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Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat
iselő-testĺilete szamara

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet !

Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a 12412012.
(IV. 05.) sz.hatźrozatźlban döntott a Golgota téren felállítandó Szent lstvĺán-i kettős kereszt
megvalósításara iranyuló meghívásos képzőmrĺvészeti páIyźnat kiírásáról.

A Képviselő-testiilet a 37612012. (XI.08.) határozatátban döntött aĺĺól, hogy részt vesz a
Vizuális Művészetek Kollégiuma tita| |<lirt páIyázaton, a Golgota téren felállítandó Szent
Istvan-i kettős kereszttel.

Éĺt Ki::;'!:.ĺ'T

2ÜÍ5 ľ'łÁRt 1 2

Előterjesztő: Santha Péterné alpolgármester

A képviselő-testtileti ülćs időpontja:2013. máĺcius 20. sz. nopirend

Tárgy: Täjékoztatő a Golgota téri Szent István-i kettős kereszt pźůytzat elbírálásáról

A napirendet gyíWzárt ülésen kell tárgyalni, a dĺintés elfogadásához egyszeľíĺ/!n-in!ős'ĺ!ę!!

szav azattobb s ég szüksé ges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

HatźÍozati jav aslat a bizottsáe szźLmźÍ a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óteqesztés
meglźngyalásź./'.
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A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság I348l20I2. (XI.14.) sz. hatźrozatźban űgy
döntĺltt, hogy Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmĺányzat és a BTM Budapest
Galéria źita| a Golgota téren felállítandó Szent István-i kettős kereszt megvalósítésćtraklírt
meghívásos képzőművészeti pá|yázat nyertese a bíréiő bizottság dĺintésę alapjan: Mihály
Gábor szobrászmuvész

Mihály Gábor szobrászművész 20|2. november 15.-ei szandékný|atkozatźbarl vállalta, hogy
arnerurýben a berryújtott pźůyźľ,at elbíľálása eľedrrrérryes lesz, úgy abban az esetben a
tervekben szereplő műalkotást elkészíti.

A pá|yźnat 2012 november 30_an elektronikusan benffitásra került a szükséges
dokumentációval és mellékletekkel. A támogatói dĺintés alapjan a pá|yazat 2012. december
21-én a projekt csökkentett összköltséggel támogatást nyert.

Eredetileg az önkormányzat összesen 5.999.988 Ft összkoltséggel állította össze a pźiyázatot,
melyben |.799.997 Ft önkormźnyzati saját fonás és 4.199.991 Ft tĺĺmogatás szerepelt. A
pá|yazat birźlata során a Vizuális Művészetek Kollégiuma 3 000 000 Ft támogatás
megítéléséről döntött. A pľojekt megvalósításźůloz szükségessé vá|t a kivitelezésre kerülő
miíalkotás átgondolása, mivel a rendelkezésre źl|ó saját fonásból és a csĺikkentett
támogatásból aZ erędeti elgondolás nem volt megvalósítható. Mihály Gábor
szobrászművésszel lefolytatott egyeztetések során a mrĺalkotás źttdolgozásra került, az eredeti
tervben szereplő, a kettős kereszt alatt elhelyezetthármas halom elhagyásra keľült, azonban a
kettős kereszt alatti grźľrít burkolat 30 m2 nagyságúra vtůtozott az eredeti 20 m}-hez képest.
Ezekkel a módosításokkal a projekt összkĺiltsége 4.799.990 Ft-ra csökkent, ísy az
önkormányzati saját foľrással és a megítéIttźmogatással egyĹitt megvalósítható.

Az źtttervęzętt míiszaki tartalom és költségvetés megkiildésre kerĹilt a Yiruźiis Múvészetek
Kollégiuma részére. A módosítások elfogadásľa kerültek és az onkoľmanyzathoz 2O|3.
februáľ 26.-an megérkezett a Támogatő á|ta| a|áirt úĺrlogatási szerződés és melléklete 30
napos visszakiildési határidővel. (1. szálmű melléklet)

A Képviselő.testület dtintése Magyaroľszág helyi łinkoľmányzatairő| szólĺĎ 2011. évi
CLxxxIx. ttiľvény 42. s 8. pontján, valamĺnt 107. $-án alapul.

A fent leíltak alapján az alá.}bi határozati javaslatot teľjesztem elfogadásra a tisztelt
Képviselő.testiilet elé.



Határozati javaslat

A Képvĺselő-testület úgy diint' hogy

1. elfogadja az előteĺjesztés |. szźmnmellékletét képező Támogatásí szęrződés és melléklete
tartalmi elemeit.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013.03.20.

2. felkéri a Polgármestert az előterjesztés 1. szĺímú mellékletét képezo Támogatási szerződés
és mellékleteinęk a|áirásźra.

Felelős: Polgármester

Határidő: 20|3,03.2|.

3. felkéri a Polgármestert a pźiyázat tźlrgyát képezó, Golgota téren elhelyezendő Szent
Istvan-i kettős kereszt megvalósítása során keletkező dokumenfumokaIźirésfua.

felelős: Polgáľmesteľ

Határidő: 2013.09.10.

A dłintés végľehajtását végző szeľvezeti erység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi
Ügyosztály, Pénzĺigyi Ügyosztály

Budapest, 2013. máľcius 20.

{}Ł-T-Lś\/
Sántha Péteľné
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából

k łfuI+.Ł,S,
Dr. Mészłĺr Erika

aljegyzó





Nenrz-eti l(ultuľális Alap lgazgatósága
1085 Budapest, Gyulai Pál u. l3. Pál.yĺiza.t.i ĺlzĺ:ľrĺrsít ĺj: 3974/ooo33

TÁM o G^1.Ás1 .sZ Iiti ?-Ő }) lłs
A Nemzeti I(uItuĺális Alap tcľlr(:ľc ]riztosit<rtt,, vi'sszłr lrĺ:Irr t'ĺll.ĺĺ.ĺ-llrĺlĺi

támogatás [ĺ:llraszlrĺrlásriľa

A Nemzetĺ l(u]turá]is Alapľól szóló jogszabályi fcltĆtclcl( cs ŕi pályázati fcllrĺvĺis sz,cľilrl, |lcrr5l(lj|'clt'|. 1rĺil1'12'11'
elbíľálása alapján a vrźuÁr'ls nnťirÉszot-pK KoLĹÉG!UMÄ, lrlĺlrt .ľánrĺr;';atĺ) lrlegl:íz;lisilrułll a 

-Ncnrzcti

I(ulturális.Alap lgazgatosága /a továbbial<batr: Igzrzgatóság/ tis BUDAPpST FovÁRos VIII. KDRÜLET
JozsEFvARost oNKoRMÄľťYzAT 1082 BUDAPDSI., I]ÁlloSS U'(r3-67. /a tovťr|rł:iiirl<l.ratr: 'I.ĺlllrĺrgĺrĺ.oĺ'ĺ'/ l.i

mai napon szerzódést kötöttek az ďábbiak szeľínt:

1'} A Támogatott által 2oI2' 1-1 . 15' napol.r benyťrjtott,39?4/ooo33 az<rtrositÓ 'szĺlnl źllíltĺ: lr'yilvtilrĺ'ĺrľt'ĺĺsbĺr
vett pályázati cél támogatäsáĺa, azaz

A BUDAPEST vIIl. KERÜLETI GoLGioTA TÉREN FELÁLLÍTANDÓ szDNT IsTvÁN-I KETTóS KERESZT
MEGVALosÍtÁsÁne

a VIZUÁLIS MÜvEszETEI( KoLLEGIUMA 0o9/39 /12 sza:ľrríl clön{:ĺ.:sc r'ćgľĺ:[rĺr.jt-ťlsĺllĺ<ilrl' ĺltz lgĺrz1.ł;rrtcisálg

3.O00.ooo Fr
összegi vissza nem térÍtendo támogatásŁ folyi:sÍt. A támogatá'st łr Nclrrzcti ĺ(ul|'uľá'lis Al:.rp .9ooíJ00ií
Alkotómĺiuészeti teuékenység szaJ<ťeIadatra szálrrolja cl'

2,) Az lgazgatóság a támogatást a szerzođes 15., 17. ćs 19. porrtjátrair t:rcgadĺ>tt fcltĆtelck ós ťttcnrczĺ)s
szerint utaua a Támogatott 14 1 oo3o9. 1o2 13949-0 1 ooooo6 sztt lnťl szálrrlĺ,l j ĺr ľĺr.

3') A TámogatoĹt a támogatást kizárolag az L. porrtlralr meglrĺrtáľozott ccl Inegvalósíĺ.ĺi"^á.ľtr hasznĺil|rĺ-ltjĺr fcl zr

páIyázatban és ajelen szerzódésbcn foglaltal< szerinĺ.

A megvalósÍtás teljesÍtési idotartama:2073. 02. oL, - 2013. 08' ro.
4'! A Tá'mogatott köteles az érvényes ado cs tłiľsadalolrrbiztosÍtási szabálYol<at bctaľtarni. A llcll]

magáJrszemély Támogatott koteles ez-en fclüI a pľogram teljcs, télrylcgcs 1r<irrzĺbrgĺrlnri kiĺtc1ásait
számviteli nyilvántartásábalr elkülönÍtetten l<ezclni, valamílrt az ćľvélrycs szłitlrr'itcli, pćllzrigyi,
kozbeszerzési és eryéb gazdálkođási szabályokat bctartani' A.I'árrrrogatott l<ötclcs továbbá a tárrrrogertásszrl
kapcsolatos iratokat, va]arnint a támogatás fellrasz',nálását alártáma.szto lrizolrylat<rkat teljes köľťlĺ:tr az
elszárnolás elfogadását követó 10 évig megcirizlri'

Amennyiben a támogatott programhoz biztosÍtott valamenlryi költségvctési tźrnrogatárs <lsszcge clćľi vagy
meghaladja a háľommillĺó forintoť és a támogatott pľogram teljcs, tćnylcgcs lrrcgvalósítäsi koltségc
csökl<en a tervezetthez képest, a Támogati a tánrł>gatá's összcgét az összköltség cscll<kenćsérrck
arányában csökkenti, beleértve az elszámolható ľezsit is.

5.) Ha a Támogatott a támogatást részben va$l egcszlrell tleln a támogatási szcľz',iclésben lnegl.lartarozott
célra fordítja' vas/ egléb módon eitéľ a sz.czcĺclésbcn foglaltaktól, kötelcs a tálnoĺšatás iisszegct az
átutalás napjától a vísszatéľítés napjáig szämÍtott jcglbaľrl<i alapl<arnat kótszeľesével novelt nréľtéI<betr
.az AIap 10o32oo0-00288767-oo00000o számu bankszárnlájára haladéktalanul visszaĺizetrri.

6.) ĺt') Az 1. pontbarr foglalt cél meghíúsu]ása esetében a Tárnogatott kotcles azIgzlr.gtltiságot - indol<lással
- haladéktalanul éľtesítcni es e$lídejťlleg a l:árnogatás össz.cgit az áttltalŕls napjĺĺtil a visszatiľites
napjaig számított je$lbanki alapkamattal növclĺ' Inćľtékberr az Alap (5. 1rorrtbarr mcgielölt)
bankszámlĄáľa vĺsszau talni.

b.) Az lgazgatiság jogosult a szerzőďéstól a jogszarbályokbarr, kťrionösen az á||ałn|láz-taľtásľól szćló
tÖľvény végľehajtásárol szőIo 368/2011. (XII' 31.) I(oľln' ľenclclct 82. $-ában n:eghatáľozott
feltételek bekovetkezese csetéll elállrri, illetvc azt fchrrolrdani. A szcľz-odestol elállás, illetve a
szeľzódés felmondása csctćn a Támogatott ](ötele's a támogatás összegét az átutalás napjátÔI a
visszatérítés napjáig számĺtott jeglbalrki alapkämź.IĹtal lrövelt rrréľtó]<beIr az A|ap bankszánrlájáľa
visszafizetni' Az.5. és 6, pontbalr fog}altalĺ esetin a tźimogatárs visszafizctésclrck biztosítél<a a
szeľzodéshez rncilékelt feilratalmazó levćl.

7.| A Támogatott a szerzódés teljcsítésér<íl 2o13. 10. 09. napíg bcćrker..ően a \ł,,rvĺ,ĺ'.ttka.htt portálon elćrhetó
fe]használoi 1iólqján keresztrĺl elszámolást tartozik azIgtlzgatősághoz benyújtani, ezen beltil:

- a támogatott cél megvalisĺtásáról szóló SZAI(MAI l3I}sZÁMoLÓT,,pclľ formáturnban (kiadvárry esctén
fi5lelemrnel a 12. pontban foglaltal<ľa)'
A szakmai beszámolóIrak a pátyázati Íe|hívásban es a L7. pontban męghatáľozottakorr kívtil
tartalmaznia }<ell a támogatott tevélĺeIrység mcgva]ósĺt,ásánal< szal<rnai vonat]íouásait, tapasztalatait ćs
a lnegvalósÍtás cľedmólryessćgónck c]en.lzését.

(,

Nyollltatás: f0|3.02. 19' | 1 :21:3|



* a támogatási összeg fe]hasznáIásät igazo\Ó l)liNzÜC'Yl DLSZ^MoláS,l. rrz ]:)|szl'lllr<r|ti llr1l<l|' ltiĺi!|tvĺ.., rl
Támogatott nevére és címére kiáuított cľĺ:clcĺ'i, <;:ľvćtr.yĹr:lĺ;:trĺĺ'<:ĺĺ' lriz<rtr.ylrrtolĺĺrt,,1rclľ, lcll.tlr:it't'ltrrl;i.rlr ĺlz

'Elszárnolás benyújtása'' cĺm alá feitoltve .

Á pénzú5lí elszámoiásban benyťrjĹott bizorr.yltl'l.<>l<, illcl'r,c tlz t.lzĺ>|s'ol.ĺ fc|'tiilrt.ĺ:tcĺ't ĺ'ĺ:ljcsí('ĺ.,:s dírtuľlrrt - ĺ.l

támogatás kiutalásának idópontjátil függetlcutil _ fo12. 12. ot' - 2ol-3. 09. 25. iĺlĺlĺt'::rľt'ĺ'rlrrľĺ.r szĺillrr.r|'.
A ,Iämogatott a támogatási cél mepalósítársa sĺ:ľárr ĺr ltłiltsćgvĺ:tési ĺ.łilrrogatłĺs ć:s * hĺr clťĺĺľírsľĺl |ĺcľtilt - ĺ'r

saját forrás terhére százezer foľínt éľtćl<hettírľt rnc14|rĺrltr<l<i ćľ|ĺi|<ui, łiľur l:ĺlszcľzĺ:sć:ľĺ: vĺ,tgy szĺrlgĺĺ|tĺrl'ĺis
megrendelésére irányuió szerzodésŁ kizárolag Íľásllĺrlr kt)tlrĺ:t, alrrĺ:ly <iĺrkr.lnron(uIT}ot Ír ,l.(ilr]ogtrtott 

ĺr
pénztiryi elszfurlolásllclz kol'ęlcs fęltullęrri.
Amennyiben a Támogatott a támogatási cé] mcgvatlt.isíĺ.ásĺl sol.Ítľl |<ŕjzľcrrrťtl<ł)do|<<:ĺ vr>lr |rt>, trl<l<ĺ)ľ a vclĹik
kötott - kifejezetten a támogatási cél megvalósít/tsáľtr íľálrryr.tl<i - nregĺrllapoclĺĺsĺlk nrít-^ĺllĺttłt, vĺtlĺllrrilrt ĺr
közremúködók ájtal befogadott - a L7, pontl)al1 nrcglrat.źrľozĺrtt jĺ:gcilrrcl<lt) vĺllrĺrĹkozĺi . bizorrylĺrtol<
éľvénytelenÍtętt és hitelesített másolata ís a pćt"lziigyi <ĺszá.trrcl]ĺio^ ľi:szi:t |<ć1rezi.
Megbízási d[j, ílletve tiszteletdíj jogcím esetén ŕt .l'.rľno8'Łrtott tr pćIlzťlgyi clszĺlrnrolĺlsľroz l'eltijlĺ'i ĺl lrrcgbíztisi
díjak' tiszteletdíjak szemláaott szellemi tevék<.:rrys<:61 szcľzticlĺ::sclit. Áz idegcn nyt:lvĺ:tr kiállÍtoĺt l:iztrrrylattok,
illetve szerzódések mellé ezek taľtalmi forclítását is csatoljĺr a ,ľálrroga'tott.

Az lgazgatőság a Támogatottat a szakmai beszírmoló és a pérrzĹipi clszarrrolárs elľogaclásáľol trz crlfogadársĺ:
követő 30 napon belül írásban értesĺti, továrlrllár a koz1rcrrz<:1<lrcil nyťijtĺrtĺ' tírlnogtrtĺirsol< ĺĺtláthatoságáľol
szo|ó 2oo7' évi CL)O(XI. törvény ą|nrlján azIgazgatoságl<öz:zc is tcszi a sj,/.a](ľnĹlí |rc.szźrmoló ĺ:s a pćlrzüryi
ęlszámolás elfogadását.

8.) Az elszámolással való indokolat]an késcdelcm ese tćlr a ,ľírrnogĺrtott ]<řjt'clcs ĺl késecltiletrrl>c esćs napjĺit<il a
támogatás összegére számított jeglbarrkí alapl<anrĺrtlrttl< lncgfclclő l<iitbćľt Íiz-ctl.li.

Vitás esetben 83 eIszáfiolás és a beszámolo lrcnyťr.iĺ:ásĺitrak |rizorryitászr ar 'l.árnrogettottaĺ teľhcli.

9.) a.) A szakmai kollégium köteles és eryberr jogĺrsullt ĺr szakrnai bĺ':sz;ilnoló|. clbíľtillri, azlgzlzgatőságpedig
a támogatás felhasználását pénzťl5lileg cllclrrĺ5rizłi. Ąz lgazgatósárg j<rgosult a TźlrnogatoĹt.ő| .az

elszámoláshoz szükseges minden adatot, lrizorrylatot bckćľni, az elszámolĺĺst indoko}t' esctberr
kiegészÍttetni.

b') Az |gazgatiság Belsô Ellencirzesi osztálya jogosult a Tál:rogatottlrál pć:rrzĹigli cl|erroľzćs, ílletve az
illetékes sz-akmaí koilégium és/vary az általa l<i.iciölt kollegir.rmi tag(ok) bevonásával teljesĺtmény-
ellenorzes keretében lrelyszíni ellenórzést Ĺĺlrtetni, errrre]< s<lľárn a tátnog,atott pľogľamľa volratkozó
utókďkulácíó vegösszegének és az elszámo|o lerpon feltüntetett tényleges megr'aiósÍtási l(öltségnek
az egľ ezö ségét vizsgálni.

c.) A támogatás felhasználását az ál]amlráztartäsról szóló törvélry l<ĺiltségvctćsi támogatások
ellenőrzesére vonatkozó rende]kezćseibcn foglalt sz.cľvczctck is jogosultak ellcrróľizrri. Dnnelĺ során a
Támogatott koteles a költségvetési támogatáIst ellcnőľző szcľvczetekkel egyťrttrnťlködni, az
ellenorzést vegző szerv kepviselóit ellenorzćsi lnunkĄ'jurl<bar.l a lncgfcleló dokumentumol<, számlák, a
megvďósítást igazoló okmányok, biz'onylatok ľcnclelkez,ésľe bocsátásával, valamíllt a ĺizikai tcljesítés
vizsgálatában a he}yszínen is segítenĺ.

Ha a Támogatott neki felľóható okbol nem tesz eleget e]lenoľzéstťrľćsi kötelez.cttsógénck, az Igazgatiság
jogosuJĹ a sz'erződéstől elállni.

1o.) A támogatás összege vissz-aigényellreto áltaiáIros |oľgalmi adóľa nem hasznáIirati fei.

1i') Amennyiben je|en szerződes 17' I)ontja PR kötelczettséget taľtalmaz., ugt a Támogatott az !, pontban
megielölt támogatási cél megvalósítása soľálr, továbbá a támogatási celtai kapcsolatos média
megjelenéseknél, közlcményekelr, ltnclezvćnyeken, lĺiaclványokon, könyvcken, reklám és PR anyagokon
köteles feltüntetrri a támogatás tényét, valaminĹ az NI(Á teles nevćt és emblémáját kífogástalan
nyomdatechnikai minóségbelr, jól láthatóan elhelyezve. olr-line tartalmaknál, internetcs felületeken az
NI(A nevét ćs a logóját is a rvwv''.nka.htr webcímľc mutató lilrkkel is ki kell egészíteni.
Ennek a köte}ezettségénel< teljesitését az elszámolásában köteles megľelelĺi rnódon igazolni. Az embléma
]etölthetó a wrłw'nka.htt portálolr az embléma menüpont ďatt.

12') I(iadványok (könyvek, CD, DVD, allrttm, r.taptáľ, stb.) tárnogatása esetében a Támogatott kőtelcs a
kiadvány egl példárryź\t a.z Igazgatóság ľćszére postai úton mcgküldeni.

13.) A.) A Támogatott. - amennyiben az a páLyázati fellrÍvásban foglaltakkď nern e]lentétes - inđokolássď
alátámasztva, ery alkalomlnal és a 3') pontban jelzett határidó lejárta e\őtt az lgazgatősäghoz
cil:rz'ett keľclemmel igényelheti a megvalósítás teljesĺtési határidejének legfeljebb 6 hónapos
meglrosszabbĺtását. A 6 honapot meghalacli meghosszabbítást a szakmai kollégiumhoz ciÍnzett
kérelcmnrel igćnyclheti a Támogatott,
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B.) A TámogatotĹ - indokolássa] a]átárnrasztvÉ} '- cĺłý aJl<ttlorrrnrĺir'| <i's rr 7.) ;rt>lrĺ.|r;rlr 'jr':lzł:Ĺt lrlr|.:iľitl<j |ĺ:.jĺiľl'ĺ'r
e!óĹŁ az lgazgatósághoz cim.reĹt kéľe]emlrrcl igŕ:Ily<:|lrcti ĺ\z <:lszi|ll.l.l<l|lisi lrĺlĺ'ĺil.i<]ĺi |ĺ:1ĺ'|ĺ:ljĺ:lllr (i lrĺil,i;r1lĺls
meghosszabbítását'

C.) A 7.) porrtban jelzett hatáľidó utálrr lrcnylrjtot't kĺlľclcnl ĺ:sĺ:ĺ.(:lr a lrl<:g,vĺ.llĺi'sĺĺ,ĺłs ('i:ljt:si{'<isi ľlĺ.rt'iĺľitlĺ.:jc,
valamint az elszámoIási hatáľiclő rrrcglrĺ;sszabbĺt:ásárrarlĺ l.c|t.ć:{'i:l'.: irz clszĺilrrĺr|ĺlsĺ lrtłl:áľi<Jĺ) ĺ,:s ĺ.t

kérelem benyújtása közötti idóre megÍiz-ctctt kiitlrcľ, atntĺ:lllryil;ĺ}lr lrrĺlrľ lrrcgĺ'iil'tĺ!nt ir t'ĺĺrrrĺrgtttílsi
összeg egészének illetve részének kiutalírsĺl.

D'\ Az elÖzóekben foglalt hatal.idók rnidosítását nrĺisocli]ĺ a)l<trlĺrlrrľlrĺrl ĺ-:sĺ.rl< l<iilłilriĺst:lr iľlĺlĺrl<<rlt csctl)cn
a sŹalmai kollćgiumhoz címzctt kćľclcmnrcl igćlrycllrcti ĺ't,l.ĺilnogutcl|'|..

E.) A Tämogatott _ irrdokolással alátárnasztvćr _ cs/ a]l<rl]ĺlInlrrĺrl lęĺiľlrcti tlz |gaz,gl:lĹĺ>ságĺ'ól zt
felhasznáúási jogcÍm(ek) módosítását, de ez a mócl<isítárs csłl|< łr 1:ál.yázati' li:llrÍr,áslratr szcľcl)ló
jogcÍmekre törtenhet. Ettól eltéľni csak abban az est.:tbcn lcllc[, elltl<:lllryil:clr Í:l nlcgval(isítíis fcltetelČí
lényegesen megváltoztak, és azt meg[elckiclr dokumcrrĺ:ĺiljrĺk.

F.) A tátrrogatási cél módosÍtására a szerző<|esrrrÖclosítárs kcľcLi:l>cn lriľlcs lĺ':lrĺ:tĺisćg' A llá]yázati cćl
megvá{toztatäsához a Támogatott kötclcs a korábbarr |<iut;ĺrlt t'Ĺi'nlog?rtást lrĺrlttclr:l<tĺ.rlłurlrl
visszautalni. Az lij témánalc megfclelő progľam lcírástivzrl, kiiltsćgvctcsćvcl ćs cgyćb, az ćl.clcnri
döntéshez szükséges mellékletek lrenyĺtjtásával adhat be új pá'lvárzatoĹ'

Az lgazgatósághoz szerzcjdésmóđosÍtás ĺľánti kéľclmct a TálnoBi.Ik)tt Łl ľclhíłsrl)źĺlĺ.li Íirikjálr l<crcsztiil ĺl
pá|yázatí menüpont ďatt nyújthat be.

14.) Jeien szeľzodés csak akkor jön létľc, lra a .I.ámogatott L\" ált.łrla aláiľt szcľzĺiclés 2 pi:lclátr.yítt ć's a
szévn|avezetó ďtal is aláírt íelhatalmazó IevéI 2 pilc|árryárt a kézhezvéLcltĺil szĺ.rllrÍtott 30 lra1r<rl.l lrclĹil
visszakü ldi az Í. gazgató ságnak.

15.) A támogatás utalásáľa nem i<erü]het soľ, atncnlryiberr:

a Támogatott a szerzódést és a szabályosarr kíĽłjltött éĐ. a szárnlavczctő áltĺrl is aláĺľt ícllratalnrazó
leveleket vissza nem kůldí az|gazgatóságra,

. a Tátnogatottnak az Alappa|, 1||etvę az Embeľi Eľőfoľľások Milrisztéľiulnával és jogelcldjcivei
szemben nem teljesített szal<mai lreszámolási es pélrziigyi elszámolási, illetve cryéb pénzuryi
kötelezettsége ál1 ferrn,

16') A Támogatott magánszemély név, cirn váItozásait, a ,ľámcrgatĺrtt gaz.clálkodi s./-eťvezet ezel,<en LiIl af
adószá'rn, a gaz.däkodási foľma változásait, valamirrt a7 el]ene jlrdult csőd-, felszárnolási és
vĆgelszámolási eljárást is - 8 napon belül - az |gazgatoságnak kötelcs bejelcnteni. Ha a támogatott
tevékenység megvalósításában vary a támogatási szcľződés feltételeibęn változás követkcz-ik be, a
támogatott a tudomásra jutásátol számÍtott 8 napon belül k<ite)es errcjl az lgazgatoságot eľte sítenÍ.

A 2. pontban megieloit számlaszám megszűnćse vagy vätĺlzása esetén a ,ľámogatott a váItozás
bejelentésén túI megküldi az Igazgatiság részéľe az ilj szám\aszámra vonatl<<rzó, éľvérrycs fel]ratalmazi
levelet ket példányban'

A bejelentés elmulasztásából eĺedó lĺárokert a felelósséget a Támogatott viseli.

17.) A támogat'ás Íelhasználásí jogcímci ćs meghatározott egyéb rendclkezesek:

a.) A Támogatott aitď megadott tervezeĹt összes l<öltség; 4.799.99o

b'} A támogatás intenzitása: 93,00%

c.) A támogatás osszege az. a|ább feitüntetett jogcím(ek)r.c fordÍtható:
A támogatás őssfege a 2013-02-04-élr kclt vissfatelwezett -I(ollégium által errgedélyezetŁ - költségvetés 4/C
osz.lopában felsoľolt, NI(A által mcgítélt támogatás bárrnely tćte}éľe íclhasználható.

A páIyäző kőteles a 1 1. pontban meghatáľozott PR rendelkezések szeľínt e ljárni,

A szakmai beszámolónak taľtalmazlria kclt az clkészult múľ<ĺl kószült fotóCiokumentáciit és ľészletes
leÍrást.

A támogatási összeg 1'o oÁ.ának utalására a penzüryi és szakmai beszámoló beéľkezósét kĺivctôen, illetóleg
a pénzügyi elszámolás elfogadása után - a tényleges ćs terveuett összl<öltség arányának alakulása
függvényében - líerĹilhet soľ.
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18.) Amennýben a támogatás utalásáľrak idópontjában af államhĺiztaľtásĺrn kivriti Támogatottnak
közÍaĺtozásaýaÍt, az áJ|amháztartásr<il szóli 201l. ćvi CXCV. törvény 52. !i (3) bekezĺlćse alapján a
folyósításra kenilo költségvetési támogatásból a Támogatottat teľhcló kciztaľtozás összegćt a kincstá'ľ
visszataľtja, és az állami adóhatóság megťeleló bcvételi számlaján jóváĺľja. A Tämogatott ľęszére a
köztartozássď csökkentett támogatási összeg keľül átutalásľa.

A Támogatott jelen támogatási szeľzódésból eredó kötelęzettsćgeit a fcnti levonás nęm ćľi.nti, azaa kötęlęs
az 1. pontban meghatáľozott támogątási cęlt maraclcktďanul megvďisítani, szakmai bcszámo|ŕrját es
pénzüryi elszámolását a szęrződésben meghatározottak szęrint határidóben benyrijtani.

19.) A támogatás utalásá'rrak várható idcĺpontja:

2013. 06. L7.
2013. 11,08.

2.700.000
300.000

20.) A Íe|ęk az esetleges jogviták eldöntésére a Budď Központi KeľĹileti Bíróság kizáľólagos illetekessegében
ďlapodnak meg.

2L.) A szerzódéshez tartoző mellék1et(ek):
- Felhatalmazó levéI (va$l a szám|avezeto ďtď ręndszeľęsített felhatalmaeó levél)

Budapest, 2013. február 19.

BUDAPEST FoVÁRos VIII. KERÜLET
JozsEFVÁRoSI ÖNKoRMÁNYZAT

Utalvámyozó / ErvényesÍtó, ellenjeglzó

ffi
Nomzoti i(ulluriills 

^lapig.ĘfĹlĹr1osŕĺ!]a
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FELI.{ATAI,M 
^Zo 

L,Iłv ť,|,

Maglarországi Volksbank Rt'
(szźĺn|avez-etó neve)

Megbízom/megbizzuk tnöket az aIäbb nregjclölt fizctĺ1o^i szĺllrr|áľll< |'ĺ:ľ}rćľĺ:
I(edvezményezett álta] benyújtandÓ beszcclési rrrcgbÍzárs(tlk) ĺ-cljcsí|.csćľc it
feltéte]ekkei:

I:ĺł |.)lĺi zrt t i łr zolr tl s í ĺ'ĺi :.J1),7,| / 0o o 33

i\f i:||ĺ\b|J lDcĺ{llc\'czcttl
l<övt:l.kt:zĺiklrcIr |bg|ĺllĺ.

Fizető fél számlatulajdonos megnevezćse: B ü] ÁI'l} ŚT lĺcŇiln ĺx vĺ r i. ił-D Il_Ü ĺ, ľĺ -_-
.ĺTzsEFVÁIiOsI ÖN I(ORMÁNYZ^'t.

14 100309 ] 02 l 3949-()loo000Ó

1 0032000-0 a2887 ti7 -oo000000

A felhatalmazás idotartama: 20i3. 10. 09.-toi - 20]'6. 10. 09.-ig

a) abeszeđési megbÍáshoz okiľatot nem kell csatollli*
b}a-besa@kerxĺ-gk'i'ľetg(ka'}'t..ł<el'l.esa'tolł.li4

@#ffiffi-i-..ř.řii

További feltételek*: a) nerľ^ }<erülnek meghatározásľa
t+eseedcsi*meguízáeoĺłl<érr.t,i-felsĺiel{,ék]ratál.-+r.{e łjesítés1lélłzllełtlétól-filig;gtÍe'n*

-'==--.--Ft'

-deviaarłeral 

-ł.So-.kĺicł.j a*
e}łenyt+ási-5ia.koriság.:_-__-(pl-. nĺqli;lłĺrvł.;.e'ri)
d) feđezet.híány esetén a soľba állitás ídótaľtama legfelicbb 3l5 nap
e/ felhatalrnazás csak a l(edvezmcnyezett ĺľáslrelĺ lrozzájáľr"llásĺival vorrlrato r'íssza

Kelt,...'.',..' év.''''.''' hó ''' nap

BUDAPEST FlVÁRoS VIII. I(ERÜLDT JOZSEFVÁROSI
oľxonpĺÁNYzAT

Magvaľoľszági Vol}<sbank Rt.

Felhatďmazással éľintett fízetési számlájárral<

I(edvezményezett Íiaetésí számlájának
penzforgalmi jelzószáma:

n nem kívánt ľesz toľlendo
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