), a
szám I aé rték bruttó osszege a lapján kerÜl megh atározásr a.

Kedvezményezett kije|enti, hogy a Támogatássa| fedezett ko|tségek tekintetében á|talános
forga|mi adó visszaigény|ési jogosu|tságga| nem ľendelkezik.

A Kedvezményezett az adó|evonási jogosultságában bekövetkezett változást a szerződés
módosítása végett ha|adékta|anul köte|es a Támogató részére írásban beje|enteni. A
Támogatásban a változás bejelentéséig igénybe vett áfa összeget a szerződés
módos ításakor rogzített módon a Kedvezményezett kote|es visszafizetni.

6.6. Kedvezményezett tudomásu| veszi, hogy a Kedvezményezett nevére, a támogatás
cé|jára, összegére, továbbá a támogatási program megva|ósítási helyére vonatkozó adatokat a
támogató a szerződés megkotését kovető hatvan napon belul honlapjánközzéteszi.

6.7. Kedvezményezett nyilatkozik arró|, hogy a szezodéskotés kapcsán benyújtott adatok,
informáciik és dokumentumok va|ódiak és hite|esek. Nyi|atkozik továbbá, hogy az 1.2. pontban
meghatározott fe|adat megvalósítása érdekében a je|en szerződésen kívrj| egyéb támogatási
igéný _ bárme|y más forrás (hazai, EU-s) terhére - nem nyújtott be.

6.8' Kedvezményezett nyilatkozĺk arró|, hogy je|en támogatás tekintetében nem á||nak fenn
ve|e szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságári| szólli 2007. évi CLXXXI'
törvény 6. $-ában fog|alt összeférhetet|enségi okok.

6.9' Kedvezményezett nyĺlatkozĺk arról, hogy a szerződéskötéshez szolgáltatott adatok,
dokumentumok te|jesköriÍek, va|ódiak és hite|esek.
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7. Egyéb rende|kezések



7.1. Fe|ek rögzítik, hogy Kedvezményezett a je|en sferződésse| kapcso|atos tevékenységórő|
kiadott tájékoztatásban köte|es fe|tÜntotni a támogatás tényét valam|nt azt, hogy a támogatás a
Támogatótól származik.

7.2' A szerződő Fe|ek a szerzidés te|jesĺtésének e|ősegĺtése érdekében kapcso|attartó
szemé|yeket jelö|nek meg az a|ábbiak szerint:

- A Támogató részérő|:
Név: Marosĺ |stván
Telefon: 06-1 1795-3351
E-maĺ|: istvan'marosi@ngm.gov.hu

- A kedvezményezett részérő|:
Név: Páris Gyuláné
Te|efon: 06.1 ĺ 459-2235
E-mail: parisgy@ozsefvaros.hu

7.3. Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy egymás közott minden nyi|atkozatot Vagy egyéb értesĺtést
írásban, szükség szerint tértĺvevényes |evélben, e-mai|ben vagy te|efax Útján ke|| megkÜ|deni,
ame|y akkor tekinthető szabályszerűnek, ha aú' a kapcsolattartó személyek részére
kézbesítették. Az értesítés akkor válĺk joghatá|yossá, amikor aú. a cĺmzett igazoltan átvette.

7 '4. Az e-mai| vagy te|efax útján történő kézbesítés esetén a nyi|atkozat vagy éńesítés akkor
vá|ik joghatá|yossá, amikor a címzett aż' igazo|tan kézhez vette: arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.

7.5. A tértĺvevényes aján|ott postai kti|deményt a kézbesítés megkísér|ésének napján
kézbesítettnek kel| tekinteni, ha a címzett az átvéte|t megtagadta. Ha a kézbesĺtés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladihoz ,,nem kereste'' jelzésse|
érkezett vĺssza), az iratot _ az e||enkező bizonyításáig _ a postai kézbesítés második
megkĺsér|ésének napját kovető otödĺk munkanapon kel| kézbesítettnek tekinteni.

7.6. A szerződő Fe|ek megá||apodnak, hogy a fent megje|ö|t kapcso|attartik szemé|yében
tortént változásról a másik felet ha|adéktalanul értesítik. A kapcso|attartók szemé|yében
bekovetkezett vá|tozás a másik félhez szerződésszerŰen megku|dött értesítésse| |ép hatá|yba.

7 '7. A Támogatónak és a Kedvezményezettnek meg ke|l tennĺe mindent annak érdekében,
hogy kozvet|en tárgya|ások útján rendezzenek minden o|yan nézeteltérést vagy vitát, ame|y
közoitÜk a szerződés keretében Vagy a szerződésse| kapcso|atosan felmerü|t. Minden, a
szerződés megkotése után felmerÜ|ő, a szerződés teljesítését akadá|yozo körtilményrő| a
szerzodo Felek ko| csö nosen köte|esek egymást táj ékoztatn i.
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Ď. I

Jelen megá||apodás e|vá|aszthatat|an részét képezik az a|ább| mellók|etek:

1.
2.

3.

Kedvezményezett nyilatkozata támogatási döntéshez;
ĄĘffi>- az idegenforga|mi adl differenciá|t kiegészÍtóse Jogcĺmen nyÚJtott 201ĺ. évl
'Kö|tségvetési támogatás elszámo|ásához.
a KedTvezmenv"."it.nÉíär-ffi-í6i.ňĺ: šärzooost a|átrl, a Kedvezményezettet képvise|ő
a | á írási cím pé|d á nyá na k közjeg yzi5 á|tal híte|es Ített másolata ;

4. Kedvezményezett - va|amennyi szám|avezető bankja álta| érkeztetott. felhata|rnazása(i) a
Tá m og ató azo n n a I i beszedĄ. sj-jggá n a k b i ztos ĺtá sá ra ;

5' Nyl|atkozat csekély öśsŹe$ű támogatás nyújtásához;

Szerzodő Felek a je|en szerződést - annak e|olvasása és érte|mezése után -, mlnt akaratukkal
mindenben megegyezőt - négy példányban - he|ybenhagyl|ag a|áĺrJák.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ellenjegyzem:

Ju^il,- ł!ou^-
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Támogató
Dr. Szö||ősi Lász|i

he|yettes á||amtitkár

Ambrus llona
oszl.á|ylezető

Nemzetgazdasági Minisztérium
Költségvetési és Gazdá|kodási Főosáá|y

Az e||enjegyzés időpontja:

Budapest, 2011. {Ł.oí .

Kapják:

Dr. Fomotor Barna
főosztályvezető

Nemzetgazdasági Minisztéri u m
Jogi és Kodifikációs Főosztá|y

1.) NGM Koltségvetési és Gazdálkodási Főosztály
2.) NGM Turĺsztikai és Vendéglátoipari Főosztáĺy
3.) NGM Jogiés Kodĺfikációs Főosztá|y
4.) Kedvezményezett


