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ľÁľĺocl'ľÁsr szn'nzonÉs ľuľoľľÁsł,

amely létrejött egyrészo|
a Belürymĺnisztéľium (székÍrely: 1051 Budapest, József Attila u.2-4.; törzsszám: 3||607;
adőszźtm: |53||605-2-4|; szárriaszźlm: Magyar Allarnkincstĺĺr, 10032000-01'220122-
50000005; kepviseli: Dr. Sząló Péter helyettes államtitkar), mint tĺĺmogató (a továbbiakban:

,,Támogatő,,)

másrészről
Budapest Főváľos YIII. keľůilet Józsefváľosĺ onkormányzat (székfiely: 1082 Budapest,
Baross u. 63.67.; kepviseli: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ), mint kedvennéĺyezett (a
továbbiakban:,,Kedvezmény ezett,,)

- a továbbiakban együttesen: ,,Felek'', kiilön-kiilön: ,,Fél'' - között a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium, valamint a Kedvezményezett áIta| 20|0. július 7. napján megkötött
NFGM_SZERZ|755|I(2010). számú tĺímogatási szeĺződés (a továbbiakban: ,,Támogatásĺ
Szeződés'') felbontasa cé|jábőI' mely Támogatási Szeľződés tźrgya a Magyar Köztarsaság
2010. évi költségvetéséről szőIő 2009. évi CxxX. törvény XV. Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium fejezet zsl4lzjogcímcsoport számń Epítésíigyi céIe|oirányzat terhére
történő vissza nem térítendő, 1.500.000,- Ft, azaz, egymillió-ötszźzezęr forint összegiĺ
támogatas nýjtása a Kedvezľnéĺyezett részere hatósági végrehajtás költségeinek
megelől e ge zése céłj źb őI.

1. A Felek rogzítik, hogy a Magyar Köztarsaság Minisztériumainak felsorolásĺĺról szóló 2010.
évi XLII. törvény 2. $ (1) bekezdés gc) pontja a|apján a Belíigyminisztérium a Nsmzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium j ogutódj a.

2. A Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerzodést annak megkötésére visszamenő
hatállyal felbontjĺák. A Felek kijelentik, hogy a Tĺĺmogatasi Szerz(ldés alapjĺín egyikĺik sem
teljesített a másik Fél felé, ezért a szeruódés megkötését mege|őző állapot visszaállítasa
érdekében a Feleknek egymással szemben követelésiik nincsen. A Felek kijelentik továhbá,
hogy a jövőben a Tĺĺmogatási Szerzt5dés alapjĺán egýk Fél sem tźlĺnaszt követelést a mĺásik
Féllel szemben semmilyen jogcímen.

A jelen megállapodás 4 eľedeti példĺányban készült, amelyből a Támogatót 3 pé|đtny, a
Kedvezményezettet 1 példany illeti.
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A Felek a jelen megállapodásban foglaltakkal egyetértenek, azokat elfogadjfü, és azt,
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyó|ag írJźk a|a.

mint

Dr. Szalĺí Péteľ\ti' . ..',...'...j 
'l.

helyettes államtitkahr' 
. i..].......','.....'..i..'i

Belügyminisztérium'''. .1*.'!.*;:--

Budapest, 207 r.. . ..\1. .'....... . ..no ). ?..nap

Jogi vizsgálat:

......%.?#:.......
pv-, LJ%cľz{a, a1J?ru.

Pénzügyi-eľőfonrás Gazdálkodási F.őosztály
Belügyminisztéľium

Budapest, 2}ll. ... /3..
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Támogatási szerződ'és

amely létrejött

egyrészről a BelügymĺnÍsztéľium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., torzskdnyvi
nyilvĺántaľtási szźma: 3|1607 , adószĺĺma: 153 1 1605-2-4|; kincstźn számla szélma: 1 0032000-
0|220122-50003008; képviseli: Dľ. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes
államtitkĺľ), a továbbiakban:,,Támo gatő,,

mĺásrészről

Név: Budapest Főváros VIII. keľůĺlet Józsefvárosi onkormányzat
Képvĺseli: dľ. Kocsis Máté polgáľmester
Székhely: 1082 Budapest. Baross v, 63.67.
Adószám: |5508009.2.42
Szĺ{mlavezetőbank: VolksbankZľt.
Számlaszám: 14100309.1 0213949-01000006

mint kedvezményezett (a továbbiakban: ,,Kedvezményezett,,, a továbbiakban egyiittesen:
Szeruődőľ'elek)k<izöttaza|u|ítotthelyenésnapon,aza\ábbíakszerint.

Előzmény

Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet Józsefuĺĺľosi onkoľmźnyzat Hivatalanak jegyzője, mint
elsőfokri építésĺigyi hatóság határoz,ataival kiite|ezte a tllajdonost a Budapest VIII. keriilet
Szigony u.2-2/a. szátm alatfii ingatlanon engedély nélkĺil létesiilt, szabáIyta|an faház bontási
kötelezettségeinek elvégzésére. A kötelezettséget a kötelezett önként nem teljesítel1e, ezért
Kedvezményezett hatós ägi vége|njtĺás útján végezteti el a sziikséges munkálatokat.

1. A Szenődés tárrya

1.1. Je|en szęrződés tĺírgya az építésugyi cé|ettilrźnyzatról szóló 1O/2O09 (tV.14) NFGM
rendelet e|őíľásai, vďamint a Kedvezményezett 2011.szeptembeľ 191én benyrijtott tĺímogatĺísi
kérelme a|apján a BWl2|89/3/201|. iktatószámon 2011. december 20-an meghozott
tlámogatási döntés, vďamint az Építéstigyi Cé|e|őlrónyzat 20||. évi BW3446ĺ3/20II
iktatósaámon 2011 novembcr 7.ćn jóvĺíhagyott, az Epítésiigyi Cé|elĺ'lilfilyzal
fe|használásĺának 20lI. évi fe|adatterve (2) módosított 1. tĺíbla 1.4. pontja ,,Á hatósági
végrehajtĺás elősegítése" a|apjźn pénzĺiryĺ támogatás nyr'ijtása a Kedvezményezett ľészére
. jelen szerzođés |.2 pontjában részleteze'ttek szerint - hatósági végľehajtĺís megvďósítĺásĺának
céljából.
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' Kötelezettségvállalás azonosítója: [ktatószám: BM/I2|89| 4 /f0||.

I,2. A Kedvezményezetl vźil|a|ja, hogy a trímogatiĺsi összeg kizárő|ag az alábbi - a
Kedvezményezett által összeállított és jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezó szakmai és
kdltségvetési tervben részletesen meghatfuozott - feladatok megvalósítása érdekében kerül
felhasználasra:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkorményzatPolgĺírmesteri Hivatalának
jegyzoje, mint elsőfokri építésügyi hatóság hatźrozataival köteleae építtetőt a
Budapest VIII. kerĹilet Baľoss u. _ Szigony u. saľkín lévő, kisnyomlísú gźze|osztő
vezetékľe települt fahźn me|léképítmény (z<ildség-gyiimölcs iżlet) elbonüísĺĺľa.
A kötelezettséget kötelezett önként nem teljesítette, ezért Kedvezményezetlhatósági
végrehajüás tltjénvégezteti el a szfüséges munkálatokat.

(A továbbiakban együttesen:,,Támo gatotÚ ľ'elad at'')

2. Atámogatás iisszege, ĺntenzitása, forľása

2.|. A tźtmogatás tisszege összesen 1.338.268,. Ft, ^z^z erymillÍó.
hrár omszázharmincnyolcezeľ.ke ttőszázhatvannyolc forĺnt.
(Feladattervi besoroliĺs: 1.4. pont 1.338.268,- Ft)

A támogatás intenzĺtása: 100 7o

2.2. A tĺĺmogatási összeg foľrĺĺsa a Magyaľ Köztĺĺľsaság 20||. évi költségvetéséről szóló
20|0. évi CLXIX törvény, 1. szĺmú melléklet, XIV. Beliigyminisztérium fejezet 20.|.32
,,Építéstigyi cé|e|őlrányzať'(AHT: 223702) elnevezésű fejezeĺikezetéstĺ előirrínýzatł)|I. évi
bevétele.
(Szakfeladat:841354 5 ,,Teriileęolitikď tamogatiĺsok és tevékenységek'')

3. A Íinanszírozás foľmája, a támogatáts folyósítása

3.|. A Trámogató a tĺímogatĺĺst utófinanszírozás keretében biaosítja a Kedvezméĺyezett
részéte.

3.2 A Tĺámogató a tiĺmogatast vissza nem téľítendő támogatźsként biztosítja.

3.3. A tĺámogaĹĺs átlÍalasźra ufuíftnanszírozdsi formóbau íriásbeli teljesítésigazolassď
visszugazolt, 4. pontban foglaltak szerint benyújtott szakmai és pénzügyi beszĺmoló jelentés
alapjan keľül sor, az e|szémrclás (szalonai és pénzügyi beszímoló) Tlímogató ĺiltali elfogadasát
követő 30 napon beliil.

3.4. A üímogaüás folyósítĺísrínak további feltétele, hogy a Kedveznényezetta Trímogatóval
korábban kötött szeľződés(ek)ben fuglalt lejárt esedékességĺi kötelezettségeinek teljesítéséről
szől'ő e|szźnlolrást a Tĺámogató tészére az e|őírt haĹáridőben benyujtotta' és azt a Tlímogató
elfogadta.

3.5. A Kedveźńćnyezet| tudorniísul veszi, hogy anreruryiben a hatósági végrehajt.ís
költségét utóbb akłiziga"Eatási hatóság e|jiátás és szolgáltaüĺs szabályairól szóló f004. évi
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CxL. törvény szabá|yai szeľint kötelezettől behajtja, űgy az így befolý ö'sszeget kizźrőIag az
épített kö'myezet a|akítasaről és védelmérő| sző|ő 1997. évi Do(Vm. törvény 50. $ (2)
bekezdésében foglalt célokra haszná|hatja fel. Ennek felhasználźsát aTlímogató ellenőrizheti.

4. Az e|szátmolás módja, a teljesítés elfogadása

4.|. A Tĺímogatott Feladat megvalósítlísának hatĺĺrideje: 20|2. áprilĺs 30.
A Kedvezményezett szakmai és pénzügyi besziámolóban köteles bemutatni a tiímogatlís
felhaszná]ását.
A megvalósulĺĺst követően, de leglresőbb 2012. mújus I5-íg a Kedvezményezett szakĺnai és
pénzügłi beszámoló jelentésben lrĺ;teles bemutątni a támogatós felhasznĺźldsĺźt. A szakman és
pénnigyi beszĺámoló a fenti hatláľidő előtt is benyujtható.

4.2 A szakmai beszĺĺmolóban a Kedvezményezett köteles szímot adni a szerződés
céljának megvďósulásáról, és a Támogatott Feladat megvalósítasa érdekében, a tamogatĺásból
igénybe vett szolgłĺltaüásokról.

4.3. A Kedveznényezettet a tźmogatási összeg felhaszrrilĺásával kapcsolatban szĺámadĺísi
kötelezettség teľheli. Kedvezményezettköteles aszerzódés 1.2. pontja szerinti célľa biztosított
tĺmogatlĺs felhasznĺílásáľól számvitelileg elkiilönített nyilvantartást vezetni, a trĺmogatĺássď
kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokumentumokat ktilön nyilvĺíntaľtani, és azokat az
elsziímolĺĺskor hatalyos j ogszabályi előínások szerinti ideig megőrizri.

4.4. Amennyiben a Keđvezményezett az e|számolźsźůloz szźľĺr'|áú csatol, annak meg kell
felelnie az źltaLános forgalmi adóľól sző|ő 2007. évi C)O(WI. törvény 169.$-ą a számvitelről
szőlrő 2000. évi C. t<ĺľvény (Sztv.) l67.$-ának (l) és (3) bekezdése, vďamint a 24ĺ1995.
6I.22.) PM rendelet szerinti taĺalmi és alaki követelményeknek, és azt a Kedvezrnényezett
nevéľe kell kiállítani.

4.5 Az e|szálmolható bízonylatok köre: klzarő|ag az I.2. pontban megielĺilt feladatokhoz
tartozőaĺ a 20t1. december 1. és 2012. május 15. közötti teljesítési iđejű pénziigyi,
számviteli bizonylatok, melyek pénangý teljesítése a beszámoló benýjtĺásanakhatÁndejéig
megtörtént.

4.6. A Kedveznéĺyezett kdteles az e|szźlmolĺíshoz kapcsolódó szám|źi< eredeti példányďt
ä ,,A számla összegéből F,ú a BI\{/12I89l4l2011. azonosító számú
támo gatás teľh ére elszá m o lva,, zźlt adélrkal ellátni.

4.7 A pétuÍigyi beszámoló keretében a Kedvezrĺléĺyezett a következő dokumenfumokat
köteles a Támogatónak megkĹildeni:

a.) a jelen szerződéshez tartoző, 2. sz. mellékletet képező mintanyomtatvlány szerinti
szímlaösszesítőt.
(A számlaösszesítőt cégszerű ďĺííľĺĺssď kell elláfiri.)

b,) -elszrímolás alá eső vďamenný, a szĺímviteli előínĺsoknak mcgfclclő - eľedetben az
4.6 pontban foglaltak szeľint záradéko|t - hiteles számląmósolatot.

c.) u elszamolas a|átámaszťasát szo|gőůó egyéb dokumenfumok (megľendelések,
szętződések'bérkimutatĺĺsok)hitelesmásolatait
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d.) az elszámoláshoz tartoző, pénzugyi kif,lzetéseket igazoló dokumentumok hiteles
másolatąit.
(banki átutalás vagy a pénzĺigyi kiegyenlítés bizonylataí, készpéluťlzetés esetén a
pénztźn kiadási bizonylat' vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb
dokumentum).

A pénzügyi bizonylatok másolataiľa rá kell vezetĺi, hogy ,,Az eredetivel mindenben
megegłező hiteles másolat,'. Abizony|atok hitelesítéséľe a Kedvezményezett képviseletére -
vagy az á|tala írĺísban meghatalmazott személy - jogosult. A hitelesített mĺásolat(ok) a
Kedvezményezett pecsétjével és a másolatotkészító személy a|áírźsáva|lszígĺőjźlval ellátva
nýjtható(k) be.

4.8 A Kedvezményezet1a vele munkaviszonyban, vagy munkavégzésre iľanyuló egyéb
jogviszonyban álló szakemberek bététe, illetve megbízési đíjara, valamint e kifizetések
köaerheire (a továbbiakban egyiitĺ bér jellegu kifizetések) a tźĺnogatást kizarő|ag olyan
aľányban haszrrĺálhatja fel, amekkora aľányban afoglalkoztatott személy az I.2. pont szerinti
cél megvalósításában kĺĺzremfücĺdött. Az elszĺímolĺás feltétele hogy a béľkifizetési jegyzéket a
bérezett személy ůuiiu" vagy mellékeljék a banki źLtlÍalas hitelesített masolatrĺt.

4.9. A Kedvezményezett tudomĺísul veszi, hogy a vissza nem téľítendő tímogatasból
megszerzett taryyĺ eszkĺĺzök, immateriális javak (a továbbiakban egyĹitt: eszközök) _ azok
éľtékcsökkenési leírasáig _ csak a Tĺímogató előzetes íľĺásbeli jóváhagyĺĺsávď idegeníthetők
el. Kedvezľľlényezett az értékcsökkenési leíľĺísig köteles az eszkozök meglétét a Tĺímogató
felé dokumenfumokkal (lelLĺr, üírgyi eszköz kaľton mĺásolata stb.) igazolni, illetőleg az
eszktizök idő előtti megsemmisülése esetén annak okaiľól a Támogatót íľásban tajékoztatĺn.
Azeszközök a Tĺĺmogató engedélye nélkiil tĺirténő (éľtékcsökkenési leíras előtti) elidegenítése
esetén a Kedvezményezethrek vissza kell fizetri az eszközbeszeľzésre nyujtott tźlmogatźst a
Polgĺíľi Töľvénykönyv szerinti kamattal növelt ĺisszegben.

4.10. A Kedveznényezett köteles a tĺímogatĺások felhasznlilasa sorłín - ha ennek a
közbeszerzéselaől szőlő 2003. évi C)oilX. töľvény szerinti feltételei fennállnak
k(ĺzbeszcľzési cljárást lefolytatni.

4.ll. A üímogaüís felhasznĺĺlĺásĺíra klzarő|ag a Kedvezményezett jogosult. A
Kedvezményezetttudomásul veszi, hogy a tłámogaĹásbóltovábbi tłímogatast nem nyújthat.

4.t2. A Kedvęzményezet7 fudomĺásul veszi, hogy a Támogatłĺs nem ľuhiĺzłrató át (nem
engedményezhető).

4.13. A Támogatott Feladat tekintetében a Kedvezményezettnek lehetősége van a
költségnemek kĺizti átcsoportosításrą melynek méľtéke nem hďadhatja meg az összes költség
20%o-át. A kĺiltségnemek összes költség 20%-át meghalađó an terĺezett átcsopoľtos ítźsźůloz a
BMelőzetesíłĺsbelihozzájara|asaszĹikséges.
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5.1. A Kedvezményezett hozzźtjźru| atthoz, hogy a Tĺímogató jelen szerződést és a
Besziímolót, valamint _ amennyiben ez fennáll _ a kozpénzekből nýjtott támogatások
źú|áthatősźlgĺíról szóló 2007 . évi CDO(XI. tĺirvény szerinti éľintettségét nyilvános sźtgrahozza.

6. Atámogatásfelhasználásánakellenőnése

6.I A Kedvezményezett fudomasul veszi, hogy a Támogató az e|szźmolrĺst annak
beérkęzésétol számított 60 napon belül megvizsgá|ja és tajékoztatja a Keđvezményezettet az
elszĺmolas elfogadlásáról vagy annak hiányosságaról. Hiĺínypótlrásra két alkalommď,
megfelelő, de alkalmanként legfeljebb 15 munkanapos hataridő kitiĺzésével kerülhet sor, és a
felhívrásban meg kell jeliilni az e|szjtmolĺĺs hiányosságát. Ha a Kedveanényezeľt valamely
hiĺánypótlasi hatĺíridőt elmulasztją vagy a hianypótlĺást második alkalommal is hibĺísan vagy
hiányosan teljesíti, a Tiímogató jogosult az elszátmolast, vagy annak éľintett részét a
rendelkezésre álló iľatok ďapjan elbírálni.
Az elszźmolás elfogadásźlra, és ez a|apjźn a teljesítésigazo|ásk'léů|ítasaĺa a teľiiletrendezési és
építésiigyi helyettes államtitkĺĺľ, YdgY az á|ta|a írásban meghatalm azoĹĺ személy jogosult.

6.2 A Tlímogató, vďamint az áůtala meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a
je|en szeruődés ďapjrĺn a szerződésszerĺĺ teljesítést, a üĺmogatiĺsi cél megvďósítását, és a
tímogatĺás renđeltetésszeľíĺ felhasmláL|ását ellenőrizni. Ennek keretében az ę||ení5rzést végző
szewęzet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést taľtani, minden vonatkozó
dokumenfumot megvizsgĺálni és a teljesítés soriĺn e|jźrő személyeket nyilatkoztatni. A
Tiímogató, vďamint a fent megielölt személyek jogosultak a pénziigyĹszámvite|i
dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számliík és bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a
szátm|áů<at kibocsátó személyektől a szímlrík és bizonylatok tartalmfua ĺézve tajékoztatas
beszęrzésére. Ennek keretében a Kedvezményezett köteles az ę||enőtzéshez szfüséges
adatokat, bizonylatokat átadn|, illetve a helyszíni ellenőrzés gyakorlásrának feltételeit
biztosítani.

6.3 A KedvezĺrényezeÍt fudomásul veszi. továbbĄ hogy jelen szerzódés a|apján a
költségvetési pénzeszközök felhaszrĺálźsát az eĺami Szrímvevőszék, i||etve aKormźnyzati
Ellenőľzési Hivatal is jogosult ellenőrizni. A Kedvezméĺyezettvállalja, hogy a Támogatő, az
źůtala ellenőrzéssel megbízott szerv vagy szemé|y, a, Álumi Szĺímvevőszek, aKormĺĺnyzati
Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabĺályban feljogosított egyéb szervek tészéte megadja a
je|en szeruődés tartaImĺĺról, annak teljesítéséről az ríltaluk kért tartalmú tajékoztatást,
beleéľtve a feladat megvďósításában közremfüödő teljesítési segédekkel megkötött
szeruődésęit és megĺĺllapodasait is.

7. Aszerződés módosítása

7.|. Jelen szeruődés módosíüása a Szerzőđő Felek közös akaľatlíból, V,lz-arő|ag íľásban
történhet.
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7.2. A Kedvezményezettnek a szerzőďés módosításara irányuló kérelmét írásban, ľészletes
indokolássa| el|źttva kell a Tĺímogató részére előteľjeszenie. A Kedvezményezett kizáró|ag
olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítĺĺst, amely a tźmogatáts megítélésének
körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés-módosítas keretében sor keriilhet
ktilönĺisen atémlogatźtsi cél megvalósulását nem veszélyeztetó határidő-módosítiĺs, aSzerződ(j
Felek ađataiban bekövętkezett vá|tozźs' a feladat költségvetésének módosulása, va|arrliĺt a
Kedvezményezett adóIevonási jogosultságának vlíltozása miatt. Nincs helye szerződés-
módosítasnak, ha a módosítĺís (taľtalma szerint, illetőleg ttibbszöri módosítás esetén a
módosítlĺsok cisszességébĐ jogszabáIyba ütktizne. A szetződés módosítasaľa vonatkozó
kéľelmet a megvalósítási határĺdő |ejártáft legalább 30 nappal mege|őzően kelt a
tĺĺmo gatóhoz benyij tani

7.3. A Támogató jogosult a Kedveznényezett nem kellően megalapozott szerződés-
módosítĺási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítĺás szfüségessége a
Kedveznényezettnek felróható okból eľed, úgy az eset összes köľĺilményeit mérlegelve a
Támogató jogosult váIasztaru a szerződés-módosítás és szeruodésszegés esetén a|ka\mazhatő
j ogk<ĺvetkezmények (elállrĺs) kĺizött.

8. Szeľződésszegés és jogkövetkezményei, az elá.Jr|áls esetei

8.l. Amennyiben a Tĺĺmogatott Feladat megvďósítrása részben vagy egészben meghiúsul,
.taľtós akadályba iitkĺizik, Yagy a szerződésben foglďt ütemezéshez képest késedelmet
szenved, illetve ennek bekĺivetkezése fenyeget, ezt a Kedvezményezettha|adéktalanul köteles
jelenteni a Tĺímogatónak.

8.2. Amennyiben a Kedvezményezett a szeruődésben vállalt kötelezettségeit nem' vagy
csak részben teljesíti vagy atamogatott feladat megvalósítasa a Kedvezményezettnek felnem
róható okból meghiúsul, az igénybe nem vett támogatĺĹs annak zarolásával, törlésével
visszavonásra kęľiil.

8.3. A Támogató a szeruődéstől való elállásra illetve jelen szerződés felmondasrĺľa
jogosult, ha az alábbi esetek vďamelyike bekövetkezik:

- hitelt érdemlően bebizonyosodit hogy a Kedvennényezett jelen szeruődés
megkötésekor annak tartaLmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
szolgáltatott;

- a Támogatott Feladat tęlięsítésénęk meghiúsulását vagy ta'ľfós akadá|yoztatását
előidéző körĺilmény a Kedvezményezetbrek felľóható okból következett be;

- a Kedvezsnényezet1 a támogatási összeget je|eĺ szeruĺídésben meghatźlrozottól akĺáľ
részben eltérő célĺa vagy eltérő módon hasmĺílja fel;

- jelen szerzódésben meghaüírozott bátmely ellenőrzés megiíllapítja, hogy a tamogatłís
igénybevételére a Kedveznényezettnem volt jogosult;
a Kedvezményezett nem teljesíti a szerződéshen fog|alt pénziigyi és szakmai
be szlímolĺási kötele zettségét;

- a Kedvearlényezett je|enszerződésben foglalt nyilatkozataibĺíľmelyikét visszavonja;. jelen szerződés hatźiya alatt a Kedvezményezettel szemben ađósságľendezési eljríľĺás
induL
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8.4. A Támogató elállási jogát a Kedvezményezetthez intézett írásbeli, egyoldalú
ĺyi|atkozatta| gyakorcIja. Az e|á|Iáshoz kapcsolódó jogktivetkezmények a nyi|atkozat
kézbesítésével állnak be.

9. AKedvezményezetJnyilatkozataĺ

9.1. A KedvezményezetĹtudomasul veszi, hogy lejáľt esedékességíĺ, meg nem fizetett
kilztntozás esetén a könartozáls megťrzetéséig a Tlímogailás nem illeti meg. A
Kedvezményezett fudomasul veszi, hogy a Tĺímogaüís folyósításának feltétele, hogy a
Kedvezményezett a Támogató felé igazo|ja, hogy lejĺfut esedékességű, meg nem fizetett
köztartozása nincs. Jeken szerződés 3. szĺímú melléklete tarta|mazza a Kedvezményezett
tekintetében az á||aĺĺrlj adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem ľégebbi köĺartozásrő| sző|ő
nemleges igazo|ést,

9.2. Je|en szerződés ďáírrásźxa| a Kedveznényezett nyilatkozik anő!' hogy adó-, jáÍulék-,
illeték- vagy vátmtzľtozása nincs, valamint hozzájáru| althoz, hogy a tĺámogatĺás folyósítója e
nyilatkozat valóságtartalmrĺnak igazo|źsát kérje az źi|alnháztntźstőI szóló 1992. évi
)ooffIII. tĺiľvény 18/C. $ (13) bekezdésében megllatźrozott eljárasban,vagy közvetleniil az
ríllami, önkoľmányzati adóhatóságtól és a vĺímhatós ágtőI.

9.3. A Kedvezményezett hozzájĺĺľul ahhoz, hogy a Magyaľ Allamkincsĺír áttal mfüödtetett
monitoring rendszerben nyilvĺántaľtott kedvezményezetti adataihoz a BM illetékes szerve'
vďamint az Allami Számvevőszék, aKorményzati Ellenőrzési Hivatal, és a Nemzetgazdaságí
Minisaérium hozzźférhessenek.

9.4. A Kedvezményezett az allaĺnházlafias múködési rendjéľől szőllő 292/2009. CXII. l9.)
Koľm. rendelet (Ám.) 113. $.a szerinti nyi|atkozatat je|en szeruődés 4. számri mellékletét
képezi.

9.5. A Kędvęzméĺyezett képviselője nyilatkozik, hogy vele szemben a kö4péluekb(5l
nyujtott üĺmogatĺísok átláúhatőságĺíľól szőlő 2007. évi CL)O(XI. törvény összeférhetetlenségre
vonatkozó rendelkezései nem áIlnak fenn.

9.6. A Kedvezméĺyezettkijelenti, hogy a szeruódésmegkötésekoľ ellene adósságľendezési
eljĺáľłís nincs folyamatban, és kötelezi magát arľą hogy hďadéktatanul, íľísban bejelenti a
Támogató részére, hajelen szetziidéslatalyaalatt ellene a fentiekben megielölt eljárás indul.

9.7. A Tĺámogaüás visszaigényelhető ĺíltalĺános foľgalmi adő megťĺzetésére nem haszriílható
fel. Amennyiben a Kedvęzményezett általrínos forgďmi adó visszaigénylésére jogosult, úgy a
Ĺímogaüísi összeg az áitalLa bęnyujtott számliákon szereplő ne,tfĺi (általános foľgalmi adó nélkiil
szímított) összeg, ha ĺáltalĺínos forgďmi adő visszaigényléséľe nem jogosult, tĘy a
szá;r:/raéĺŕ.;ék bruttó összege a|apjankeriil meghatiírozźsta. A Kedvezményezettnyilatkozataaz
ĺífa levoniísi joggal kapcsolatban jelen szęĺződés 5. számú mellékletét képezi.
A Kedvezményezeĺt az adólevonási jogosultsĘában bekövetkezett vá|tozást a szerződés
módosítĺása végett 8 napon beltil kötelęs a Trímogató tészéte íľásban bejelenteni. A
Ĺĺmogatĺísban - a váItozás bejelentéséig . igénybe vett ĺĺfa ĺisszeget a szeruł5dés módosításakor
rögzítettmódonaKedveżményezettkötelesvisszafi zetni
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9.8. A Kedvezményezeht je|en szerződés a|áírásával nyilatkozik anő|, hogy az 4. pontban
meghatĺírozottpéĺlzligyi, szétmviteli bizonylatokat más Támogatő fe|énem szĺímolja el.

10. Kapcsolattartás

10.1. A Szerzőđő Felek rogzítik, hogy egymás köz<itt minđen nyiLatkozatot vagy egyéb
éľtesítést íriísban, szfüség szerint téľtivevényes levélben, e.mailben vagy telefax litjan-kell
megkĹildeni.

10.2. Az e-mul vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyi|atkozat vagy értesítés
akkor vźiikhatályossĄ amikor acímzettaztigazo|tarlkézhezvette, aľról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolĺás érkezett.

10.3. A téľtivevényes ajánlott postai kiildeményt a kézbesités megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni' ha a címzett az źńvétďrt megtagadta. Ha a kézbesítés azért vo|t
eredménýelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kęľęstę jelzésse|
érkezett vissza) - az ellenkezo bízoĺyitasáig _ a postai kézbesítés masodik megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

11. Vĺtás kóľdések ľendezése

l1.1. A Tlímogatónak és a Kedvezményezettnek meg kell tennie mindent annak éľdekében,
hogy közvetlen tĺĺľgyalĺások útján rendezzenek minden olyan nézete|térést vagy vitiĺt, amely
közöttiik a szeĺzőđés keretében vagy a szerzodéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, á
szerződés megk<itése utiín felmeriilő, a szeruődés teljesítését akadźlyoző körtilményről a
SzerződoFelekkölcsĺincjsenkötelesekegymásttajékoztaffii.

12. Zárő rendelkezósek

|2.1. Jelen szerződésben rrenr szabályozotL kérdések tekintetében a tĺĺrgyban irĺĺnyadó
jogszaháIyok, kiilönĺisen a Ptk.' a közpéluekből nyujtott Łímogatiísok átláthatóságĺíról szóló
2007. évi CDoo(I. töľvény, valamint az á|laĺIlhánaftasi jogszabályok (Áht., Ámľ.l
vonatkozó ľelrdclkezései iľányadóak.

|2.2. A Kedvezĺľrényezett képviseletére jogosult személy ki)zjegyz(ii hitelesítéssel ellátott
alafuasi címpé|dźny4 vagy annak a Kedvezrnényezett által hitelesített mĺĺsolata" jelen
szerződés 6. szélmű mellékletét képezi.

|2.3. Je|eĺszeruődésvďamennyi a|álĺő ĺáĺtat t<ĺľtént a|áírástkövetően, az utolsó aláírasnapjĺĺn
lép haüílybą és akJ<or sziĺnik meg, amikoľ mindkét ffl maľadéktalanul teljesítefie jólen
szer ző dés szerinti kĺĺtelezettségeit
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I2.4. Je|en szerződés egymassal megegyező _ 9 szźtmozott oldalból áIló _ 4 eredeti
példrányban készült' A Szerződő Felek a jelen szerződben foglalat feltételekkel egyetértenek,
azokat elfogadjĺík és a szerződést, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, jővźhagyőlag
cégszeľűen írJak a|á.

Budapest,20ll. Budapest,20lI. \\ _b,,

polgĺírmester
Budapest Fővĺíľos VIII. kerület

Józsefu líľo si onkorm źnv zat

Jogi vizsgálat:
Budapest, 201.I. ..... ĺ(k...Ą.9.....

P énnigyi fedezet ľendelkezésre áll :

Budapest, f01t. ... łÍ:].'...śĺ?...

aá..-
D?.. |<ĺp6Ę*!6lĺ1 h4 tb

Pénzĺigyi Erőfomís-gazdá|kodási FŕĺoszÍáJy
Belügyminisztérium

Mellékletek:
1. sz. melléklet:

2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:

Szőke lľma,
fĺĺosztályveae,tő

PéĺlzllgyiErőforrás-gazdá|kodasiFőosz&ĺly
Belügyminisztérium

KöltséryetésÍ telľi (a tÁmo gat^ felhasznĺĺtĺására vonatko ző szakmu
teľv, a kapcsolódó, aTámogatő által elfogadott k<iltségvetési leínás)
Számlaiiss zesítő (minta) L/
Adóhatóságĺ igazolás |kítÍIak 30 napruźl nem régebbi igazo|ása,hogy
a Kedvezményezetbrek nincs az adóhatóság hatĺáskörébe hrtoző,|ejfut
köztntozÁsa). Amennyiben a Keđvennényezett szerepel a
Köztaľtozásmcntes Á.dózók adatbńzisńbon' Ą7 igĺzotást a Támogató
tölti le!

4. sz. męlléklęt 4-* 113. $.a szeľinti nyi|atkozatt./
5 sz. melléklet: Áfa levonrĺsi nyilatkozĺty',
6. sz. mellékleť Atáíľásĺ címpéldány ],(a Kedvemtényezett képviseletére jogosult

személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláíÍási címpéldĺánya).
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A beérkezett támogatasi kerelmek a|apjźn, figyelemmel az epítéstigyi cé|e|őkányzatrőI sző|ő
10/2009.(rv.l4.) NFGM rendelet, vďamint az Epítésügyi Cé|e|őiĺányzat 20||. évi
BM3446l3l2o|| zo||, novęmber 8-an jóvahagyott Módosított feladatterv Q) u Écľ zot t.
évi felhaszna|álsźra |. tźb|źra, a következőkben felsorolt támogatasi kerelmekrő| az a|źbbi
döntést hozom:

1. 8I\{/6803.3 t2011. iktatószámú Gyula Város Címzetes Főjeryzője kerelmét 550.000,.
Ft-tal

(Módosított Feladatterv 1. tábla |.4. ,,',Ahatósági végľehajtas elősegítése- 550.000,. Ft)

2. BW9883t2011. iktatószĺímú FÍizesabony Város Önkoľmányzat Jegľzrője kérelmét
644.800,- Ft-tal

(Módosított Feladatterv t . tźb|a ! .4. ,,', A hatósági végrehajtás elősegítése'' 644.800,- Ft)

3. BW12189.2t201t. iktatószĺímú Budapest Főváros VIII. keľület Jĺózsefvárosĺ
onkormányzat kérelmét 1.338.268,. Ft.tal

(Módosított Feladatterv 1. tábla |.4. ,,,'Ahatósági végrehajtĺás elősegítése" 1.338.2ó8,- Ft)

tĺłmogatom

A szerződéskötések soraĺr kerem a részletes tartalmi és ellenőrzési követelményeket
nreghatározni

Budapest, 20lI.december j.rC ."

Melléklet: 3 db támogatási kérelem

l.evelezesi cím: 'l903 Bp., Pf.: 314. (l051 József Attila utca 24.)
E-mait pgqéZalo@nfgÍn.goY. hu
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a jegzőt helyettesítő
aljegző

Dn SzalóPéÚer
teriiletrendezési és
részere

Józsefuáros KeÍtileti Városľendezeki és szaběL|yzatáÍó|
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Belüg'ninĺsztéľiun
1 05 1 Budapest József Attil a utsa 24.

Tlszte|t Helyettes Áilamtitkńľ úr!

Budapest Fövóroo YIIL kerület JózstfyáľGi Önkomĺnyzrt PoĘĺmesteri Eivatela
Jegzöt hclyettesÍtó ďjc$|z6icként' mint rz e|sőfokú épűtésüryi htósĺgi jogkÜr cĺmzeŕtje

egr'€di visszr nen téřÍtendö tĺmoťatńsi kért|e'mmet

foľdul.ok e tiszŕelt HelyđÜcs Ármĺttĺr úľhozo- rz tÍtćsügri oélď6ińnyzrtról s?óló
10/200!'. Gv.l{.) httrGM rcnddet (továbbialÜon: Ec) u $ b) pontja szerinti fclheŕrhazĺs
ďepián.

Építegcndcszeti eljáľást folytaĺam 2006. január hó óta a Budąpest VIII. kerťilet Baross u. -
Sáeony u. sark{án. a Szigony u 2.2/a számli TáÍsasház ingatlanĺát képęza 35728m hĺsz-li
ft'ldĺészleten - a Ságony GyćĘys"ErtáÍ melleü - építéshaÍósági engedély nélkiit felepített és

hasznĺílatbavételi engedély nélkĺĺl használt faduáz mellđ<epíhneĺry (zöldség-gyümölcs ť'zleĐ

tátgyátrru
a helyi építési szabályokat elöíró' a

s7śLő 35ľ2oĘ.(vtr. 1 5.) ok
számú ĺendelet (ńKvsa elóíľásai alapjá.'.
A mellékelt o8422t3?ffi6.(01.30.) flámttlelsőfoktl és 08.y27nnW6.(05.t0.) szńnú másodfolĺi
hfltśÍozatok" ill. a Fővárosi BíÍóság l5.K.33.884/2w6l|0.(2w7.|0.26.) száľIú jogerós bíÍóság
ítélete szeÍint a me|léképíffire'nyt Tóth Gézáné építtetónek elkell bontania A mellékęlt jogerős és

végrehajtható döntésekbeĺr a telryíllás részletesen szerepel.
Építtetö a tĺľgyi ü€yben mind€n joqorvostati lehetőséget kimerített.

A Föváľosi Gáanüvek Rt. hálózatberubázási osztĺlyának K49ó/tIBo (2006. március 09.)

számu felszolamlása - mtszeŕĺnt az NA f00 a kisnyomásír ggfus|osz|ń vezslékre blepiilt
epítrreĺry szabźůyta|amivel a gámezntśk 5-5 m.s vedőtávolĘán belül nem lehet epífuény -
mivel ęíttető a kötelezetfségét ne,m tedesítette önk€lrt - íry jelenleg is ves#lybelyzet átl fenn'

amely csak az épíünény elbontásávď szĺintetbető meg. A 20M. ć,t^ fenÍńlló veszélýelyzet
megszĺinúetese a közérdek szeĺnpontjából is fontos.

&|łf ĺ2lý1-2/,łĐ/ł

Bup.łľusľ FóvÁnos VIII. xnnÜĺ,uľ
JózsBľvÁnosr ÔľronľĺÁľĺvzłľ
PoI glĺmlesteń Hivatala
1082 Budapest Baľoss utea63-67.
Tel: 459-2212, Fax: 313 66 96
Emai| : a|jegĺzĺt@joznefu aros.h u

Ügiraszźn : 08432JI9/20I I
Előądó : BeltĺKlba
TeL :459-2283
T,źrg : Ę. VIn sŹťĺmy u L2/afefut'Wg
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Tisztelt Helyettes Áĺamĺtrĺĺr t!Í' AzÉc l. 5. (3) bek. szeĺint a rendelet azÉt,ł.so. $. (2) bek.-
ben meghaÍráĺozott célokaÍ kívĺánja tĺámogaÍni'

eli{ľásbeq lđvĺlnia fdhesznĺllni a véłehaitás kölségein€k mcge|őt€gczéséľ€.
A bontas haÍósági végÍehajtĺásának váĺtmtó kiiltsege (afaház elbonĺĺsą 

'ogiszđkai 
köttségeŁ

stb.) a mellékelt á[' ljáE:/iat ďapjaq l.338.268,- Ft amely fđezet nerr áll rendelkezesĺe, ezérl a
Minisztérium tĺĺmogatĺásĺt kérjük
Tisŕelt Eelyettes Ánrntĺtĺr úľ! Eryedĺ vissze nem tér{tendó támogatísi |dre|münket - a
veszélyhĄzet mietőbbi męszünÚetéso éľd€k&cn - támogatni sđveskedjék!

Budapesg 2011. weptenber 19.
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Szervezet neve
íbeiewzés szerinn.)

Buđapest Fővátos VIII. kerĺ.iletJózsefuátosi onkormányzat ľ* a;
A támogatni kért ptojekt

megnevezése végĺehajtási Íe|adat ellátása \'""].$,,,
Igényelt támogatás

r.352.920,-

KoLTsncvľľÉs
1. A ptoiekt telies költségigénye
(7=2+3+6+7\ 1.352.920,-Ft

2. Apőlyáző saját fonása -Ft
3, A jőváhagyott támogatás mértéke
összesen (4*5) 1.352.920,-Ft

4. Közösségi támogatási foĺĺás
(ETI) -Ft

5. Ne."eti tátmogatá,si fonás -Ft

6. E;gy éb támo gatasi jellegri foľás Ft

7. Igényelt támogatás összege 1.352.92U,- bt

Tételek

Á proiekt łisszes ráfotdítása Osszesen Tämogatásből
finanszítozott rész

I. Szeméýi ietlegű táfordításolc

Bérköltség Ft Ft

Béĺjellegu egréb kifizetések -Ft Ft

Bérjáĺulékok Ft Ft

Szakéľ tői ruuĺrkatlíj (számlás) Ft Ft

'Ôsszesen Ft Ft

II. Áĺyagiellegrí táfoľdításolc L.352.920,- 1.352920,-

Ányagköltség Ft Ft

Igénybevett szolgáltatások 1.352.920,- Ft 7.352.920,- Ft



KOLTSEGVETESI TERV

III. Ertékcsökkenési leítás

1 efv szefÍÍlu Ft Ft

Egy összegben ďszámolt -Ft Ft

IV. Ráfordítások összesen:
(r.+rr+rID

1.352.920.- Ft
EbbőL 287.629,- Ft
előteláthatólag a vissza nem

Ęényelhető Arĺ/
r{sszĺĘényelhető-ĄtsĄ

1.352.920,-Ft
EbbőL 287'629,- Ft
e|őte|áthatőlag a vissza nem
igenyelhető ÁFÁ
vi€íräĘényelhető.AFÁ

Eszközbeszetzés tételenként:

-Ft Ft

V. Eszközbeszetzés összesen
Ebbót 

- Ft

.!vissza nem igenyelhető ÁF'{
. Ft/ visszĄényelhető
AFA Ft

Ft
Ebből:

, i .- 1vissza nem igényelhető ÁFÁ
Ftl visszaigényelhető ÁFÁ
Ft

MINDÔsszEsEN
Gv.+v.)

1.352.920,-Ft
(egyenlő a projekt teljes

költsésisénvével)

7.352.920,-Ft
(egyenlő az igéĺy elt támogatás

összesével)

ó,, 3śł
Máté

VIII. kertilet
onkormrányzat

2



Szeľĺezet neve:

izetzódés iktetásl szś me :

S.sz. Sám|a sorszáma (amely
a számlát kétséget

kizárÓan arcnosĺtja)

t

Számlrsdhtok

3

4

A számlán
feltüntetett

teljesĺtési idő

5

6

7

t

A számla ke|te

9

l0

EIszámo|ási Összesító

A termék értékestŐjďa szo|gálhtás
nÉjtÓjának megnevezése

lrcródér lzer|ntl .ámogatáll ötlreg|

Igmlom, hory az elszámolásbon foglaltak a hatályos pénziiryi és számviteti elÓĺľások szerint kerll|tek felhaszná|ásn, kifuetésĺę és kČinyvelésre

Kelt:.................

Korĺbban elrzámo|t órrzcg:

Kćpviseletre jogosult személy aláírása

* Az ôssześĺtö bizo
** ide éĺtve a srenÖdéseket" mcgrcndeléseket és eryéb számviteli, illetve Éuůryi bizonylatokat is,

SzolgáltatÁs/termék megnevezése
Pénziigyi te|jesĺtés

(kifzetés) i|eje

tĺszesen:

Banki kivonat /

Kiadási
pLbizonylat szám8

Elrz{mo|ír mÓdIal íaz Át.Á. |evonásl nv||ĺtkozstnak
mcaÍelelő rdat ĺ|áhlizrndô)

Bizonylĺt üsszege

Nett6 Ánĺ

Brutt

Ne.Í.i

Bruttő
Elsámolt sszeg



adtĺbź.z;is. lekérdezés

Adlszám /
adóazonosí,tl

15508009242

Page 1 ofl
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Koztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Azadózás rendjérő| szóló 2003. évi XCll. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. $-ának (,ĺ) bekezdése szerint a
kozbeszerzések te|jesítéséhez kapcsolódóan a kozbeszerzésekró| szó|ó törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti
nyertes ajánĺattevő és a Kbt. szerinti a|vá|lalkozók kĺizĺittĺ szerzódések, va|amínt minden továbbĺ, a polgári
jog szerinti a|vál|a|kozók közott megkótött vál|a|kozási szerződések alapján tĺjrténó, a havonta nettó módon
számított 200 000 forintot meghaladó kifĺzetésné| a kifizetést te|jesítő az igénybevett alvá||a|kozónak a
teljesítésért - visszatartási köte|ezettség né|kÚl - abban az esetben fizethet, ha

a) az aĺvá||a|kozó bemutat, átad vagy megkü|d a tényleges kifizetés időpontjáti| számított 30 napnál nem
régebbi nemĺegesnek minősÜ|ő egytittes adoigazolást, vagy

b) az alvál|a|kozó a kifizetés időpontjában szerepel akoztartozásmentes adózői adatbázisban.
ła a|ábbi adózó(k) szerepe|(nek) a 201 1.12. hő 1 1 . napjátó| 2012'01. hó 10. napjáig érvényes
köztartozásmentes adózói adatbázisban.

név/megnevezés Év, hr

BUDAPEST FlVÁRos Vlll. KERÜLET JlzsEFVÁRos| Öt.txoRĺrĺÁľĺY7AT 201112
PoLGÁRMESTER| HIVATAL

hań,5
ĺ/a,wl,,

http:l/80.249.I72.60lcg'.binlkozbeszlkozbesz_ĺyomtatas_v2.php?torzsszarrr&nev:Bud... 201I.|2.15.



NYILATKOZAT

A(z) BUDAPEST FCiVÁRos V|||. KERÜLET :ózse rvÁnos| oNKoRMÁruvzłĺ mint Kedvezmé
végrehajtási feladatok ellátásra vonatkozásában kötött 20l1. évi támogatási szerződéshez
az á||arrháztartás műkĺjdési rendjérő| sző|ő 292/2009. (xII. l9.) Korm. ľendelet 113. s (2)
alapj rán az a|ábbi nyilatkozatot teszi.

A Kedvezményezett kijelenti, hogy

A Kedvezményezett hozzáljáru| ahhoz, hogy a Kincstár által mrĺködtetett monitoľing rendszerben
nyilvríntartott adataihoz a költségvetésből nyujtott tĺĺmogatás utalvĺányozóją folyósítóją a XIX. Uniós
fejlesztések fejezetnek az európai uniós fonĺásból finanszírozott költségvetésbol nyujtott tĺámogatása
tekintetében a k<izremfüödő szervezet, ennek hirínyában az irányító hatóság (a továbbiakban eryütt: a
támogatĺás folyósítója), az l||aĺr'i Számvevĺĺszét a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Ělxőpai
Támogatrásokat Auditáló Főigazgatóság, aNemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegÍi támogatások
nyilvrántaľĺásában éľintett szervek, az Aht. l24.$ (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben,
valamint az e jogszabályban meghatiírozott más j ogosu|tak hozzÁférjenek.

A Kedvezményezett vállalja, hogy az Amr. I21. $ (l) bekezdése szerinti bejelentési kĺitelezettségét
teljesíti, továbbá az Amr. 127. s (l)-(3) bekezdése szerinti esetekben az Beltigyminiszérium által
megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatrás összegét és annak kamatait az Ämr.-ben foglaltak
szeńnt visszaťlzeti.

Budapest, 2011. december 16.

Mláúé
esteľ

ros VIII. kerü|et Józsefvárosi

z
{j

l. a támogatĺási szeľződésben, illetve a melIékleteiben foglalt adatok' információk és
dokumentumok telies könĺek. valódiak és hitelesek.

A
megfelelöt

kéťÍik
jelölni !

u
f. adott táľgyban támogatási igényt jelen támogatási szerzőđésben
támogatott tevékenységeivel összefüggésben korábban, illetve egyidejűleg
máshol nem nyújtott be.

X

2.I. adott tárwbąn támoeatási isényt ielen támogatási szerződésben
meghatározott tevékenységeivel összefiiggésben koľábban. illetvę
ewideju|eg' másho| (a je|en nvi|atkozathoz csatolt mellékletben foe|a7tak
szeľint) nyúitott be.
(a mellékletet kizóróIag a 2.1. pont szerinti értintettség esetén kell kitalteni)

A
megfelelőt

kéťiik
jelölni !

x
3. nem áll végelszrámolás a|aÍt, illetve ellene csőd-, felszámolasi eljárás,
vagy egyéb a megsztintetésére iľrínyuló, jogszabályban meghattrozotÍ eljánás
nincs folyamatban (civil szewezetet gazdasógi tórsasógok csctćbcn)

X
3.l nem áll adósságrendezési eljárás a|aÍt (a helyi önkormĺányzatok
adósságrendezesi eljánísźtró| sző|ő 1996. évi XXV. törvény hatźůya a|á
tartoző Kedvezrnényezett esetében)

4. megfelel az Aht. 15. $-ában megfogalmazott, rendezett munkaügyi kapcsolatok
kĺivetelménveinek

5. a tiámogatiĹsi igény szabályszerĹlségének és a költségvetésből nyujtott tĺĺmogatás rendeltetésszenĺ
felhasmálĺásának ioeszabálvban meshatározott szervek általi ellenĺjrzéséhezhozzÁiátu|.

éž.oĺ
Ę.k

Önkoľmányzat



NYILATK oZ ATI MELLÉKLET

AZ ÁMR. l13.$ (2) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKIaAT 2.l. PoNTnruoz

Az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg aZ á|ta|am

képviselt szetvęzet más támogató(k) fe|é az alábbiak szerint nyrĺjtott be:

Dátum (benyújtás ideje) Támogató(k) felsorolása

2010. május 25. Nemzeti FejIesztési Minisztéľium
(aláírt szerződés, de nem teljesiilt)

Budapest , 20|I' decembeľ l6.

101ĺ [ľEľ Ig
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Alulírott Dľ Kocsis Máté mint az Budapest Főváros VIII. kertltet Józsefuáľosi o
(székhely: 1082. Budapest Baľoss u. 63-67., adőszátm 15508009.2.42) képviseletére j
btintetőjogi felelősségem fudataban nyilatkozom arról, hogy a tamogatott
vonatkozásában az általános forgalmi adóról szőIő 2007. évi C)O(VII. törvény a|apjźn

! l. Áľ.ł. LEvoNÁsI JoGGAL RENDELKEZEM
Kijelentem, hogy a Beltigyninisztérium fejezet20Il. évi fejezeti kezelésrĺ kĺiltségvetési
tiímogaüísa összegének meghatĺíľozísánáI az általĺínos forgalmi adót nem tarta|mazó
összeget szerepeltetem.

t] z. ÄrĺLEvoNÁsI JoGGAL liEM REI\ĺDELKEaEM
(Kérjtik a 2. pont a),vagy b), vagy c) pontját x.szel megielölni!)

tr a) mivel az alta|anosforgalmi adónak nem 
'ugyok 

alanya.
! b) mivel (alanyl, vagy targyi) mentességem van az źlta|źnos forgalmi adó

ťlzetési kötelezettség ďól.
Kijelentem, hogy a tźtnogathatő résne vonatkozóan a tźlmogatas tárgyát
képező feladat érdekében felmeriilt beszerzések, szolgĺiltatások ĺírában foglalt
á|talĺĺnos forgalmi adót levoniíśba korábban nem helyeztem és a jĺivőben nem
helyezem.

E c) általárros forgalmi adő ťuętési kötelezettségem van, de a támogatastargyźÉ
képezo feladat érdekében fęlmertilt beszerzések, szolgiíltatások ĺírában foglďt
äLta|anos Íbrgďmi adó vonatkozásában levonási josgď nem rendelkezem és a
támogatott részľe vonatkozóan az, á|tz|ános foľga|mi ađĺit koráhhan |evonásha
nem helyeztem és a jövőben nem helyozom.

Kijelentem, hogy a Beltigyminisztérium fejezet 20|l, évi fejezeti kezelésiĺ költségvetési
tźlmogatása összegének meýatfuonísánĺít az áitalános forgalmi adót taľtalmazó összeget
szerepeltetem.

Kijelentem továbba, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat taľtalmában, illetve az abban
szereplő adatokban váitozás következik be, alról a Belügyminisztériumot 8 napon beltil
tźĄékoztatom.

Tudomásul veszem' hogy a Beliigyminisztérium tĺĺmogatĺási keretéből nem jogosultak
tamogatĺĺsra azok ą ađót melyek bármilyen egyéb eszközzel, báľmely hatóságtól
visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy ellentételezhętők és nýlatkozatomat ennek
tudaLĺban teszem.

Tudomrásul veszem' hogy a Belĺigyminisztérium az éůtalźnos foľgalmi adóval kapcsolatos
jogállĺásomĺa vonatkozóan további nyilatkozato! infoľmációt kérhet.

Kelt, Budapest, 201 1. szeptember 19.

Képviselő aláfuźsa:,....,, k{.1.
Nyomtatott név: Dr. Kocsis Má
Tisztség: polgrĺľmester / Fł/"ł

;' .-W.'t
i.ło.u,ý.l
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A1áírás é1dá''y

A].ulírott đr. Kocsis Máté Sándor, 10BB Budapest, Bródy Sándor
utca 10. föIdszinŁ 1. szám alatŁi lakos, ĺhint a Budapest Főváros
Józsefvárosi önkormányzatának poJ-gármestere az önkorňányzaŁoť
akként jegyzem, hogy az önkormányzaŁ géppet Vagy kézzel előírt,
előnyomott Vagy nyomtatott neve aIá nevemet önáJ-J.óan az alábbiak
szerint írom:

dr. Koc Sánđor

DR. FÁ,RAGo zoLTÁNNÉ
ki5zjegyzł5

1085 Bp.' József kt. 37-39.|Ll14.
1447 8p.,Pf.542.

Te lefo n : 3 1 8-49-08, f66 -88-68

|1.027 tHl 4432 ĺ 2011. ii gyszám
Alulírott kózjegyzohelyettes tanúsítom, hogy ezt az a|áírási címpéldányt - az áita|am

személyesen ismert - dr. Kocsis Máté Sándor (sziiletési neve: dr. Kocsis ľ'ĺáté Sándor,
született: Budapest, 1981. május 06., anyja neve: Varga Ildikó Máľia), magyar
állampolgáľ, 1.088 Budapest, 08. kerület, Bródy Sándor utca ]-0. földszint L. szám a|attí
lakos, szemé|yazonosító igazo|ványának száma 385537 I,A lakcímet. igazotő hatósági
igazolv ány ának száma L29 5 80 JL, előttem sajźń kezŰleg írta aIá. . -.

Kelt Budapesten' 2o1J. (kettőezer.tizenegyedik) év decembeľ hő 21'. (huszonegyedik)
napján----

- Męlinda
Zo|tánnéközjegyzo
kozjegyzőhelyettes

:\..y1,

Helyszíni díjjegyzék 1 daľab aláíľási címpé|dány tekilłtgté}ěńj
Munkadíj:
40 %ktgáta|áĺy:
Készkiadás:
Osszesen:

2.000,- Fr
800,- Ft
100,- Ft

2.900,-Ft

..'.i.:.':i|; .ś ].:' j-'

Bodnarg
Ceruza

Bodnarg
Ceruza

Bodnarg
Ceruza

Bodnarg
Ceruza

Bodnarg
Ceruza

Bodnarg
Ceruza

Bodnarg
Ceruza


