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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi fl
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határozati j av as|at a bizoltstĘ számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a
testtiletnek az e|őterjesztés megtáľgy a|ását.

Képviselő-

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
Afejezeti kezelésű e|(lirźnyzatok kezelésének és fe|haszntiásanak szabá|yairől szóló 5l2OI3.
(II. 20.) NGM rendelet 44, $-ában foglalt rendelkezés szerint az idegenforgalmi adó differen-
ciált kiegészítése előirányzatból valósul meg a helyi önkormányzatok tuľisztikai tevékenysé-
gének költségvetési támogatása. Az e|őirányzat fe|haszná|ása egyedi dcjntéssel, költségvetési
támogatás formájában, a helyi ĺinkormányzatla| kötött támogatási szerződéssel, elő- vagy utó-
ťlnanszítozás útján történik. Az e|őirźnyzatbő| nyújtott koltségvetési támogatásról a szakmai
kezelojavaslata alapjan a miniszter dcint.

A Nemzetgazđasági Minisztérium 2013. decembeľ 11. napjĺán ke|t tájékoztatása szerint fenti
jogszabályhely a|apjan onkormányzatwk Yarga Mihály miniszteľ döntése értelmében
4.922.000.- Ft vissza nem térítenďó támogatásban részesül idegenforgalmi adó (IFA) differen-
ciált kiegés zítése címen.
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II. A beterjesztés indoka
A támogatási dĺjntésrőI onkormtnyzatunk201'3. december 11. napjan éľtesült. A támogatási
szerzóđést 2013. december 3 1-ig meg kell kötni, ezért indokolt, hogy a képviselő-testület dön-
tését a december 18.i ülésén meghozza.

III. Tényállási adatok
Az IFA diffeľenciált kiegészítését 2011-ben vezefre be a kormány, melyben azok a települé-
sek. keľületek részestilhetnek. akik idegenforgalmi adót szednek be. A kiegészítés mértékéről
a beszedett adó összege és a vendégéjszakák száma a|apján a Nemzetgazďasági Minisztéľium
dönt.
A 2013. évi IFA támogatási idoszaka: 2013, jaĺuár |. - 2014. március 3I., így ezen időszak
alatt megvalósulandó alábbi célokĺa lehet felhaszná|ni az összeget.
1.Turisztikai desztináció menedzsment szęryezęthez és annak tevékenységéhez köthető kiadá-
sok.
2. Turisztikai információs iľoda vagy a Magyaľ Tuľizmus Zrt.-ve| névhaszná|atrő| szóIő szer
zódést kotött iľoda (Tourinform iroda) fenntaľtása.
3.Turisztikai maľketingtevékenység: turisztikai kiadvanyok készítése, teľjesztése, tuľisztikai
téľképek készítése, kiadása, a célterületet bemutató film készítése, honlap létľehozatala és
üzemeltetése.
4. Rendezvényekkel kapcsolatos költségek (kulturális, lovas, keľékpáľos, vizi, falusi,
ökoturisztikai, gasztronómiai rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve tźlmogatása,
konferencićtk szervezésének és lebonyolításának költségei, turisztikai konferenciáďvásáron
való ľészvétel).
5. Településkép turisztikai célú fejlesztése (pl. virágosítás, parkosítás, utcanév-táblĺĺk kihelye-
zése, cseľéj e,tźljékoztatő és eligazítő táblák kihelyezése).
6. Az épített cirökség védett elemeinek he|yreźilítźlsára és a ĺagykozonségnek való bemutatha-
tővá téte|éľe iľányuló tevékenység költségei, amelynek eľedménye turisztikai attľakció létľe.
jĺitte, amennyiben az épített <irökség elem az onkoľmányzat tulajdonában van, vagy az áIta|a

vagyonkezelt vagy kízárőIagos á|Iami tulajdonban tartandó épített öľökség elem esetén az
önkormányz at az ingy ene s használ at j o gźx aI ľende lke zik.

Atźlmogatás felhasználásľól a támogatási szerzoďés megkötését kĺjvetően is lehet dĺjnteni.
A szakmai és pénzügyi beszámolás hataľideje2014. április 15'

IV. Döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Javaslom, hogy Képviselő-testtilethata|mazzafe| apo|gármestert a támogatási szł.ľződés aIá-
írtsźlta, valamint kéľje fel' hogy a tźlmogatás felhasználásával kapcsolatos javaslatát terjessze
be a HumánszoIgáItatási Bizottság elé elfogadásra'

V. Diintés célja, pénzügyi hatása
A dontés cé|ja a támogatási szeruőďés aláirásćxal turisztikai fęladatok megvalósítása. A
4.922.000.- Ft támogatás a 2014. évi költségvetést érinti. A tĺĺmogatási szerződés szęľint a
támogatás leutalása az Önkormányzat által benyújtott szakmai és pénztigyi beszámoló jelentés
a|apjźnutólag tĺjľténik, ezért aűlmogatts ĺisszegét az onkormtnyzatnakmeg kell előlegeznie
az átmenetiIeg szabađ pénzeszkozök teľhéľe.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet

A Magyaľországhe|yi onkormányzataftőI sző|ő 2011' évi CLXXXX. töľvény 23. $ (5) be-
kezdés 7 . és 13. pontja a|apján a keľületi onkormányzat ťe|ađata kiilönösen a turizmussal kap-
csolatos feladatok e||átása, és a helyi közművelőđési tevékenység támogatása' a kultuľális
örökség helyi védelme.



Kéľem az a|źhbí hatát o zati j avas lat e l fo gadás át.

H.ł.ľÁnoza'TI JAYASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Jőzsefvárosi onkoľmáĺyzat a2OT3. évi idegenforgalmi adó differenciált kiegé-
szítésével kapcsolatosan 4.922,0 e Ft támogatási ĺjsszegben támogatási szerzőđést köt a
Nemzetgazdasági Minisztériumma| a 2013. jaĺuźn I. - 2014. március 31. napja kozolt a
Józsefuarosban megvalósuló turisztikai tevékenységek támogatása érdekében.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. december 18'

2. felkéri a polgármestert az idegenforgalmi adó diffeľenciá|t kiegészítésének felhasználási
tervének kidolgozására és Humánszolgá|tatási Bizottság felé tcĺrténő előterjesztésére.

Felelős: polgármester
Határiđo 20I 4. március 3 1 .

3. felkéľi a polgármestert a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi doku-
menfum és a támogatási szerzóďés aláírásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeľ 20.

4. felkéri a polgármesteľt' hogy a hatćtrozat 2. pontja szerinti hatáskör megadása érdekében
terjessze be azSZMSZ-rőI szóló 25120|3. (v.27.) szźtmű ĺinkormányzati rendelęt módosí-
tásźú a Képviselő-testület 2014. évi első rendes iilésére.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2014. évi első ľendes képviselő-testületi ülés

5. a támogatás 4.922,0 e Ft összegét 20I4-ben az źÍmenetileg szabad pénzeszkozök terhére
megelőlegezí, fe|kéri a polgármestert, hogy a 20|4, évi költségvetésbęn a támogatási szer-
ződésekben foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 l 4. évi költségvetés készítése.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgá|tatásiUgyosztá|y

Budapest, 2013. decembeľ 1 6.

dJ\,ĺhĄ
dr. Kocsis Máté
polgármester I

Töľvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és mes.bizt
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gbízásźlbőI:
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1. számú melléklet
I(ö telez etts égv á|Lalás az ono sítő :

Szetződés szátna: NGM/ IFA 20Ll /BP-8

ľÁuocłľÁsl szBRzŐoÉs

ameIy létÍe'ött egyrészrőI
a Nemzetgazďaságí Minisztéľium (1051 Budapest, JőzseÍ nádor tér 2-4.)

képviseli: Dĺ. Horváth Viktóĺia helyettes á|lamitkáĺ
mlnt támogató (továbbiakban: T ámogatő)

másrészrőI

Budapest Fővátos VIII. keľület Józsefuáľosi onko ĺĺnányzat
székhelye: 1082 Budapest, BaÍoss u' 63_67.

képviseli: Dĺ. I(ocsis Máté polgáÍmesteÍ
PIR toĺzsszám:73571'5
Adőszám: 1 57 3 57 1, 5 -8 41, 1 _321 _0 1

számlav ezető lntézmény: Sbeĺbank
frzetésí szánfaszám: 7 4700309 -1'02139 49 -0i 000006
mint l(edve zményezett (továbbiakban: Kedvezményezett)

- a továbbiakban együttesen: ,,Felelť' vagy ,,Szetződő Felek , - kőzőtt, az zlliirott hĄen, napon
és az alábbi feltételek szeľint.

"l'. Szeĺződés tálĺ,gya, a tátmogatáts célia és jogcíme

1'.7. Szerzőđő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatő 4 g22 000 Ft, azaz négymlL\lő.
|<ileĺcszázhaszonkétezer forint összegri vissza nem téľítendő támogatást ĺyiĄt Kedvezményezett
tészére az 7.2. pontban meghatározott feladat megvalősítása céIjá'bőI. A támogatás intenzitása 100

%.
Á támogatás iogcíme a fejezetl kezeIésű e|őlĺányzatok kezelésének és fe|használásának
szabá|yatő| szőIő 5/2013. (II.20.) NGM ĺendelet (továbbiakban: Renđelet) 37. pontja

Qdegenfotgalmi adó điffetenciált kiegészítés e).

A' támogatás összege a Magyarotszág 2013. évi központi koltségvetés&őI szőLő 2012. évi CCIV.
törvény 1. melléklete, XV. NGM fejezet, 25' cim, 44' aIcíĺn,,Idegenfotga|mi adő diffeĺenciált
kiegészítése'' elrtevezésű Íejezei kezelésű előtányzat (,Ą.HT azonositőszám:297357) teĺhéte keľiil
btztosításta'

Á. támogatott tevékenység a Támogatő ,,8473581' Tuĺizmusfejlesztési támogatások és

tevékenys ég ek,' szakf e|adatáb a tarto zjk.

1'.2' Kedvezményezettvá|lal1a, hogy a támogatási összeg |ĺzfuőIag jelen szerződés 2. sz.
mellékletéb eĺ meghatáÍozott Tuĺisztikai tevékenység támogatott feladat megva|ősítása érdekében
kenil felhasznáIásra.
A támogatás összegének fe1haszná|ása, valramint a költségek elszámolhatősága tekintetében a
Rendelet, jelen támogatási szerződés és a hatáIyos jogszabáIyok támoEatásokkal kapcsolatos
előiĺásat az lrány adők.

1'.3. ATámogatás felhasznáIásárakjzárőlag a I(edve zményezettjogosult. 'Ą l(edvezm ényezett
tudomásul veszi, hogy a támogatásból további támogatást|<lzárő\agaz alábbi feltételekkel
nyújthat:

A I(özĺeműköđő a támogatást az 1',2. pontban foglalt Íeladatoktahaszná|hat1a fe1,.



A támogatás odaítélésének feltételeként, amennyiben aKedvęzméĺyezett jeIen
támo gatásból cs ekély ös szegri (ún.,, de minimis',) támogatásként támo gatáSt nyúi t,

köteles 1elen szetződés 5. számű' mellékletét minden Közĺeműkodővel (Végső
I(edvezményezettel) kitoltetni, és az elszámoláskoĺ benyújtani'

Á. ielen szeĺződésben foglalt kötelezettségek teljesítésééĺt, a támogatásí összeg 1ogszerű.
felhasznáIásáért Támogatő ÍeIé a I(edvezméĺyezett teljes felelősséggel tattozik, az áIta|a bevont
I(ozĺeműködő tevékenységéét I(edvezmény ezett feleI.

2. A' táĺnogatás folyósítása

A' támogatás kifrzetése egy összegben, utólag töĺténik.
L tlnanszíĺozásiiđőszakz)l3. januát 1. _ 201'4. máĺcius 31-ígtat.

'Ą l(edvezményezett a 4 922 000 Ft, azaz négymil)lő-|<t7eĺcszázhuszonkétezet' fonnt támogatásí
összeggel a szerzőđéskötést kóvető bátmely időpontban, de legkésőbb 2014. ápľilis 15_ig számol
el.

A tárnogatás folyősításáĺak kezdeményezése az írásbeli tel)esítésigazoIássaI visszaigazoIt, a 3.

pontban foglaltak szeint benýitott szakrnal' és pénzügyi beszámoló jelentés aLapján utólag
töĺténik. Támogatő a támogatás összegét a teljesítésigazoLás |ĺál]ltását kovető 30 napon belül
utaIja át aI{edvezményezettbevezető részben megjelölt ťtzetésĺ számIá1ára.

3. Az e|szátmolás módja, a teljesítés elfogadása

3.1. Á. I(edvezményezettet a támogatási összeg felhasznáIásávaI kapcsolatbaĺ számađási
kötelezettség tetheli, köteles a megál7apodás 1'.2. pontja szerinti cétĺa bjztosított támogatást
péĺzigyi nyl7váĺtartásaiban elkülönítetten kezelĺri, a folyósított összeggel kapcsolatos péĺzugyí és

egyéb do kumentumokat ktilö n ĺy l7v áĺtattaĺi.

3.2. A tamogatás osszege 201'3-201'4' évek soĺán, legkésőbb 2014. március 31_ig megvalósított,
az 1''2. pontban meghatáĺozott feladat szerinti pĺojektekĺe haszná|hatő feI.

A támogatasi összeg teĺhéĺe |ĺzfuőIag ezen ptojekteket szolgáLő koltségek számo1hatőak el,

amelyek esetében zz elszámo|áskoĺ benyújtott szám7ak, egyéb dokumentumok teljesítési valamint
kifizetési időpontja szintén eÍte 

^ 
rneghatarozott tdőszakĺa esik, és nem haladja meg 2013.

máĺcius 37. napját.

3.3. Á I(edvezméĺyezett a Támogatást l<lzárő|ag a 2. szämű mellék]et szerinti célokĺa
használhatja fe\ az alábbitámogatásijogcímek valamelyikébe töĺténő besoĺolás szeĺint:

a)4922 000FtösszegűTámogatás nemminősiLaz EuĺópaiUnióműköđéséről szőIőSzeĺzőđés

G,UMSZ) 107. cikke szerinti ál]amj tamogatásĺak, mivel annak végső kedvezményezetfe aztnem
vállalkozásí/gazđaságítevékenységtef ordĺýa.

b) kultuĺális célú fe|haszĺáIás esetén a Támogatás az E;uľőpai Bizottság SA34770(2012/N_2)
bizottsági hatátozata szerinti kultuĺális támogatásnak minőstił, és a l(edvezményezettnek a
Támogatő felé nyilatkozniake1]'2014. ápti|ls 15. napiáig beéĺkezőleg - a 3.5' pontban megjelölt
címĺe, a 4' sz. melléklet figyelembevételével - artő|, hogy az 1A34770Q01'2/N_2) bizottsági
hatátozat szeĺinti kultutális célú támogatásként jeIen szerződés összegéből milyen összegű
Ío tást has znáIt f el / ítéIt o da má s s z erve z e tn ek.

c) I(edvezm éĺyezett vá]laIkozásí/gazdaság; tevékenységének 0 Ft összegű tamogatása csekély
tisszegií tátnogatásnak minősi.il, amelyet klzátő|ag az Eurőpai I(özösséget Iéttehoző Szer-
ződés 87. és 88. cikkelyének a csekély osszegű (de minimis) támogatásokta va|ő alkaknazásá-
ńI szőIő 200ó' decembeĺ 15_i 1998/2006/EI( bizottsági ĺendelet (HL L 379 /5' 2006'12.28.)
(a továbbíakban 1'998/2006/EKbizottsági ĺendelet) szabáIyat aLapján lehet nyújtani.



Egy válląlkozásnakbármely foĺĺásból csekély összegű támogatási jogcímen odaltéIt támogatás
támogatástartakna - három pénzngý év vonatkozásábaĺ - ÍIem haIađhaĘa meg a 200. 000
euĺónak, aközíiszil]itásíágazat esetében a 100. 000 euĺónak megfelelő forintösszeget.

Minden egyes új csekély összegű (de minimis) tárnogatás odaítélésekor az adott pénzügyi
évben, valamint az e\őző két pénzügyi év alatt odaítéLt de minimis támogatás teljes összegét
kell figyelembe venni.

Á csekéIy összegű (d. minimis) támogatás vgyanazor' eIszámo|hatő költségek vonat-
kozásäban nem halmozhatő äl]amltámogatással, amennyiben az igy halmozott összeg megha_
|ađná a támogatásí ]nteĺzítás aBuottság800/2008/EK áItaLános csopoÍtmentességi ĺende-
letében vagy az Euĺópai Bízottság jőváhagyő határozatában meghatáÍozott méľtéket.

A támogatás odaítélését megeIőzően a kedvezményezett írásos vagy elektĺonikus formában
készített ĺyl7atkozatot koteles eljuttatni a támogatő részére a vá|La|kozás által a megelőző két
pénzijgyĺ évben és a folyamatbanIévő pénzigyí évben kapott valamennyi csekély összegri (de

minimis) tárno gatásrőI.

'Ą kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iĺatokat az odaltéIést követő 10 évig meg
kell őĺiznie, és a támogató ilyen lĺány6 fe|hívása esetén köteles azokat bemutatni. Á csekély
összegű támogatásí jogcímen nýjtott támogatásoktőI az Euĺópai Bizottság kéĺéséte 20
munkanap on b eliil információt kell sz olgáltatni.

Ámennyibeĺ a vá|Lalkozásí/gazdasági célú támogatás végső kedvezményezetie ÍIem a
I(edvezményezett onkormányzat, abban az esetben a Kedvezményezett onkoĺmányz^t r c)

pont szeĺini szabáIyoknak megfelelően, a c) pont szerinti eIőíĺásokat tar'taImaző támogatási
szeĺződésben ítéii oda a tamogatást a végső kedvezményezett részéte.

3'4. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalősítása sotán a támogatás teĺhéĺe
százezer foĺint értélď.ĺatárt meghaladó éttékíí', átu beszetzésére vagy szo|gáLtatás megtendeléséĺe
lĺán:7úő szerzőđéstklzárőIagíĺásban köthet. Irásban kötött szerződésnek minősril az elkiildött és

visszaigazolt megendelés is.

3.5. 'Ą Kedvezményezett számadási köteiezettsége koĺében a 3.6. és 3.7 ' poĺt szeľinti szakmai és

pénzügyi beszámolő jelentést készít, amelyeket legkésőbb 2014, ápti|ls 15-ig egy pé|dáĺyban a
Támogatő a|ábbi címéĺe megkiild:

Nemz etgaz đaságs Minis ztéĺium
Tutisztikai és Vendéglá tőip arí F ő osztáIy

Dĺ. Nemes Ándľea főosztáIyvezető asszony
1055 Budapest, Honvéd u. 13_15.

3.6. A szakrnai beszámoló jelentésben Kedvezményezett köteles számot
céIjának megvalósulásárőI és a támogatott fe|adat megvalősitása éĺdekében
igénybe vett szoigáItatásokĺól.

adĺi a szetzőđés
a támogatasbő|

3.7. Á pénziigyi beszámoló jelentés keĺetében a Keđvezményezett a kovetkező
dokumentumokat kotelesTámogatőnak megküldeni, a 7. számű meliéklet (segédlet) szer.int:

o Eg'v számlaösszesítőt (egy számla esetén is), melynek tartaImazĺiakel].az elszámolni
kívánt szán]ák tekintetében a számlaszámot, 

^ 
szám7a|<lálJltőjának pontos adatait (név, cím,

ađőszám), a szárria|<lá|]ltásánakidejét és teljesítési időpongát, a szolgáItatáS megÍ}eveuését és

a nettő és bľuttó szárriaéttéket, valamint a jelen lFÁ.támogatás terhére eIszámo|t összeget.
o Á személyĺ1uttatasok és munkaadőtterhelő járulékok és szociáüs hozzájániásíađőia
vonatkozőan egy olyan összesítőt, mely tattalm^zza zz éĺintett, a fe|ađat el]átásban résztvevő
személyek nevét, a havonkénti kimutatás szja elszámoláshoz a '. ,. '.. évi jör'edelenľől
következő adatait: az l7letmény bruttó összegét, a levont SZJ&-előIeget,TB-járulékokat,



vaIamjnt a munkaadót teĺhelő jániékokat. 
'Ą'z összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy egy

esetleges tételes ellenőrzés sotán a kifizetések egyéĺtelmííen azonosíthatőakLegyenek. 
'Ą.

száĺt]aósszesítőtcégszeríialasĺássalkellellátni.
o Az elszámolás aIá eső vaIamenný, a számvíteli előírásoknak megfelelő szárnLa, illetve
egyéb bizoĺlylat (pl.: fizetési jegyzék) hitelesített másolatait, amelyeknek eĺedeti péIđáĺyfua rá
kellvezeĺri, hogy ,,az NGM/IFA 201'3 / számu tárnogatási szerzőđés a|apján flzeýe

'.. Ft''. A szánlán szetepelĺrie kell a kontírozásĺak, a könyvelő a|áíĺásäva| és a

könyvelés dáĺlmával;vagy ennek helyettesítéséĺe mellékelĺri szükséges az etededvel
megegy ező kiadási utalványĺendelet- hiteles másolatot.
o A számlamásolathoz kötelezően csatolni kell:

Áru, beszeĺzés, szoLgáItatás esetén a megtende\őt, a szetződést vagy a teljesítésigazo|ást
(hitelesített másolatban). Atámogatásiszetzőđés3,4. pontia aIapjáĺ 100 000 Ft
étté|<határtmeghaladó éttékű, ár,lbeszerzése vagy szo|gáItatás igénybevétele esetén

teljesítésigazoIás ĺeĺr' fogadható el, heiyette megĺendelőtvagy szetződést szükséges
mellékelĺri.

Hiĺdetés, mrisoĺfüzet, stb. esetében elkészített hiĺdetést, műsoĺfiizetet, stb' és ahozzá
kapcsolódó szerződést, megĺendelőtvagy teljesítésigazolást (hitelesített másolatban);

Rendezvények esetében a tészletes pÍogÍamot' és a hozzá kapcsolódó szerződést,
megtendelőt vagy teljesítésiga zo|ást (hitelesített másolatban) ;

Étkezési, élelmezési, száL7ođal és éttetmi szám7ákesetében a felhasznáIó személyének és a

felhaszná|ás eseményének feltünteté sére szolgáLó jelenléti ívet, teljesítésĺgazolást
(hitelesített másolatban) ;

Tuĺisztikai tevékenységhez kapcsoló đő tagság esetén a tďgságot igazolő dokumentumok
hiteles másoIatát;

Á. I(edvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseketlgazo|ő dokumentumok
hitelesített máso|atát (b"oki átuta|ás illetve apénzig5n'kiegyenlítés bizonyIatai,
készpénzfrzetés esetén apénztáĺ kiadási bŁonylatvagy 

^ 
számviteli előfuásoknak

megfelelő egyéb dokumentum)'
o -Íámosatás nvúitása esetén csatolĺri kell:

A támogatási szerződést mellékletekkel (ritelesített másolatban); melyte tá kell vefetni,
hogy ,,az NGM/IF,Ą 201,3 / számu támogatási szetződés a|apjáĺ f:zewĺe
Fť'.
Eĺedetivel megegyező kiadási wtalványrendelet_hiteles másolatot, melyen szeĺepelnie kell a
kontírozásnak, a könyve|ő aláfuásáĺak és a könyvelés dár'lmának.

Teljesített pénzigyi kifizetéseket lgazolő dokumentumok hitelesített másoLatát (banki
ánta|ás illetve apénzugyíkiegyenlítés bízonyIataĺ,készpéĺzflzetés esetén apénztán
kiadási bízonylatvagy A számviteli eIőításoknak megfelelő egyéb dokumentum)

Á. I(e dvezményez e ttn ek ny lLatkozĺia s züks éges, ho gy elfo ga dta a I{ó zrcmriködő áItal

benyúitott szakmai és pénzügyi beszámolót a továbbadott tátnogatástól, továbbá

az 5. száĺrrű melléklet szeľinti nyiatkozatot csekély osszegű támogatás esetén.

3.8. Á I(edvezményezettnek apénzigyl beszámolóban lrl'ilön Nyilatkozatot kell zdtia aĺĺőI,
hogy a felnintetett köitségek kifizetése eLőttazokjogosságáĺól és összegszerőségétő|-
ellenszolgáltatás teljesítését kóvetően esedékes kifizetés előtt ezen fe|iil. az ellenszolgáltatás
teliesítéséĺől is - előzetesen meggy őződött.

3'9. A szakmai és pénzügyi beszámo|ő jelentés benýjtasát kovető 30 napon beliil Támogató
íĺásban nyilatkozik a teljesítés eIÍogadásáról. Ámennyibeĺ a szakmai és pénzigyí beszámoIő
jelentés nem felel me1 

^ 
fentiekben foglaltaknak, Yagy egyéb okból nem alkalmas a támogatás

szeuődésszer(l felhasznáIásának el7enőrzésére, a Támogatő hiáĺypôďásra tÍvja fel a

I(edvezményezettet. Hiánypótlás esetén a teljesítés e|fogađására meghatatozott hatáťĺđő 
^LĺánypőtJás benýjtásának napjátő| ý,^ kezdődik. 'Ą. szakmai és pénzügyi beszámolő

megfelelősége esetén Támogatő teljesítésigazo|ást áIIít ki. A pénzugyí és szakmai beszámoló
eIfogadására, és ez alapján a teljesítésigazo|ás |<lál]ltására Dt. Nemes Andrea, a



Nemzetgazdasági Minisztédum Tudsztikai és Venđéglátóipaĺi Főosztźůyáłnak
Íő o sztáůyv ez etőie i o go s ult.

4. Szeľződésszegés és iogkiivetkezményei, az e|á,J|ás esetei

4.7. ÁmennyibenazáLlamháztartásrőIszőIőtörvéĺyvégrehajtásárőIszőIő368/2011. (xII.31.)
I(oĺm. ĺendelet (atovábbiakban: Ávĺ.) 82. $ a), c), d), Đ,^gy h) pontjábanmeghatározott, illetve
a 4.2. pontban felsoĺolt - Támogatő e|á1]ásí/feLmondási .1ogáĺak gyakor|ására a|apot adő _
köĺtiĺmény bekövetkezlk, a támogatott tevékenység összköltsége f tervezetthez képest csokken,
illetve a szetzőđésben rógzített egyéb feitételekben váItozäs kovetkezik b", ezt a'

Kedvezményezett a tuđomására jutástól számitott 8 napon beliiĺ köteles íľásban bejelenteni .a

Támogatőnak.

A bejelentést követően aTárnogatő jogszabáIýan togzítetthatárídőĺ beltiĺ vagy annakhiányában
30 napon beliíl megteszj az intézkedéseket az áItaLa ĺyl7váĺtartott adatok megváItoztatásáta, a

költségveté sí támogatás feltételeinek módosításán, jogszabáIyban Yrgy 
^ 

támogatásí szeĺződésben
meghatátozott esetekben annak visszavonásáta, az attól töĺténő e|álfásra, annak mődositására,
felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett tárĺogatás visszaköveteléséĺe, vagy más

eLj fu ás |ef oly tatás ára'

4.2. Támogatő a szetződéstől való elálLásrz vagy váIasztása szennt aĺĺak feLmoĺđásáta
jogosult, ha az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:
4.2.1'. jogszabáIýanv^gy a szerzőđésben ĺögzített megvalósításiiđőszakkezđő időpontjától
számitottháĺom hónapon _ kiilön jogszabáIybaĺrneghatáÍozott esetben 8 hónapon _ beli.il a

szerzőđés teljesítése a Kedv'ezményezettnek fekőhatő okból nem kezdőđik meg, i]lewe előzetes
fsnaĺsztozás esetén aKeđvezményezett a tamogatás igénybevételét ezen ĺđőszak alatt nem
kezdeményezi és késedeLmétiĺásban Sem menti ki;
4.2.2. hitelt étdemlően bebizonyosodik, hogy a l(edvezményezett a támogatasi igény
benýtásakor anĺak tartalmät éĺdemben befolyásoló vaIőt)aĺ, hamis adatot szo|gáItatott;
4'2.3. az Avt' 76. s (1) bekezdésben foglalt valamely köĺülmény a támogatási döntés
meghozatalát követően következik be, vagy jutTámogatő tlđomására;
4.2'4. a támogatott feladat teljesítése meghiúsul vagy taftős akadáIyba iitközik v^gy a támogatási
sz erz ő désb en foglalt ütemez éshez kép es t j elentő s kés edelmet s zenved;
4.2.5. aKeđvezményezett neki felĺóható okból megszegi a támogatási szeĺződésben foglalt,
illetve más jogszabáLyíkötelezettségeit, így ktiLlönösen nem tesz eleget ellenőĺzésróĺési
kötelezettségének, és ennek következtébenatámogatott tevékenységszabáIyszeríí megva|ősítását
nem lehet et7enőnznl;
4.2.6. a l{edvezményezett a támogatási összeget a jelen szerződésben meghatározottőI akár
tészben e|tétő célnvagy eltétő módon haszná|1a fel;
4.2.7. a ielen szetzőđésbeĺ meghatározottbáÍme|y el7enőrzés megállapiga,hogy a támogatás
igénybevételéĺe Kedvez mény ezett nem volt jogosult;
4.2.B' a l(edvezményezett jeleĺ szeĺződésben foglalt vagy a támogatási igeny beielentésekoĺ tett
nyiatkozatai báĺmelyik ét vísszav onja;
4.2'9. atámogatás felhasznalásárőIkészůItbeszámoló (rész-vagy zfuőbeszámo|ő)
benyűjtásánakhatándejét a Kedvezményezett ekníLaszga vagy beszámolási kötele zettségét nem
megfelelően telj esíti;
4.2.10. a l(edvezményezett részérőI,vagy a Kedvezményezettĺe tekintettei harmadik személy
részérőI nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisü vagy éĺtéke egyébként számottevően
csökken, és a kedvezményezettmegfelelő új biztosíték,vaąY az értékcsökkenésnek megfelelő
további biztosíték ĺýjtásárő| a támogatő á|talmegszabott ésszeĺĹí hatánđőn belril nem
intézkeđik;
4'2.t1'. a 4'1. és a 6.9. pontb an meghatáÍozott éĺtesítési kötelezettségek bármelyike egy hónapon
tuli késedelmet szenved.



4.3 .Nz elálLási jog gyakoĺlása esetében l(edvezményezett köteles a ĺrlát kifizetésĺe keri.ilt

támogatást a Ptk. szerinti kamattaL növelt összegben vísszaflzetĺi. A kamatszámitás kezdő
időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a vísszaflzetési kötelezettség
tel)esítésének napja.
,\ felmondási jog gyakoÄásavagy a támogatasi szetződés módosítása esetén aKedvezméĺyezett a
már folyósított támogatasbőI a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szeľinti
kamattal novelt méĺtékben köteles vísszaflzetri. A kamatszámitás kezđő iđőpoĺtja a támogatás
jogosulatlan fe]használásánakkezđő napja, utolsó ĺapja avísszaťlzetési kötelezettség teljesítésének
napja.
I(edvezményezett tudomásul veszi, hogy az 'Ą.vĺ. 84. $ (2) bekezdése ételmébeĺ a Támogatő
eLáLlás nélkiil is elĺendeih eĺ a támogatás visszaftzetését jogséĺtő, illetve a szerződésben foglaltaktól
eltétő, nem tend eltetés s z erű f elhasznáLás e s etén.

5. A'tárnogatás felhaszná|ásőnakellenőĺzése

5.1. ATárĺogató valamint az áItala meghatalmazott szeméIy vagy szeÍvezet jogosult a jelen

szerződés aIapján a szeĺződésszeľri teljesítést, a támogatási cél megvalősítá,sát és a támogatás
ĺendeltetésszetű felJr'asznáLását e]]enőriznj. Ennek keĺetében az etlenőrzést végző szeÍvezetvagy
szeméIy jogosult helyszíni ellenőĺzést tartani, minđen voĺatkoző dokumentumot megvizsgálni és

a teljesítés során e\ját'ő személyeket nyilatkoztatni. Jogosu\t a pénzigyĺ-számviteli dokumentumok
és a teljesítéssel kapcsolatos szánLák és bizonylatok ellenőrzéséĺe, továbbá a száĺriákat kibocsátó
személyektőI a szánlák és bizonylatok taĺtalmära nézve tájékoztatás beszerzéséte. Ennek
keĺetében a Kedvezményezett köteles az ellenőtzéshez szükséges adatokat,bizony|atokatátadĺi,
illetveaheIyszlĺliellenőrzésgyakor|ásánakfeltételeitbiztosítani

5.2. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy jelen szerzőđés a|apjáĺ a költségvetési
pénzeszközök felhaszn á!ását az Áu^mĺ Számvevőszék illetve aKormányzaĺElfeĺőtzési Hivatal is
jogosuit ellenőrízĺi.

5.3. Kedvezményezett válJalja, hogy a Támogatő, az áItala ellenőĺzéssel megbízott szeÍv v^gy

személy, az A)7ami Számvevőszék, a l(oĺmányzai E|]enőrzési ÍIivatal, továbbá jogszabáIýan
feljogosított egyéb szervek tészére megadja a jelen szetződés tartaknát,ő|, annak teljesités&őI az

áltaiuk kért taĺtalĺrrű tájékoztatást, beieéĺtve a Pĺojekt/progľ^m megva\ősításában közreműködő
telj esítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is.

5.4. I(edvezményezett köteles az elleĺőrzés éĺdekében a Támogatő, a Támogatő áItaI

ellenőĺzéssel megbízott szerv vagy szeméIy, az E;uľőpaí Számvevőszék és az Burőpai B.lzottság
illetékes szervezetei, az A]lami Számvevőszék, a|{orĺrrány által kijelölt belső ellenőtzési szetv, a

fejezetek ellenőĺzési szervezeteĺ, zkincstát, illetve az eutőpai uniós támogatásokkal kapcsolatban
az lĺáĺyítő hatóságok, a |<ĺfizető, az lgazoLő és az ellenőĺzési hatőság képviselóit ellenőĺzési
munkáiukban a he|yszínen is - a megfelelő dokumentumok, szárriák, a fe|adat megvaIősítását
igazolő okmányok, bizonylatok ĺendelkezésľe bocsátásával, va)amint a ťlzlkaĺ teljesítés

vizsgáIatában _ segíteni. I(edvezményezett koteles a támogatással kapcsolatos iĺatokat valamiĺt a
támogatás fe|hasztálását alátámasztő baoĺy|atokat a támogatott tevékenység lezáĺását követő tíz
éven keĺesznil hiánytalanul megőrizni.

6. Kedvezménvezett nvi|atkozatai

6.1,. A l(edvezményezett kijelenĺ, hogy
. nem áll fenn lejáĺt esedékességű, meg nem ťtzetettköztartozása
o ' kötelezettséget vá]l7al arra, hogy haladéktalanuI, de legkésőbb háĺom napon beliil bejelenti a

Támogatőnak, ha jeIen Szerződés iđőtattama alattkoztaÍtozása keletkezik , továbbá tudomásul
veszi, Ĺogy ebben.az esetben aTámogztô u, Aht.50. s (3) bekezdésében, valamint az j\vr.

79. $_ában foglaltaknak megfelelően 1át eI,



o hozzájánil, ahhoz, hogy a koztaftozások figyelemmei kíséľése céIjábőL ađőszámát aTámogatő
fe|hasznáIja alejáttkőztattozások teljesítése, illetve aköztartozás bekövetkezés tényének és

összegének megismeĺéséhez.

ó.2. I(edvezményezett nyilatkozik artőI, hogy a szetződés megkötésekoĺ ellene felszámolási
eljátás, csód-, végelszátnoiási, illetve adósságľendezésí vagy egyéb a megszüntetésére iĺányuló
eljárás nincsen folyamatban, és köteIezí magát ata, hogy haIađékta|anul' írásban bejelenti
Támogatő részére, ha jelen szerződéshatáIya alatt elIene a fentiekben megjelölt eljárás indul.

6.3. Kedvezményezett kötelezettséget vá!}al ata, hogy vele szemben a renđezett munkaügyi
kapcsolatoknak az á]lanháztattástíI szőIő 201'7. évi CXCV. törvény 50. $ (1) bekezdésében
meghatározott feltételei teljesti:lnek; és az Áľ't. tog $ (4) bekezdése alapján kiadott miniszteĺi
ĺendelet szeĺint vusgáIandő jogi személy, jogi személyĺséggel nem ĺendelkező szervezet adatait
ĺenđelkez és re b o csáýa.

6'4. Kedvezményezett köteles a támogatások fethasznáIása során ha ennek a

kozbeszer'zésekĺől szőIő 2071'. évi CVIII. törvény szeĺJnĺ feltételei fennállĺrak - kőzbeszetzési
eLjárást lefolytatni.

6.5. I{eďvezméĺyezett tudomásul veszi, hogy 
^z 

Á..'. 73 s (3) bekezdése a|apján a

I(edvezményezett a támogatott tevékenység megvalősítása soĺán a köitségvetésből n1rujtott

támogatás tethére és - ha előfuásra keľtilt _, a saját forrás terhéĺe a százezet foľint étté|ďlatárt

meghaladó értékű', árubeszetzéséte vagy szo|gáItatas megľendelésére iĺányulő szerzőđést kiýnílag
írásban kothet. E bekezdés alkaLmazásában fuásbaĺ kötött szerzőďésnek minősrił az elkiildött és
ys37ąjgazolt megrendelés is. Az tásbe1:' alak megséĺtése a szetződés érvényességét nem éfinti,
azonban az anĺĺak teljesítése éĺdekében töĺtént kifizetések a támogatott tevékenység koltségei
között nem vehetők figyelembe.

6.6. L támogatás visszaigényelhető á|taláĺos fotgalmi ađő rnegÍlzetéséľe nemhasználható fel.

Á.mennyiben I(edvezményezett áItalános fotgalmi adó visszaigényléséĺe jogosult (vagy átu, ĺl7.

szo|gáItatás továbbétékesítése esetén az adőtethet árhárította), a támogatásí osszeg az áItala

benýjtott számIákoĺ szeteplő nettő (áItalános foĺgalmi adó nélkiił számitott) összeg; ha áItaLános

foĺgalmi adó visszaigényléséĺe nem jogosult (illewe amennyiben a tamogatott tevékenység áru
vagy szo|gáItatas továbbéĺtékesítése, az ađőtethet nem hárította át), a számlaérték bruttó összege

aIapjáĺ keľtil me gh atáĺ o z ásra.
Kedvezményezett kiielenti, hogy a Támogatással fedezett koltségek tekintetében áItalános

foĺgalmi adó vis s zaigénylési j ogosults ággal nem ľendelkezik.

Á. Kedvezméĺyezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett váItozást a szerzőđés
módosítása végett ha|aďéktalanul, de legkésőbb 8 napon beliil köteles aTámogatő részéte,tásban
bejelenteni. A' Támogatásban - a váItozás bejelentéséig _ igénybe vett áfa összeget a szeruődés
módosításakor rögzített módon a Kedvezm ény ezett koteles visszaflzetĺi.

6.7. I(edvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett nevéĺe, a tamogatás céIjára,

összegére, továbbá a támogatási pĺogľam megvalősítási helyéĺe vonatkoző adatokat aTámogatő a

szetződés megkötését követő hatvaĺ naPon belril honlapján kozzéteszi.

ó.B. Kedvezményezett nyilatkozlk arrő|, hogy a szerződéskötés kapcsán benyújtott adatok,
infoĺmációk és dokumentumok teljes körĹíek, valódiak és hitelesek. Nyilatkozik továbbá',hogy az

1''2. pontban meghatát'ozott feladat megvalősítása éĺdekében a jelen szerződésen kívtil egyéb

támogatásiigényt _bátmely más fott,ás Qlazai, EU_s) teĺhéĺe nem nyújtott be.
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6.9. I(edvezményezett nyi]atkozik atőI, hogy jelen támogatás tekintetében nem állnak fenn
vele szemben akozpénzekből nyujtott támogatasok át]athatőságárő| szőIő 2007. évi Cl)ooil.
törvény 6. $-ában foglalt összeféľhetetlenségi okok.

6.70' I(edvezményezett nyilatkozik az Ávĺ. 83. $ (1) bekezdése szeĺinti bejelentési kötelezettség
teIiesítésénekválla|ásáről, és aĺĺól, hogy ajogosulatlanuligénybe vetttámogaľás összegét és annak
kamatait az Avt.-ben foglaltak szer.int visszaÍlzeĺ.

7. Egyéb ĺendelkezések

7.1,. Felek tögzítik, hogy Kedvezményezett 
^ 

jelen szetződéssel kapcsolatos tevékenységéĺől
kiadott tájékoztatasban koteles felttintetni a támogatás tényét valamint azt, hogy a támogatás a

TámogatőtőI szátmazjk

7.2. Á. szerzőđő Felek a szetzőđés teljesítésének elősegítése éĺdekében kapcsolattattó
személyeket jelölnek ftLeg Az alź.};biak szeĺint:

ATámogatő ńszétőI:
Tuĺisztikai sza|<rnai kéĺdésekben:
Név: Matosi Iswán
Telefon: 0 6 -1 -7 9 5 -3351,

E-mail: istvan.marosi@ngm.gov.hu

Pénzügyi, elszámolási kérdésekben:
Név: Szánt ő_Beczĺé Hegedűs Kľisztina
Telefon: 06 -1 -7 9 5 -27 44
E-mail: kĺisztina.hegedus@ngm.gov.hu

Á Ke đvezmé Í7y ez ett r ész ét őI:

Név: Rókusfalvy-Bodoĺ Geĺgely
Telefon: 06-1, -459 -2130
E_mail: bodoľg@j ozseft'aĺos.hu

7.3. Szerződő Felek ĺögzítik, hogy egymás között minden ĺyůatkozatot Yagy egyéb éĺtesítést
irásban, szükség szeĺ.int tétivevényes levélben, e_mailben vagy telefax űtjáĺ kell megkiĺłdeni,
amely akkoĺ tekinthető szabáIyszerűnek, ha azt a kapcso|attartő személyek tészére kézbesítették.
Az éĺtesítés akkoĺválik joghatáIyossá, amikoĺ aztacímzettigazoltanáwette.

7.4. Az e_mai' vagy te|efax űtjáĺ toténő kézbesítés esetén a ĺyl7atkozat vagy értesítés akkoľ
váIik joghatályossá, amikot a cíĺnzett azt Ęazoltan kézhez vette: aĺĺól automadkus vagy kifejezett
v ís s z aigaz olás érkez ett.

7 '5. '\ tértivevényes ajän7ott postai kiilđeményt a kézbesítés megkíséĺlésének napján
kézbesítettnek keil tekinteni, ha a círnzett az áwéte|t megtagadta. Ha a kézbesítés azért voIt
eĺedménytelen, meĺt a cknzett az ttatot nem vette át (az a feladőhoz 

',nem 
keÍeste'' jelzéssel

érkezett vissza), ^z tĺatot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második
megkíséĺléséneknapjátkcjvető ötöđik munkanapon keli kézbesítettnek tekinteni.

7.6. A szerzőđő Feiek meýllapodnak, hogy a fent megjelolt kapcso|attartők személyében
tönént váItozásrőI a másik fe|et ha|ađéktalanul, de legkésőbb nyolc napon beltil éĺtesítik. Á
kapcsolattattôk személyében bekövetkezettváItozás a másik félhez szerzőđésszeĺrien megkiildött
éĺtesítés s el Iép hatáIýa.

7 '7. A Támogatónak és a l(edvezményezettnek meg kell tennie mindent annak éĺdekében,
hogy közvetlen táĺgyalások útján ĺendezzenek minden oIyan nézeteItéĺést vagy vitát, ame|y

közötttik a szerződés keĺetében vagy a szeĺzőđéssel kapcsolatosan felmerült.
Minden, a szerzőđés megkotése után felmerrilő, a szetzőđés teljesítését akadáIyoző körulményĺő|
a szeĺződő Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatĺi

lt



7'8. Je1en megállapodás elváLaszthatat]aĺrészét képezik az a|ábbi mellékletek:
1 . Á. I(edve zményezett nyiatkozata támogatási döntéshez
2. Ldaťrap az iđegenfotgalmi adó diffeĺenciáItLĺegészítése jogcímen nyújtott 2013. éví

kolts égveté si támo gztás eIszámoIás áho z
3. a I(edvezményezettnevében jeleĺ szetzőđésta|átő, aIšedvezméĺyezettet képviselő hiteles

céga|á:ĺási nyüatkozata (<őzjegyzői alátás-hitelesítéssel ellátott ckĺpéIdáĺya) illetve ügyvéd
álta\ ellenje gyzett alÁíńs-mkltája vagy a képviseleti jogát és a|áítását ígazoló más okiĺat

4. Nyilatko zat kuIurálls célú támo gatás igénybevételéĺől
5. Nyilatko zat csekéIy összegri támogatás nýjtásához
6. Állami támogatási tájékoztatő
7 . Szárrllaösszesítő, segéďet

7.9' 
^ 

szerződés a Felek áItah_ eltéĺő időpont esetén a későbbi - a|áítás napjáĺIéphatáIýa.

Szerződő Felek a je\en szetződést _ annak elolvasása és érteIrnezése után _, mint akaĺatukkal
mindenben megegyezőt _ négy péIđáĺyban - jőváhagyőlag aLálĺják.

Budapest,201il. decembeľ ', ,'.

Tőmogatő Kedvezményezett

dĺ. Horváth Viktóĺia Dĺ. I(ocsis Máté
hĄettes ál]amĺtkár polgármestet

Nemzeęazdaság1 Minisztérium Budapest Főváĺos VIII. kerůletJőzsefvárosi
oĺkotmányzat

Fedezet : ) dátum:
Pénzügyileg ellenj egyz em:

Páris Gyuláné
p énzugy i ij'gy o s ztáIyv ez ető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Eđina
jegyző nevében és megbízásábő!

Pénzügyileg ellenj egyzem:

dt.MészárBrlka
a|jegyző

Jogilag ellenjegyzem:

Seĺes Melinda dÍ. Sáfi Miklós
főosztáIyvezető-helyettes főosztáLyvezető

Nemzetgaz daság1 Minisztéĺium Nemzetgaz daság1Minisztéĺium
I(öltségvetési és Gazdálkodási Főosztá|y Jogr és l(odifrkációs FőosztáIy

Az ellenjegyzés időponĘa: Az ellenjegy zés időponga:
Budapest,2013. Budapest,2O13.
Išapják: 1.)Támogatő 3 péIđány

2.) I{edv ezmény ezett 1' p éIdány
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