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Előzmények

Budapest Józsefváľosi onkormányzatmegbízásábóI RévS Zrt.kido|goztaa Magdolna Negyed
Pĺogram II. Pĺojektet, amely a Ktlzép-magyarcrszági opeľatív Pľogram (továbbiakban:

KMOP) keľetén beltil KMOP 5.1.1. Integrált szociális váľosrehabilitáLció Kiemelt
pľoj ektként KMOP-S. 1'.L lB -2008-000 1 azonosító számon elfo gadásra kerül t.

A Józsefvárosi onkormányzat a pľojekt megvalósítilsára 2008. augusztus 07-én Támogatási

szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, illetve a képviseletében eljáró Pro
Regió Kozép-magyarországRegionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht-val' mint közremfüĺjdő
szervezettel.

Budapest Józsefuárosi onkormanyzat és a Rév8 Zrt. a Képviselő-testület 89/2008.(II.27.) sz.

határozata a|ap1źn2OO8. április Ll-én a Magdolna Negyed Program II. (továbbiakban: ,,MNP
II.'') megvalósításara }y'regbízási Szerzĺídést kotött a projekt megvalósításának íďószakźtra.
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Tárgy: Magdolna Negyed Pľogľam II. i Támogatási Szęrződés l0. számú módosításanak
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Határ ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|oterjesztés

meptźrpva|ását.



A Magdolna Negyed Pľogram II pľojekt fizikai megvalósítása 20LI. május I6-źn
befejeződött. A Közremfüödős Szewezet a zźrő kifizetési kérelem és előrehaladási jelentés

elbírálását, valamint a szĹikséges hatósági engedélyek beszerzését követően 2011. november
Z-źnkezdte meg a pľojekt Zaľő Helyszíni Szemléjét. Ennek ľészeként, továbbá az azt követő
ún. korrekciós időszak keretében a projekt múszaki, pénzligyi-számviteli, kozbeszerzési,
monitoring, valamint esélyegyenlőségi-fenntaľthatósági elemeinek ellenőrzése zajlott (Pro

Régió, EUTAF, NFÜ által), amelyek 20If. februarban befejeződtek.

A Zárő Helyszíni Szemle hiánypótlásához kapcsolódóan sztikséges döntések részeként a
Képviselő-testüIet 80l2ot2. cII. 01.) számű hatátozat 5-7. pontjaiban döntött arrőI a

pľojektkoltségvetés konekciójrĺľa irĺĺnyuló 10. szárrl,Ú Támogatási Szerzódés módosítási
kérelem benyújtásáról.

Rév8 Zrt-t, hogy folytasson egyeztetést a Pľo Régió Nkfĺvel és készítse elő a Támogatási

Szerződés l0. számú módosításához sziikséges dokumentációt (kérelmet, és a Támogatási

Szerződés releváns mellékleteit) és felkérte Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerződés 10. számú

módosítási kérelméhez kapcsolódó đokumentumok Pro Régió Nkft. részére töľténő

benyújtására'

A TámogatásiSzerződés 10. számú módosításának aláíľása

A támogatási szerzódés 10. szźlmt módosítását a zárő kifizetési csomag benyújtását kĺivető
helyszíni ellenőrzések sorĺĺn tett észrevételek, a kedvezményezett kĺinyvelésének és a
pľoj ektelszámolásnak az összhangb a hozása indokolj a.

Jelen módosítással kezdeményezzik a keđvezményezett és a konzorciumi partneľek

konyvelésének a projekt elszámolással való ĺisszhangba hozását, amelynek érđekében az

érvényben lévő 8. sziĺmú módosításban elfogadott költségvetés koľľekcióját sziikséges

megtenni. Előrebocsátjuk, hogy a pľojekt összes elszĺĺmolható kĺiltsége a korľekció
eľedményeként 387.291,- forinttal, a felhasználhatő támogatás összege 348.577,- forinttal,

valamint a kedvezményezett áLItaI bŁtosított önrész összesen 38.]04,- forinttal csökken.

Ennek oka egy daľab devizaszámla nem elszámolható költségtartalma, valamint a 92o daľab

szźmĘa kozül egy daľab szám|akétszer szerepelt az e|szátmolásban.

A módosítások összege a projekt keretösszegeihez képest mindosszesen -0,0002vo-os arányt

tesznek ki. A konekció belső átcsopoľtosításokľa irĺĺnyu|, azon belül is a szoft (nem

beruházási) tevékenységek költségei közott.

T sZ 2. számű mellékletének korľekciój a
A kĺiltségvetési sorokat illetően a legjelentősebb korrekciők az alábbi esetekben szĹikségesek:

Í) A táĺrgyi eszkoz közcitt, a !23-as soľon a 36.240.948,- forint összegű csökkentés a

tźrsasházi könyveléssel való összhang megteremtése éľdekében sztikséges, ugyanis a

konzorciumi partneľek méľlegének felújítás soľán - a RealTeam Taľsashźvkeze|o Iroda

kezelésében lévő társashźnak(Dobozi utca43.,Mátyás tér 4., Mátyás tét 12., Szerdahelyi utca

1.6.) esetében - a felújítási kiadások koltségként lettek könyvelve, ezétt a támogatásra

elszámolt tételek a méľlegbeszámolókban nem a tángyi eszkoz soľon' hanem az eredmény

kimutatás ép{iletfelújítási költség soľán szerepelnek.

Indoklás: a RealTeam Thk. Iroda kezelésében lévő térsashźaak estében minden esetben

legfeljebb nettó 10 millió forint értékíJ' miíszaki beavatkozás töľtént. A 2003. évi C)O(XIII. a

tarsajllazal<ról szóló törvény 56. $ 2. pontja szerint ezek a munklák kĺjzĺjs tulajdonban lévő

ingatlanľészeket érlntó ľészleges felújításnak, illetve kaĺbantaľtásnak minősiilő



beavatkozttsoknak tekinthetők, hiszen az ingatlan éÍtékét nem növelték, ugyanal<kor az

ingatlan áIlaganak és rendeltetésszerĺĺ haszná|hatóságĺĺnak biztosítása érdekében

nélktilozhetetlen, a tulajdonosok közösségét terhelő megelőző és felújításnak nem minősülő
javítási munkfü elvégzése történt meg. Ennek megfelelően a projekt kĺiltségvetésében a I23-

äs sorról az 529-ęs sorľa sztikséges átcsopoľtosítani az éľintett négy társasházi Iakóépület

kiadásait.

A Baross lltca I24., a Mátyás tér -J'4., valamint a Nagyfuvaros utca flB társasházak esetébeĺ

nagyobb volumenű műszaki bęavatkozźtsokľa keľĹilt sor. Ennek megfelelően a kiadások targyi

.sżk.i"ké''t keľültek könyvelésre, és továbbra is a L23-as soron szeľepelnek atétbl'ázatban.

2) A ŕfordítások során jelentkező tĺjbblet szintén ebből az tltcsoportosításból szźtrmazík. A
ľáfordításokon belül a könyveléssel való <ĺsszhang megteremtése éľdekében szükséges

átcsopoľtosításokat végrehajtani az 524-es, 525-ös és 529-es sorok kĺizött. A legnagyobb tételt

a ,,Diogprevenció, utcai szociális mrrnkď' pľojektelem jelenti a maga 14.067.895,- forintos

osśzegéíel, amelyet az 525-os soľľól az 529-es sorľa csopoľtosítottunk át a könyvelésselvaló
összhang megteremtése érdekében.

Az 52-es,,Igénybe vett szolgáltatások kĺiltségei'' soron beltil jelentkező átcsoportosítások a

pľojektelemeken belüli sorok kozötti átcsoportosításokat jelentik, illetve az egyéb vagy

szakmai szolgáltatások között keľült soľ korľekcióľa.

Az táb1ázatban <jsszefoglalt korrekciók, a ráfoľdítások _ és egyben a projekt - összköltségét,

és a költségvetés fo {zánaít a 9. szárĺlú mellékletben felsorolt kis<jsszegű koľrekcióktól

e1tekintve érdemben nem módosítjĺĺk. A pľojektelemek a Támogatásí Szęrzőďésnek

megfelelően me gvaló sultak, az ö ssze gek tényadatokon alapulnak.

11. IMMÁTERJÁLIS
JÁvAK 0

ľÁncyrBszxozox 54 873 481 | 474 988 684 0 16 033 000 333822 I 546 2f8 987 -36 680 746

12. INGATLAľox És
xĺpcsolTuó
vAGYoNI ÉnrÉrĺÍ
JOGOK 54 873 487 1 474 988 684 0 r6 033 000 33382f | 546228987 -36 680 146

1'fL. FöldterüIet'
termőftld 0 0

IZf'Te\ek' telkesítés 0

Lf3. Epületek'
épületrészek, tulajdoni
hánvadok 41 073 481 1146209 160 15 933 000 333 822 | 209 549 463 -36 780 304

G2 helyisé gek felúj íilźsa 12 439 s58 12 439 558 0

kl/I önk' lakoéptiletek
fphiiílása 890 99'7 677 890 997 677

k1/2 Íarsasházak
felúiítása 108 98s 735 r08 985 73s -36 240 948

K 1 / I l alaź so k felúj ítasa 326t9 884 32619 884 0

K 1 / l ke mé ny ek fe luj ítlźsa 3 641 981 3 641,98r 0

T1/I iskolafelújítása 66 79L 31,0 66 79L 3r0 0

G1/1 An|sz helyiség
felúiílósa f0 978 640 f0 978 640 0



T3/2 Helyiség szociális
felądal elláĺására 0 0 0

T3/5 - l Biztonságos kapu 9'754375 9 754 375 200

hatós óg i, közj ehyző i díj ak 36280 36f80 0

KL/1 terlek, teruezés,
tervezői művezetés 15 933 000 297 542 1.6230 542 -539 555

Í24. Egyéb építmények 7 800 000 3f8 779 524 100 000 336 679 524 99 558

T3l1 Homok u. udvar 32260 963 3f260963 0

T3l1 Homok 7 bontás 18 194 075 18 194 075 0

K2 l 1 Máty ás tér felúj ítása ff8999 558 228999 558 -442

k2l2Daĺkó u. t8. 49324928 49 324928 0

K2/2 tervek, ĺerýezés,
tervezői műyezetés 100 000 100 000 100 000

125. Uzemkörön kívüľ
inoat|annk éniiIeŕek 0 0

1,26. Ingatlanokhoz
kapcsolódó vagyoni
értékű iosok 0 0

13. MUSZAKI
BERENDEZÉsEIĹ
GÉPEK.JÁRMÚVEK 0 0 0

14. EGYEB
BERENDEZÉsEIĹ
FELszERELÉsEK
ĺÁnľĺÍrvnx 0 0 0

RAFoRDITÄsoK 0 95 040 000 0 295 760 627 29 395 495 420 196 122 36293 455

51. AIaIYAGKOLTSEG 0 0 0

511. Vásárolt anyagok
költséaei 0 0

513. Egyéb anyagköltség 0 0

519. Anyagköltség
mestéríilés 0 0

52. IGENYBE VETT
szoLGÁLTATÁsoK
KoLTsÉGEI 0 95 040 000 295 760 627 29 395 495 420 196 122 36f93 45s

521'. Szállítás.rakodás'
raktározás köItsései 3 79f 820 3 792820 f0

52f. BéÍl.eti díjak 0 0

523. Karbanĺartási
kŕiItséoek 0 0

524. Hirdetés, reklám,
propaganda költségek 1 083 593 7 r1.420r I L97 794 -6 136 420

525. oktatás és
továhhkénzés kŕiltsépei 48 169 737 48'1.69 73'7 -f5 1.55 476

T1l2 Szabadidős
Dĺogramok az iskolában 5 0062Lr 5 00621.r -2797 51,6

T2l1' Képzések'
tanfolyamok a kcizösségi
házban 1,3 743 940 Í3 743 940 -f 844 520

T2/2 - Spoľĺpľogramok,
szabadidő rendezvény,
láhnr ĆIVĺĺ'EK 3 413 000 3 413 000 1 848 910

T2/2 Szomszédslźgi és
c iv i l tanlźc s műkÔ dte té se 392000 392000 392 000

T2/2 - közosségi
rendezvények civilekkel
kÔzösen f 422980 f 4f2980 f 422980

T3l7 A]dozattá váIást
csökkentő prevenciós
nĺnmamok 7 08s 538 7 085 538 -4 047 650

Tj/3Szonszédsági
r e ndÔr/gondno ki r end s zer
kiénílése 451 700 457 700 66 700

G] Foglalkoztatĺźs,
kźnzós 15 654368 15 654 368 -2 430 605

5f6. Utazási és
kiküldetési költségek
ínaoidíi nélkül) 0 0 0



529. Egyéb igénybe vett
szolgáltatások költségei 9s 040 000 f421r4 477 22287294 360 035 771 67 585 Z7r

k]/2 nźrsasházak
feIúiítĺźsa 3624.0948 36 240 948 36 240 948

Tllf Szabadidős
Drosramok az iskolában 5 741,320 1, f72935 7 014255 2.797 5L6

Tfll Képzések'
tanfolyamok a közösségi
házban 9 394 651 3 070 2L5 If464 866 2707 360

T2/2 - Magdolna napok 5 842709 4 658 888 10 500 997 -94 308

T2/2 - Sportprogramok,
szabadidő rendezvéłly,
tlźbor 6277 91.5 1 908 339 I 186254 -897 500

T2/2 - Szomszédstźgi és
civil ranács működtetése 4 868 488 0 4 868 488 -36 000

T2/2 - kÓzösségi
rendezvények civilekkel
kiizöłpn 9 513 223 674 500 r0 187 723 t1,4 570

T3/1 Aldozattá vlźltźst

csökkentő prevenciós
orosramok 3 974 025 1,56750 4 130 775 4 055 775

T3/2 Drogpľevenció,
utcai szoc. munka,
MesáIIó Csoo. 1,4 067 895 ĺ4 067 895 1,4 067 89s

Tj/3Szomszédsĺźgi
r e ndör/ g o ndno ki r end s z er
kiéoítése 21 13'7 580 21,137 580 -66700

T3/4 Antiszociális és
bevándorló családok
sondozása 2942293 5 f44305 8 186 s98 -81f5
T3/5 Elhető Dankó utcą
közterület Íolyąmaíos
felügyelete, szocióis
munląźsok seę ílsésév e I 5 092501 43055s 5 5f3 056 0

T3/6 Közbizlonsági
munkacsonorl 3 000 3 000 0

G] Foglalkozlatós,
kéozés 3 046 605 1. O70 775 41,17 380 f430 605

Programszervezés,
Iebonyolíttźs,
kazbeszerzés (Rév]) 105 600 000 105 ó00 000 0

Proiektmenedzsment 95 040 000 95 040 000 0

Tójékoztatás I 974 924 3 79\ 03f 12765 956 6 502375

53. EGYEB
sZoLGÁLTATÁsoK
KoLTsÉGEI 0

54. BÉRKoLTSÉG 0

55. SZEMELYI
JELLEGÚ EGYÉB
KIFIZETÉSEK 0

56. BÉRJÁRULÉKoK 0

EGYEB
RÁFoRDÍTÁsoK 0

87 PENZUGYI
MÚvELETEK
ruĺľonnÍrÁsłr 0

OSSZESEN 54 873 481 9s 040 000 1 474 988 684 0 311 793 621 29 729 311 I 966 425 109 -387 291

MINDOSSZESEN s4 873 481 95 040 000 1 474 988 684 0 311 793 627 f9 729 317 t 966 425 109 -387 291

Onkoľmányzat 54 873 481 9s 040 000 1 366 002 949 0 275 552 619 29 729 317 l 82r 198 426 -s87 291

Társasházak 108 985 73s 0 36 240 948 r4s 226 683 0

A TsZ 9. számrĺ mellékletének koľrekciĺija

A Mátyás tér és kapcsolódó közteľiiletek rehabilitáciőja projektelemnél jelentkező 442

forintos csökkenés oka a foľdított áfás tétetek elszámolásának koľľekciójából' a keľekítési
kĹilönbözet pontosításáb óI származ1k.



A Duna Aszfalt Kft. E123100166 soľszámú sztlmlźlja esętén a kerekítésbő| adőďőarl az

adóhatóság felé befizetett és elszámolásľa benylijtott fordított ÁFA <isszege meghaladja a

ténylegesen felmerült és kifżetett osszeg fordított AI.-A összegét, ezért a ténylegesen

felmeľült és kifizetett foľdított ÁFA ĺisszeg után folyósíthatő a tátmogatást. A Duna Aszfalt
Kft. E1z3L00191 sorszámú szálmlźĄa esetében az adőhatőság felé befizetett és elszámolásra

benyújtott fordított ÁFA összeg kevesebb, mint a ténylegesen felmeľült és kifizetett foľdított

ÁFA osszeg, ebben az esetben az adőhatőság felé befizetett és elszámolásra benyújtott

fordított ÁFA összeg után folyósítható a támogatást. 'l.ekintettel arľa, hogy a költségvetésben

korábban a ténylegesen felmeľült koltségek kerültek figyelembe vételre, a vonatkozó útmutató

alapján 442 forinttal volt szükséges koľrigálni a foľdított áfiára jutő költségek összegét.

A Mátyás téĺ rehabilitáciőjához kapcsolódóan felmeľĹilt bruttó ].0Oezer foľintos gépészeti

tewezési költség eddig a Klf' soron szeľepelt. Kezdeményeztik ennek átcsoportosítását a

teljesítésnek megfelelően a Iš2lf sorra. Ennek megfelelően a K|l| tervezés soron ennyivel
cscjkken az ę|szétmolandó összeg, amihezméghozztadódik a,,Teľvek másolásď'költségekľől
a ,,TtĄékoztatás'' költségeire átkertilő tételek miatt bekövetkező csĺikkenés, így mindösszesen

539.555,- foľinttal alacsonyabb teľvezési koltség elfogadását javasoltuk a könyveléssel
összhangban.

A K1/1 sor füösszege mindösszesen 539.555 forinttal csökken. A f00 foľintos eltéľés a
biztonságos kapu soron ténylegesen felmeľült költségek összegének korľekciójábő| származik.

Akozszféta funkció alátartoző projektelemek esetén a koltségek változatlanok.

A,,Kiegészítokisléptélai (soft) elemek'', valamint afog|a|koztatźs,képzési és szociális célú
programok'' költsége vonatkozásábarl - a kĺinyveléssel ĺisszhangban - előbbi esetében

637.108,- forint, utóbbi esetében 325.001',. forint összegú csökkentést javaslunk a projekt

elszámolás konyveléssel való összhangba hozása érdekében. A csökkenés oka ľészben a

Németh utcai Általános Iskola 137.1.60,- forint összegrĺ, 40l20I0 sorszámú számlájábőI

adódik, amely a f47l2o10 soľszámú szám|ával stoľnózásľa került, viszont tévesen benne

maradt az e|szźtmolásban. Másrészt L45.39L,- forintos csĺikkenés származik a devizaszámlőtk

koľľekciójából.

A,,Tájékoztatás'' költségeinél jelentkező I.014.596,- foľintos n<jvekedés a,,Tervek másolása''

kottségek átcsoportosításáhó|,valamint a fent említett átcsopoľtosításból szźrmazik.

Jelenlegi, költségvetés módosítást tarta\mazó kérelem a projekt koltségvetésének belső,

tényadatokon nyugvó korrekciójáľa irányul a konyveléssel <jsszhangban, amely keretében a

költségvetés keretszámait mindösszesenl,\\lT%o-os mértékben szükséges pontosítani.

A könyvelés ellenőľzése alapjĺán ĺlsszeállított végleges k<iltségvetés elfogadása érdekében a

Támogatási Szerzőďés I., 2., 3., 9., !1'. számí mellékleteit sztikséges módosítani mind az

önkoľmányzatľa, mind a konzorciumi partnerekĺe vonatkozóan.

A Támogatási Szerződés 10. számú mĺódosítása iisszhangban van a Képviselő-testůilet
á|ta|2012. máľcĺus l.én megtárgya|t előteľjesztéssel. Az előteľjesztés mellékletét képező

^ 
koľľekciĺókat tarta|maző - kéľelmet és L Támogatási Szerződés módosított

mellékleteit a Pľo Régió elfogadta. Kéľjük a Tisztelt Képvĺselő-testiiletet, hogy a

Támogatási Szerződés 10. számú mĺídosításához kapcsolódĺian az előteľjesztés
tarta|mával megegyező Pro Régió által elkészített dokumentumokat fogadja el (a

Képvĺselő.testületi ülés időpontjáig a Pľo Régió által előkészítés a|att |évő Támogatási
Szeľződés mĺídosítás dokumentumao valamint a várhatő keľekítési eltéľések miatt
pontosított pénzügyi mellékletek).



A Támogatźsi Szerződés 10. számú módosításának aláÍľása a Zárő Kiťurctési Csomag

kiÍĺzetésđnek feltétele. Tekĺntettel arľa, hogy a zńrő kifizetési kéľelemben vannak olyan

számlák, amelyek támogatás tartalma kłizvetlenĺil, szállítĺiĺ kifizetés útján keľül
kĺeryenlítésre, szükséges, hogy a Támogatási Szerződés dokumentumai mĺelőbb

a|íírásra keľüljenek.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatohó| szóló 1990. évi LXV. torvény 2. $

(Z)bekezdésén és a ].0. $ (1.) bekezdés d) pontján alapul'

Ké rem az aláhbi hatát ozati j av asl at elfo gad ás át.

Hĺ.rÁnoz,ł'TI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. elfogađja aTánogatźsi Szeruoďés 10. száműmódosítását és felkéľi a Polgármestęrt a

Pro Régió által ĺisszeállított dokumentumok aláírásér a.

u
Csete Zo|tál

Felelős:
Hataľiđő:

po1gármesteľ
20L2. május 1.7.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ugyosztály,

Pél:zngyi Ügyosztály

Budapest, 2012. május 9.

mb. cégvezető lRlév& Zrt.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:

r ."/ ' 'f '(
,h'/Úbá/ 

',--,:yDr.Mészár Eľika 
2012LĄ.AJĺ1,

aljegyzo
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Fejlesztési és SzolgáItató Nonprofit Kozľrasznú Kft'
Budapest
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Táľry: KMOP-S.ĺ.1/8-2008-0001 sz. projekt
kéľelem

. DR. Kocsls MÁTÉ
I. ľolcÁnľĺrsrnn

Iktatószłínr: | 6-|2/9 ĺ20L2

Ü gyintéző: Bereczki MelindalRé v8 Zrt.

Telet'on:459 -f258
Fax:459-2f76
e-mail : bere czkjm@j ozsefu aľos. hu

vul. KERÜLEI-

oľxonnĺÁľvzĺr
HIVATALA

Tisztelt Puskás Dániel Úľ!

Ezúton kezdeményezem azÚ3 Magyaroľszág Fejlesztési Terv Közép.Magy*o.ságí op".atí,,

Program támogatási rendszeľéhez benyĺjtott KMoP-5.l.1lB-2008.0001 azonosítószámú

pá|ytzatomhoz kapcso|ódó' 2008. augusztus 7-én hatdyba lépett támogatási szerződés 10'

szélmű módosításat.

A módosítási kérelem kezdeményezése a szerzĺldésben, valamint a vonatkozó

j ogszabályokban me gh atfu ozott alábbi ok (okok) miatt snikséges :

1. A pľojekt ktiltsógvetésénck aktua|ĺzálása

A TsZ 6, számu módosítása keľetében sor keľĹilt a pľojekt kĺiltségvetésének módosítĺĺsrĺĺa,

tekintettel aközbeszerzési eljárások lefolytatásfua, valamirrt az ěfa-váitozásra, A tamogatási

szerződés 8' szr{mú módosítasában * tekintettel arra, hogy a projekt fizikai megvalósítása

2011. május 16.án befejeződött - sor kerĹilt a pénzügyi teljesítéseken alapuló költségvetés

aktualiaílására.

A támogatísi szerzíídés 10. sz.ímú módosítása a zárő kifzetési csomag ben1ujtrását követő

helyszíni ellenőrzések során tett észrevételek, a kedveznrényezeIt könyvelése és a
pľoj ektelszamolás összhan gba hozźsa indokolj a'

Jelen módosítással kezdeményezzĺik a kedvezményezett és a konzorciumi partnerek

könyvelésének a projekt elszánrolással való összhangba hozásźú, arnelynek érdekében az

érvényben lévő 8. szarnú módosítrísban elfogadott költségvetés korrekcióját sztikséges

megtenni. Előľebocsátjuk, hogy a pľojekt tisszes elszĺmolható koltsége a koľľekció

eľedményeként 387,29|,- forinttal, a felhasználható támogatás összege 348'577,- foľintta|,

valamint a kedvezményezett által biztosított öruész összesen 38.704,- foľinttal csĺjkken. A

E 1082 Budapest, Baross u.63-67.8 459-2100 1

Józscľvírusi 0njĺoľnínyz'ĺĺ Pĺli'gá'rn.lestłľi t|ivľtala
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ffiódÔsĺtások Čĺsszege a pľoiekt kerĺ',Íťi.sszcgcihĺ.:z kĺ3pr:sĹ ĺllilldÖssztsell -0,029lo-os aľányt

tesznek ki.

I.2.1'. A T sz 9. szám rĺ m el|ékletóuek koľrekciój a

A Mátyás tér és kapcso|ódó kĺizterĹiletek rehabilitációja přojektelemnél jelentkező 442

forintos csökkenés oka a fordított áfás tételek elszámolĺásrínak konekciójából, a kerekĺtisi

ktilönbözct pontosítasĺĺból szórmazik.

A Duna Aszfalt Kft. El23l00166 sorszámú szÄmltĄa esetén a kerekítésbtil adódóan az

ad.óhatóság felé befizetett és elszamolásĺa benyrijtott fordított ÁFA összcgc mcghaladja a

ténylegesen felmeľtilt és kifizetett összeg fordított ÁFA ossze gét, ezért a ténylegesen

fęlmeľĹilt és kifizetett foľdított ÁFA osszeg után folyósítható a támogatas. A Duna Aszfalt

Kft' El23l00191 sorszámú szźlml.áĄa esetében azadőhatóság felé beťlzetett és elszánrolásľa

benyújtott foĺdított ÁFA ĺisszeg kevesebb, mint a ténylegesen felrnerült és kifizetett fordított

ÁFA ĺisszęg, ebben az esetben az adóhaÍőság ťelé beÍizetett és ęlszámolásľa belryújtott

fordĺtott ÁFA osszeg után folyisítható a támogatás. Tekintettel aľra, hogy a köItségvetésben

koľábban a ténylegesen felmerült ktiltségek kęľültek figyelembe vételľe, a vonatkozó ritnrutató

alapján 442 forinttal volt sziikséges korľigálni a fordított áÍiíra jutó kĺĺltségek összegét.

A Mátyás tér ľehabilitétciőjához kapcsolódóan felrneľiilt bruĺó 100.000 forintos gépészeti

tervezési költség eddíg a KI/l soron szerepelt. Kezdeményez.zíjk ennek átcsoportosítźsát a

teljesítésnek megfelelĺĺen a K2l2 soľra. Ennek megfelelően a Kl/l tervezés soron ennyivel

csö'kken az elszámolandó összeg, amihez méghozzáadódik a,,Tervek másolása'' köItségekľőI

a ,,Tájékoztatás'' ktiltségeiľe átkerülő tételek miatt bekövetkező csĺikkenés, így mindösszessn

539.555,- foľinttal alacsonyabb tervezési költség elfogadását javasoljuk a könyveléssel

összhangban.

A Kl/i sor ftítĺsszege mindösszesen 539.555 forinttal csö'kken, A 200 forintos eltérés a

biztonságos kapu soron ténylegesen felmeľült koltségek összegének korľekciójából száľmazik.

Akozszféra frmkció alátartorń projektelemek esetén a kĺĺltségek változatlanok.

A ,,Kiegészítĺi kisléptékii (soft) elemek'', valamint a foglalkoztatás, képzési és szociális celťl

progľamok'' költsége vonatkozástlban - a kölryveléssel összhangban - elöbbi esetében

637.1Ü8,- forint, utóbbi esetében 325-001,- forint összegÍí csĺikkentést javas|unk a pľojekt

elszámoiás könyveléssel való cisszhangba hozáĺsa éľđekében. A csökkenés oka ľészben a

B 1082 Budapes| Baĺoss u. 63.61.8 459.2l0o
wwwjozsefvaros.hu
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Németh utcai Altalános Iskola |37.I6a,- ťorint összegu, 4O/2o|0 sorszámú saĺmlájábóI

adódik, amely a 247/f0fi sorszámú szőm]láľal stomózásra kęrĺilt, viszont téveselr benne

maradt az elszámolásban. Másrésá 145.397'. foľintos csökkenés származik a devizasrÁĺĺůtk

koľrekciijából.

A ,,Tájékoztatas,, kťjltségeinél jelentkező l.014.596,- forintos ntĺu*"aes a ,,Teľvek máso]ásď,

kciltségek átcsoportosításából, valamint a fent említett átcsoportosításból származik.

l,2.2. T sZ 2. szímű mellékletónek koľľekcĺój a

A költségvetési soľokat illetoen a legjelentósebb korľekciók az alábbi esetekben szĺikségesek:

1) A tárgyi eszköz között, a 1f3-as soľon a 36,240.948,- foľint összegťl csökkentés a

tiĺrsashazi könyveléssel való összhang megteremtése érdekében szükséges, ugyanis a

konzorciumi paľtnerek mérlegének felújítás során - a RealTeam Tĺłľsasházkezęlő Iĺoda

kezelésébcn |óvŕĺ táľsasházak (Dobozi tltca 43., MátyŁĺs tér 4., Mátyás tćr 12', Szeľdalrelyi utca

16.) esetében - a felújítási kiadĺísok költségként tettek könyvclvc, czért a tánrogatásľa

elszámolt tételek a mérlegbeszĺámolókban nem a tfugyí eszköz soron' hanem az eľedmeny

kirnutatłĺs épĺiletfeldít"ísi költség soľrán szerepelnek.

Indok|ás: a Rea|Team Tłírsashazkeze|ł5 Iľoda kezelésében lévő tIĺĺsasházak estében minden

esetben legfeljebb nettó 10 millió forint értékÍĺ míĺszaki beavatkozás történt. A 2003. évi

C)ooilII. a társasházakról szóló törvény 56' $ 2' pontja szerint ezęk a munkák kĺizös

tulajdonban lévő ingatlanĺészeket éľintő részleges felújításnak, illetve kaľbantaľtĺ{snak

minősÍiló beavatkozások tekinthetők, hiszen az lngatlan éľtékét nem n<ivelték, ugyanakkor az

ingatlan á||aganak és rendeltetésszeľű használhatóságĺának biztosítása éľdekében

nélktilc'zhetetlen, a tulajdonosok kiizösségét terhelő megelöző és felújításnak nem mintístilő
javítási munkĺák elvégzése töľtént meg. Ennek megfelelöen a pĄekt költségvetésében a |23-
as soľľó| az 529-es sorra sziikséges átcsoportosítani az énntetl négy táľsasházi takóépü|et

kiadásait.

A Baľoss utca I24., a Mátyás tér l4., valamint a Nag5rfrrvaĺos utca 2ĺB tźrsashának esetében

nagyobb volunrenű mŕĺszaki beavatkozásokra került sor. Ennek megťelelően a kiadások tárgyi

eszközként kerültek ktinyvelésre, és továbbra is a l23-as soľon szerepelnek atáŕilźp.atba1

2) A ľafordítiĺsok során jelentkezó többlet szintén ebbő| az átcsoportosításból szánnazik. A
r:áfordítasokon belüI a könyveléssel való összlrang megteľenrtése érdekében sziikséges

-

B 1082 Budapest, Baľoss u.63-6?. Ż ąsg.zloo s
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ľor,cÁRmnsľBn

átcsopońosítasokat végrehajtani az 524-es, 525-ös, 526-os, és 529-es sorok k<ĺzött. A
legnagyobb tételt a ,,Drogprevenció, utcď szociális munka'' projektelem .ielenti a maga

14,06?.895,- foľintos összegével, amelyet az 525.ős sonóI az 5f9-es soÍľa csoportosítottunk

át a könyvelésseĺ való összhang męgtęľemtése éľĺlekéhen.

Az 5f-es ,,Igénybe vett szolgáltatłĺsok költségei'' soron belül jelentkező átcsopoľtosítások a.

projektelemeken beliilí sorok kČizötti átcsopoľĹosításokat jelentik, illetve az egyéb vagy

szakmai szoĺgáltatrísok ktizött kerül sor konekcióra.

Aztálb|ázatban tisszefoglalt konekciit a ráfordítĺĺsok - és egyben a pľojekt _ összktiltségét,

és a kciltségvetés fó szrímait a 9. számis mellékletben felsorolt kisösszegű konekcióktól

eltekintve érdemben nem módosítják. A pĄektelemek a Támogatási Szerződésnek

nregfelelően megvalósultak, az ĺisszegek tényadatokon alapulnak'

x 1082 Budapest, Baross u' 63.67.Ż 459-2100 4
wwwjozsefoaľos.hu

ĺt. IMMÁTERIALIS
JAVAK 0
ľlĺrrcyl r;szlrlÔzöK 54 813 481 1 474 98t 6E4 0 16 033 000 s33ĺff t 5{6 22t 987 -J6 680 746

rz. nc.ł'n"a.ľox És
xłpcsollol
vAGYoNI ÉnrÉxŰ
JOGOK

54 873 481 t 474 98t 684 0 t6 033 000 333 t22 l s46Ż?,E9E7 -36 6E0 74Ú
|2l. Fö|dtcrĺrlet'
termćJföld 0 0

l22. Te|ek' telkesités 0lfs' : . .Ep.QĺěIěkJ

épĺ|letréśzěk, tťilajdońĺ
haĺlvałĺök'. , ąl.o,ĺt'1i;l. i ď ss3 oo0 .334 822. r 209 549.163
C 2 h e l y i sé ge k fe l új í uźs a I 2 439 ss8 Lf 439 558 0
kI/] önk lakołpúlelek
felúiitása 890997 677 890991 611 -l
kt/2
felúji,älsą

lársashiźzak
r08 985 735 r08 985 735 -36240948

K I / I lakások lelúj ítdsa 3f 619 8U 32 619 8E4 0

Kl/l kenéryekJelĺĘi|án 3 641 98r 364196t 0

T t'/ l i skol a te húj í t ä sa 66 791 310 66 791 3 t0 0
G]/] Á,Úsz helyisěg
ĺelúiítása f0 978 U0 20 978 640 0
T3/2 Helyiség łzocióIis
felądat elhźltźgźra n 0 0

T3/5- l Bizloltságos l<apu 9 ?54 3't5 9 154 375 f00
h a t östźgt, közj e hyz ő i díj ak 3ó 280 36 280 0
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i

I

Kl/] leruek lenezés,
lenezőĺ míilezelés t 5 933 000 297 542 |6f30 5Ąf -539 sss
I24. EgyĆb épĺünények 7 800 000 328779 5X4 t00.000 336 679 524 99 558

Paramcteĺezhető EI
számok, mint: 124|
Köáek€desi és hkkoz|ési
én0letek 0

T3ll Homok u. udvaĺ 3f260 963 3f260963 0

T3/l Homok 7 bontás 18 194 0'15 l8 194075 0

RzlI }ý/.átytls |ćr fclújĺtása 2f8999 558 228 999 s58

k72 Dankó u. | 8. 49 324 928 49324928 0

K2/2 tenlek, tefleilźs,
lervezői művezetés t00 000 r00 000 ro0 000

l25. Uzemkörön kívĺlli
iĺpatlanrik énílIcĺek 0 0
t2ó. In8auanoldloz
kapcsolóđó vagyoni
éńékĺl iosok 0 0

RAFORDITASOK 0 95 040 000 0 fgs760 627 29 39S 49s 420'J6tff 36 293 455

5ĺ. ANYAGI(ÖLTSÉG 0 0 0

5ll. Vásáĺolt anyagok
költsései 0 0

5 l3. Egyéb anyagköltség 0 0
5|9. Anyagkö|tsćg
mŕqÍéÍ|.l | é s 0 0
5f. ICENYBE VETT
szoLGÁLTATÁSoK
KÖLTSÉGEI 0 9s 040 000 f95 160 627 f9395 495 420 196 tff 36293 455
52l. Szá||ĺtás-rakodás'
raktáÍozás köl|séqei , 3 792 tfo 3 7928f0 20

522. BéÍleti díjak 0 U

523' KaÍbantaÍtási
k0lĹsésęk 0 0
524. Hirdetéś; reklám'
nÍoÍ'epáhdŁkłĺ|tśés;k' I 083,593: :I, |Ĺ4..201 glt97'1.94 t6 136424

1z5' , oktatáš. és
továbbkéozéś k6lĹęépei 481037.37 .?5?2t 4t6
T|n Szabadidós
nrosrämok ef isko|ában 500ó2ll 500621r -f79't 516
T2l| Képzeset
tanfo|yamok a közösségi
h&baĺr 13 743 940 13 743 940 .f 8Ą4 520
T2ľ2 . Sporrpĺogĺalnot
szabadidő ren&nlény,
táboľ. CIVILEK 3 347 000 3 347 000 l 914910
7.Z/2 Szomszédslźý és
ciýil landcs míiködĺe!ése 392 000 392 000 392 000
t ć// . |tozos.JeEl
reilemények civilekkel
közösen 24f2980 2422980 2422980
lsll Aldozatta valast
csrkkontö prevenciós
nroqmok 7 085 538 7 085 538 4 047 650
T3/3Szonszźdslźgi
ľendőr/gondnoki rendszer
kiénÍtéęŁ 4_s l 700 45t 700 ó6 700

ut l. oglalkoztatas,
kónzćs r5 654 368 l5 ó54 368 -f 430 605
526. Utazási es
kikgldetési kÖltségek
ŕnanidíi neĺk{ill 66 000 66 000 66 000

5f9. Egyěb igénybe vett
szolgátta(asok kö|tségeĺ 95 040 000 f427t4 477 f2281 294 3(!0 035 771 ()7 585f1ĺ
k]/2 tárcash.źza*
felúÍíkisą 36240 948 36240 948 3ó 240 
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.rUz 
szabadídćĺs

procramok az iskolában 5 7ĄI 320 | 212935 7 014f55 f79? St6.nI| 
Képzéset

tanfolyamok a kÖzösségi
hŁban 9 394 ó5| 3 070 2ls rf 464 866 2107 360
TZD - Magdolna napok 5 842 I09 4 6s8 888 l 0 500 997 -94 308
T2/2 - Sportprogramot
szdbadidő rendezvény,
tóhor 6217 9tS l 908 339 B 186 254 -897 500
T2/2 - Szom'ľzědsigi és
eivi I ln n ń r ę mí ltiilleÍŕ ąp 4 8ó8 488 0 4 868 488 -36 000
TZn - k)zôsségi
rendenények cívilekkel
kôzôszn 9 513223 6'14 SOA l0 t87 773 -t 14 570
T3/l Aldozattá vćIóst
csök]tentő prevenciós
nroęramok 19'14 02s t56 750 4 130 775 4 0s5 775
T3/2 Drogprevenció,
utcai ,'zoc. mullĺa,
Mesálló Csooort I 4 067 89s 14067 895 14 067 895
I il$Żomszéctsági
rendör/gon d noki rendsze r
kiénÍÍé'ęc 2t 137 580 2t t37 580 -66 700
T3/4 Antiszocidlis és
bevíndorló családok
qnnilazźsn z9ą2f93 52Ą4305 8 t86 598 -8 125
I,3/5 Elhető Dankó utca
közterület Jolycnalos
Jelügłelete, szociáIis
munkjsok sepítséąével 5 tJ92 501 4305ss 5 523 05ó 0
T3/ő KözbŻronsági
munkacsooort 3 000 3 000 0
Gt Foglalkozatas,
kźĺzés 3 046 605 I 070 775 4 ĺ Í7 3I|0 2 430 ír0.{
Proglamszemezés,
IebonyolÍtas,
lcözbeszĺzés (Rźv8) 105 600 000 l 05 ó00 000 0

Projek!meneďzsmenl 95 0,ĺo 000 95 040 000 0

nźjél@z|afuźs 8974924 3 79t 032 12 765 956 6 5(D375

ótŕiöji'ĺľii.nyz't : .:! J : Jl T+::||łJ]ä;ť';'lläł.l' . 
: ółđh:óÜ.i .ĺ3 .l;':i.'iiĺ . r: izr. rct.łi; -38? 291

fł.i;iłi.lil''iiłľ ĺłiĺ'ďĺsäbi. ii9{8 0

Jelenlegi, köItségvetés móđosítast taĺta|mazó kéľelem a pľojekt költségvetésének belsŐ,
tényadatokon nyugvó konekciójára iľrányul a könyveléssel összhangban, amely keretében a
k<iltségvetés keretszámait mindösszesena,\zyo-os méľtékben sziikséges pontosítani.

A konyvelés ellenőrzése alapján összeiĺllított végleges kĺiltségvetés éľdekében a Támogatĺísi
Szerződés 2., 3,, 9. szamú mellékleteit sziikséges módosítani, amelyeket a leveliinkhöz
mellékelten rendelkezésükre bocsátjuk.

Budapest, 201 2. nrárcius ...

Tísztelettel:

B 1082 [ludapest, Baľoss ĺl.63-67' ĺE 459-2100 Ł ()
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3' sz. melléklet

Fornńsok

(TsZ l 0. szÁnt módosítás)

A pľojekt terľezett finanszĺrozásĺ forrásai (ezeľ Ft)

Le ncm
vonhatĺĎ Áfa-

val nôve|t
řisszeg

I. sajrĺt

foĺrás
Il|. a támogatást igénylő
bozrÁjäntlása

I./4. egyéb, saját forľiĺst
kiegészÍtó tĺímogatĺĺs

III. a tímqgat{ísi konstľukcíób.eq igényel
támogakís : .''

.Ôssiesen

Budapest, 2012. mráľcius
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MátYág téi 1ż;.

12. INGATLAnor És xnpcsol.lol v
ÉnľÉxÚ 

'oGoK

. lcÉrĺveE vErr szot-GÁlrRĺÁsorc rÖlrsÉceI

Budapest. 2012. márc|us
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Puskás Dániel
KSZ operatív vezętő

Ęudapest
Irermina út I7.
7146

BUDAPEST rŐvÁRos vllI. KERULET JŐzsErvÁRosl tNKoRMÁNYZAT
oR' rcocsĺs mÁĺÉ

pot.'cÁ;?.Mí:sl ER

i

Iktatószám: 16.121 1 0/201^2

Ügyintéző: Bereczki MelindďRé v8 Zĺt.
Telefon: 459-f258
Fax:459-f276
e-mail: beľeckim@j ozsefvaľos.hu

Tárg,y: KMOP-S.1'iB-2008-000l sz. projekt Támogatási Szeľzĺĺdés 10. sz. módosítasi
kéręlem

Tisztelt Puskás Dánĺe| Uľ!

Az Uj Magyaľorsaág Fejlesztési Terv Kĺizép.Magyaroľszági operatív Progľam üímogatási
rendszeréhez benyújtott KMOP.S.r.UB-2008.0001 azonosítószámú pőĺlyázatomhoz
kapcsolódó' 2008. augusztus 7-én hatä|yba lépett tĺ{mogatási szeľződés 10. számú
nródosításáľa inányuló, 2aI2. mźrcius 22-én benffitott kéĺelmĹink hiánypótlási fellrívására az
alábbi válaszokat adjuk.

1. A l0. sz. szeľződésmódosĺÚási kérelemben szeľeplő mellék|eÚek

A TámogatźsiSzerzođés t0' számú módosítasának benyijĹása és a hiánypótlási dokumentáció
ĺisszeállítása kö'zött devizakoľrekoiót fotytathľ*. Ennek keretében a Záro I{elyszínj Szemle
jegyzőkĺinyvben foglaltakkal összhangban az elszttmolásból kikeriilt a N'l921 soľsaímú
számla (Comitato Progetto Porta Palazzo), azonban a projekt összkciltségei ktizött a TSz l0.
szánrú modosítási kéľelmével összhangban 110.920,- forintos bruttó költséggel szerepel.

A korľekció miatt a projekt összköItsége nem változik, ezért a TSZ módosítása keretében
benyujtott alábbi nrellékleteket nem sziikséges aktualizalni, így kéľjiik a kérelemben
benyújtott mellékletek elfogadását:

- Tsz2. szamű melléklet;

-TsZ 3' szĺímú melléklet;

- 
.rsz 

9. számű melléklet.

.ŕ',,(l.-..,'rr .,.,l.i

l9ľí,| 3.l<Jłiresl l}ł,lrr:; ..l. 4,J Ł7 '. 'ĺil|ĺľilr: /r5ý.2 tĹ10 . [-íitilji: :}c]''J|3!<'i ek!iŕJźsłí!Bň".i|!. 
'Y'{|Y. 

lo;ĺJťjlÔlÔl'hc ý '' 
.'



BUDAPEsT rŐvÁnos vlll. rrnÜrcĺ JÔzsrrvÁnosl oNKoRMÁNyznr
, DR. rocsls ľĺÁľÉ

Pot-6AiłMEsTEit

2. 
^Tsz 

további mellékleteí, valamĺnt egyéb táiékoztĺtő mellék|cÚek

- I, és 11. szómú mellékletek

A TsZ 10. szíľnú módosításáľa irányuló kéľelęmben kezdeményezett átcsopoľtosítások
éľintik mind a táľsasházak, mind az önkormźnyzat elszámolĺĺsát taĺtalmazó 1.-11. számú
mellékletęket is. Mel|ékeljük az a|áhhi mellékleteket:

- 1.-1 1. számri melléklęťonkormiínyzat;

- 1.-1l. számú mellékleďDobozi utca 43.l

. 1.-l l. szĺímú melléklet/Mźńyőstér 4.;

- 1.-l l. számú melléklet/TvÍőtyěstér 72,:

- 1..1 1. számú melléklet/Nagyfuvaros utca 20';

- 1.- 1 l. számli mellékleťSzerdahelyi' utca l 6.;

- 1'- 1 l. szźtmú melléklet/TársasłľŁak cisszesen;

- 1 .- 1 1 . sz,źtmú melléklet/Projekt összesen'

A Baľoss utca 124,, és Mátyas tér 14. taĺsasházak 1'-11. saĺmri męllékletei vćĺ|tozat|anok, a
könyveléssel való összlralrg nlegtererntése éľdekébell a kéĹ társasbrłz csctében nenr volt
szĹikség átvozetésre alf3.as és 529.es soľok kcizötĹ'

- 13. sz" S00ezeľforÍnt ahtti szdmlaŁisszesítő

Jelenleg a zźEő Kifizetési Csomagban szereplő 13/sO0EFTsZLAosSz sorszámú
számlaösszesítő hianypótlás alatt van' A TsZ l0. szźtmű módosítrási kérelmében je|zett
átcsoportosítĺísnak megfelelően szükségessé vált a száĺnlaösszesítő aktualizá|ása. Mellékeljiik
a szłínrlaijsszesÍtĺit'

- 10..13. s+ 500ezerforint alattí eg1ĺesített szdmlaijsszesílő

Az átcsoportosítások miatt akťua|izáJni sziikséges af elutasított és hianypótlás alatt lévő l0.,
|L'' lf', és .l3. 

számú sámlaösszesítőket amelynek egységesített példĺínyát tájékoztatłísul a
hiánypótlĺásunkhoz mellékelve rendelkezésĺĺkĺe bocsátj uk.

- Devizaiisszesítő

A devizakorrekció miatt aktualizalni szükséges az 500ez.er forint ďatti' devizában kíáltított
szĺímlákat tartalmazó szánrlacisszesítőt. Tájékoztatásul melléketjiik a pľojekt aktuáIis
devízaösszesítőjét.

iíJB] Bg.tüÍxgt. t'Ą|45' ,)' b3'.6.|' ' 
.l^sleíon: .i5i|-2 IĹĐ . Í.:!Rtĺ: ocÍ'ęit|:("5tctoior9eNäíiJ$||u . M.,t9.iofsíťcío1'hu



t] U DAPEsT rŐvÁnos vt ĺ l' rc rĺ< Ü l tĺ lŐzs rrvÁ Ros l o N ronłvĺÁ ľv vzRr

. DR. xocsls ľĺÁrÉ
pot-cÁRM{:5TIlt

történő átvezetését és a hiánypótlĺísi dokumentációKérjük, a korrekciók EMIR-ben
elfogadását.

Budapest, 20 l 2. ápľilis 23.

Tisztelettel:
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b-2008-ooo1. MNP tI Tsz. 1sz. mellé

Kitdltes:
Amannyĺben egy projékte|em esetén szá||ĺtÓ| éslvagy vegyes ÍinanszÍrozÉs| mÓdot |s ä|katmäzni kíVán a t(edvgmáryezett a proleĺ.(megva| s|tás so|án. akkoľ Đzon
pro''ektetÉm esetén e|6|e9|9ény|ésré nhG iehelósfue.

Budapest, 2012. ápr|l|s

TSZ. 10. sz.
mődosítás

ényezett

Mate

(y^
t



82 951 574

13 755 912
13 040 120

18 531 451
74 656 417

16 316 750

11 727 857
10 538 186

és tátgsháak

12 380 321
11 736 108

13 192 063

71 t47 930

175 540 234

48 227 206

216 063 750
64 774 106

92 186 023

184 675 841

118 81s 028

62 707 ,46

1 18 815 028

159 261 583

166 82r 455

117 060 329

133 597 91

|ĺ:".--'-. Ĺ;;



, Az igények elóleg1el regkéúbb a projekt fárásakor ket! egzámatni a kffłfetesi igény|ésekfun, az el\i
támogaťás máĺ nem folyésÍťhaté' -- - - _7 ak már kÍfrzetett kÖltségeken kett alapulnia (utőŕlnanszírołás), ezen kijttségekre

h
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2OO8-OOO1, Buda fuárosi (lnkormán

Kltôltés:
Atnennyiben egy Prdei(tc|em e5etén szá||ĺtÓl és/vagy Vegyeś ÍlnĐnsfimzás| mÓdot |s a|kaknrzn| kĺván a
projeklelem setén dő|eg|oény|éste nlhcs ]ehet6sége.

Az ĺqěnveJlle| e|Ô|eo néĺé!ś$śozíellltrdó sE9

Budapest, 20 12. ápritis

TSZ, 10, sz.
mőĺloeítás

akkor

.ď- Ü}- . I\-., 
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rc B2e 545
73 030 952

13 755 912

13 040 120

18 531 451
74 656 417

17 727 857

14 4r7 822

10 538 186

12 38A 321

15 627 371

15 765 778

16 774 770
47 241 587

78 797 235
15 926 023

175 540 234

Í3 &9 745

15 097 293
42 517 428

13 061 733

216 063 750

65 s9I 61s
60 717 030

219 423 454
191 703 096

184 675 841

r18 815 029 1r8 815 029

271 526 455

40 129 174

r82 499 364

59 510 306

166 821 45s

117 160 329

133 597 910

42 201 254

28 296 370

33 223 545

tt--.-, U



, A projekt el*zámolhatő k ltségelnek havi felmerí)tésének íjtemezése', .

'':

máŕ knzeEtt k ĺtségeken kell alapu|nla (utőfinanszÍrozás), ezen költĺégekÍe

(-/h"'' v



Kiltlleł:
AmĺĺryIb.n .9y plojektG|em ešctćí ś!il|ĺtÓĺ éś,|vägY vGgYes 

'lnĐnRífuá'| 
mődot is á|kĐ|m.rni kÍyáđ a lédvgmätyEelt r p@'Qktmovä|éśtás sránt äkt(or .ffi

PElttt'dem.śđiĺD r|6tcg|9dny|&ľG ô|Ń |ehetHgc.

Az ioénYe|hetó 6|óteg ífléÍrékét a KózítmijkÓdő szBrvezcl ha|ározzg ínoo a íelhlvás. illelva gnnak h|ánvában a TámođalÓ billíatás e|e ián

Budapest, 2012. ápri|is

U. 14"
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Kedverményezett

I A prcjekt cBzámolhata ki'Itségeinek havt ĺetmeťü!ésénel( ütcmezése'
2 Az ijsszesen somak a megitést tämc{,Đtássat kett egyeznic'
' A2 e!ölegek Útcfiezésěnek a Íelmeraft u ĺIndnszlrozás kot&égekhef kell igazodnia,1 FlgyelembcvéveazÁszF5.!.valamint5'2.ponĺábanmeghaĺá,ozott**lato*at,
5 A klfltetési igénylés Ôśszegének megbontá| |lnanszirozásÍ mőtlok a|apján.

6 Af igényelt előlěggeĺ leqkésőbb a prJekt záíáśakor ket! etszáđolnl a kiíiptesi igénylés
|olyôsithato.



Tsz. 1. sz. melléklet

KIlö|tés;
AmmYiben egy 9íoiekte|gm 65etén szá||ĺtÓi éslŕvagy vđ9yt5 |tnanszírczás| mÓdot |5 a|katnaun| kĺYán a kedverméryerett a prcj6ktňe9ve|Ó5|tá5 šorán, lkkor łuoĺ pmJ.ttGtffi
6etén Gló|eg|g.nYlére ninc |6het6Ěé8c.
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KMOP-S.1-1.

Kítł'Ir{s:
funénnYlb.n rgY prcJekteleE eś.tdn żá||itÚ| és/va9y Y69yš llnaEkD!áll mÓdot lś ä|tä|6ĐÚi kiván . keÍtvgméf,yqett a proJettft9va|6ítás so.án' .klor arm prolekte|em
ęsrtćn.16|.qlgánylésru nh6 hhrt6sł,é.

Áź iaAđvdhotÁ álÁ|M máňótÁ| ! r,!'ŕéń|i'kźĺ.|łĺ Ś'Afuá'At hátámżÁ mÓ e í.|hĺváŚ i|těluA affiák hiáhuál'9n á támÔdAlä lilň|íAl^aá áhiłń

Budapestl 2012. á pŕi||s
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