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Budapest Józsefvárosi On koľmá nyzat

Képviselő.testĺilet e számáłr a

Tisztelet Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és dtintés tarta|mának ľész|etes ismeľtetése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szô|ő 2011' évi CLxxXx. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. $ (l) bekezdésének 13. pontja kimondja, a helyi koztigyek, valamint a helyben biaosítható
közfe|adatok körében ellátandó helyi önkoľmányzati feladat a helyi adóval, gazđaságszeľvezéssel és a
turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása.

A mikroszinťu gazdaságszeľvezéssel kapcsolatos <jnként vá||a|t feladatok ellátásának keretében a
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete 357/f0|1. (x. 15.) számli határozatának 5. pontjában
úgy döntött, hogy a Budapest VIII. kerület Horánszky u. 13. szám alatt kialakítandó ,,H13 Diák- és
Vállalkozásfejlesztési Központ'' (a továbbiakban: H13) működtetésére a kĺjvetkező évek
koltségvetéseire e|őzetes kötelezettséget vá||a|, ezze| utat nyitva a mikľoszintű gazdaságszervezésben
részt vevő érđekképviseletek, foglalkozási szervezetek' civil szervezeÍek, eg5łéni és táľsas
vállalkozások részéľe. A Ht3 a Józsefvátosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
képviseletében eljáró Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. között támogatási szerződés keľetében jött létre'

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 20|5 . decembeľ 03. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapestĺ Vá|lalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal tiiľténő egyĺittműktidési
megállapodás megktitéséľe

A napirendet ayiVzárt tilésen kell tárgya|ni, a határozat elfogadásához egyszeÍűfusilgstętt
szav azattobb s é g szüks é ges.
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Határ ozati javaslat a bizottság számára:
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A H13 2012 őszén kezdte meg míĺködését a Budapest, V[I. kerület Horánszlry utca 13. szám a|att.Fó
feladatai elsősorban a gyeľmek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, a közösségi téľ biztosítása,
közművelődési' tudományos, művészeti tevékenység támogatása.

Mindazonálta| a H73, e||áwa a fent hivatkozott gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat is,
számos vállalkozást segítő szo|gźůtatást nyújt, t<ibbek között a Yźů|a|kozói Inkubációs Programot,
amelynek cé|ja a pályakezdő fiatalok vállalkozóvá válásának tźtmogatásán keresztii| a VIII. keri'ilet
vállalkozói aktivitásának növelése, a helyi erőforrások koncentľálása, innovatív iparágak,
szolgáltatások letelepedésének elősegítse.

A H13 által biztosított és a vállalkozások - visszajelzéseik alapján - nagy megelégedettségére nyrijtott
mentoľi, infrastrukturális és egyéb szolgáltatások mellett egJre nagJobb az igény a ťlata|, a mikľo- és a
női mikrovállalkozások pénzbeli támogatásźra. Ezáůta| jelentősen megnövekedhet Józsefuáľos
vállalkozói élénksége, amely a közeljövőben új munkahelyek létrehozásával, az üľesen álló
tizlethelyiségek vállalkozási célú hasznosításával és a helyi adókból származő bevételek
növekedésével jár.

Az Mow. 23. $ (4) bekezdés 15. pontja értelmében a fóváľosi önkormányzat feladata különösen a

gazdasźigszeľvezéssel és _fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, amelynek keretében hozta|étre
Budapest Főváros Közgyíilése a Budapesti Yźů|a|kozásfejlesztési Köza|apítváný (a továbbiakban:

Koza|apitvány), amely szervezet a budapesti kis- és középvállalkozói szektor foglalkoztatás-élénkítő
progĺamjainak kidolgozására és végrehajtására j<itt létre' Kiemelt feladata az uniós, kormányzati és

önkoľmányzati szintiĺ programok által megteremtett lehetőségek kozvetítése a mikro-, kis- és közepes

vállalkozások felé' A Kĺizalapítvány Budapest Főváľos Közgyúlése á|ta| |993-ban rogzitett küldetése,

hogy kidolgozza és végľehajtsa a fővárosi kis- és középvállalkozői szektor foglalkoztatás-élénkítő
progľamjait, közvetítse az uniós, kormányzati és önkormányzati szinĺĺ pľogramok által megteľemtett

lehetőségeket a mikľo-, kis- és közepes vállalkozások felé. E feladatellátása körében aKöza|apifuány
hozzájáru| a Főváľos gazdaságfej|esztési pľogramjaiban megfoga|mazott célok megva|ősításához,

különös tekintettel Budapest Gazdaságé|énkítési és Munkahelýeremtési Stratégiájára (20|5-2021).

A Koza|apiŃány 2014-es évben megújított tevékenységének két pilléľe az innovatív
vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikroťlnanszírozźts. A Köza|apltvźtny azon kevés euľópai

válla|kozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszerTe nyújt kisösszegu pénzigyi szolgáltatásokat

mikľovállalkozásoknak - mikrohitelprogramokat _ és nem pénzugyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat -
képzés, tanácsadás, információszo|gá|tatás, üzleti kapcsolat-fejlesztés stb. _ mikro-, kis- és

középvá||a|kozásoknak'

A Koza|apíwány a kis. és középvállalkozói szektor számźtra gazdaság- és foglalkoztatás-élénkítő,

tobbnyire úttöró jellegű pľogramokat, projekteket do|goz ki és valósít meg részben önállóan, illetve
kerĺileti, fővárosi, országos és nemzetközi partneľségben.

Mikľo-, kis- és középvállalkozóknak szóló ľendezvényeket (pl. konfeľenciákat, miĺhelymunkákat,

előadásokat, egyéni és kiscsopoľtos tanácsadásokat, kapcso|atépítő eseményeket) szervez, vá||a|kozői

kompetencia-központokat miiködtet, és rendszeľesen tart szakmai programokat a partnerei által

szerv ezett rendezvényeken.

A Köza|apitvány folyamatosan részt vesz a Főváros és a kerüIetek gazdaságfej|esztési és

vállalkozásfejlesztési tevékenységében, fóvárosi és kerületi programok tervezésében és

végrehajtásában. Orszźryos lefedettségu ágazati és szakértői kapcsolatrendszerrel ľendelkezik, számos



fővárosi és állami, gazdaságfejlesztésben és munkahelýeľemtésben érintett intézménnyel, szakmai
szewezette|, civil szervezettel és szakértővel miĺködik eg1rütt.

Folyamatosan fejleszti partneri kapcsolatai körét Európa és a világ vállalkozásfejlesztési és a
vállalkozásfejlesztésben közvetve érdekelt szewezeteivel, intézményeive|, há|őzataiva|. Jelenleg több
mint 25 külföldi szervezette| és számos nag1követségünk ktilgazdasági attaséjával míiködik egyi'itt.

A Közalapítvány indulása őta folyamatosan kulcsszerepet játszik a hazai non-profit
mikľofinanszirozási programokban, amelyek célcsopoľtját a méretük, az igénye|t hitelösszeg nagysága
vagy egyéb ok miatt a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységén és gyakorlatán kívül eső

mikrovállalkozások jelentik. A non-profit mikrofinanszírozási szektor résztikre kínál megoldásokat'

amelyek segítik az önfoglalkoztatővá vá|ásukat, a vźi|a|kozásuk fejlesztését, bővítését és további
munkahelyek teremtését.

Tekintettel aľra, hogy a Józsefuáros Közösségeiét NonprofiZrt. á|ta| a H13-n keresztül biztosított
mentori, infrastrukturális, és egyéb szolgáltatások mellett egyre nagyobb az igény a a
mikroválla|kozások, ezen belül kiemelt célcsoportként a fiatal, és a női mikrovállalkozások
tźtmogatására, így javaslom' hogy a Tisaelt Képviselő-testĺilet a köztartozásmentes, józsefuárosi
székhellyel rendelkező mikľovállalkozások mikľohiteleinek kiegészíto kamattźtmogatásához 2015.
évben bruttó 15.000.000,- Ft összegű forľást biztosít a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
részére, a ,,Jőzsefvárosi Kamattámogatási Alap'' Köza|apiwtny źůtal'i |étľehozźsa és kezelése céljából.
E jogviszony, valamint a Jőzsefvárosi Kamattámogatási Progľam részleteinek rendezéséľe pedig
javaslom, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat kössön kétoldalú egyĺittműktidési megállapodást a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Koza|apitvánnya| a józsefuárosi székhellyel rendelkező
koztartozásmentes mikľovállalkozások működésének elősegítése céljából. (1. számú melléklet)

n. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstźtrgyźtban a döntés meghozata|a a Tisztelt Képviselő-testtilet hatásköre.

III. A dłintés céIja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a mikroszinttĺ gazđaságszervezéssel kapcsolatos feladatok e||źtása keretében a
köztartozásmentes, kerületi székhellyel rendelkező ťlata|, mikľo- és női mikrovállalkozások
működésének, fejlődésének elősegítése, támogatása.

A 15.000 e Ft ĺisszegű támogatás eryszeri önként vállalt feladat, amelynek fedezeteként a miĺködési
általános taľtalékot javaslom megjelolni.

fV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A Képviseló-testtilet döntése az: Mötv. 13. $ (1) bekezdésének 13. pontján, valamint a 4|. $ (3)
bekezdésén alapul.

Fentiek a|apján kérem az a|źtbbihatźtrozati javaslat elfogadását.

H.ł'ľÁnoz.łTI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. aköztartozásmentes, józsefuáľosi székhellyel rendelkező fiatal, mikro- és női mikľovállalkozások
működésének elősegítése érdekében együttműködési megállapodást köt a Budapesti
Y á||a|kozásfej leszési Koza|apífr źtnny a|.



Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

2. felkéri a polgáľmestert ahatźrozat mellékletétképező együttmiĺködési megállap ođás a|áíráséra.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. decembeľ l0.

3. bruttó 15.000.000,- forint összegben az 1. pontban meghatáľozott cé|ból támogatja a Budapesti
Vállalkozásfej lesztési Közalapítváný.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

4. a) a 3. pontban meghatározott támogatás fedezetétil a20|5' évi mríködési általános tartalékot jelöli
meg, és ezze| egyidejű|eg az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat _ e|oirányzatárő| 15.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiađás 11105 cím önként vá||a|t feladat _ működési célú támogatás
á||amhánartás on k ívii l re e|óir ány zatár a.

b) felkériapolgármesteľt,hogy af0I5' éviköltségvetéskövetkezőmődosításánźiahatfuozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pontnál 2015. decembeľ 03., b) pontnál f0|6. február f9.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység:
Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt'

Budapest, 2015. december 0f .

PénzťlgyiIJgyosztźiy,Gazdźt|kodásiÜgyosztály,

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

ľ- W,|d//Lt'' U w
V dr.Mészáľ Erika

a|jegyző

{ ą-y
ZĹjii illi Ü ?

dľ. Kocsis Máté



határoząt I. sz. melléklete

EGYÜTTMÚxooÉsr MEGÁLLAPoDÁs

amely létrejött egyrészľől Budapest Főváľos VIII. Keľiilet Józsefváľosi onkormányzat
(1082 Budapest, Baross u. 63.67., stat. szám.. |57357I5-841|-3f|-0I, Törzskönyvi azonosító:
7357|5, adőszám.. |57357|5-2-42, képviseli: dr. Kocsis Mźúé po|gźlľmester), mint pénzeszkozt
źLtadő (a továbbiakban : onkoľm ány zat),

másrészről a Budapesti Vál|alkozásfejlesztési Közalapítvány (székhely 1072 Budapest,
Rákóczi út 18., statisztikai számje|: l8052851-9499-56I-0|, adősztlma: 1805285|-2-42,
képviseli: Vaľga Zsoltné Szalai Piroska Mária kuratóriumi elnök) a továbbiakban:
Koza|apiwźny

a továbbiakban egyĹittesen Felek ktlzött az a|u|írott helyen és napon az a|źhbi feltételekkel:

Pľeambulum

A Magyaroľszág helyi clnkormányzatairő| sző|ő 20I l..évi CLXXXIX. tĺirvény 23. 5 G) bekezdés
15. pontja értelmében a fovárosi önkormányzat fe|adata külĺjn<isen a gazdaságszeľvezéssel és
fej|esztéssei kapcsolatos feladatok ellátása, amelynek kertében hozta |étre Budapest Főváľos
K<izgyűlése a Budapesti VállalkozásfejlesztésiKoza|apítváný, amely szervezet a budapesti kis-
és középvá||alkozói szektor fog|a|koztatás-élénkítő pľogramjainak kidolgozására és
végrehajtásźtra jött létľe, kiemelt feladata pedig az uniós, kormányzati és önkormányzati szintű
progľamok által megteremtett lehetőségek közvetítése a mikro-, kis- és kĺizepes vállalkozások
felé. A Köza|apítvány Budapest Főváros Közgyűlése źůta| |993-ban rogzített küldetése, hogy
kido|gozza és végrehajtsa a főváľosi kis- és középvállalkozói szektor foglalkoztatás-élénkítő
pľogľamjait, kĺjzvetítse az uniós, kormányzati és ĺĺnkormányzati szintű pľogramok źital-

megteremtett lehetőségeket a mikľo-, kis- és kĺizepes vállalkozások felé. E feladatel|tĺása
körében a Köza|apitválny hozzájátu| a Főváľos gazdasá,gfejlesztési programjaiban
megfogalmazott cé|ok megvalósításźlhoz, kiilöntjs tekintettel Budapest Gazdaságé|énkítési és
Munkahelyteľemtés i Stľatégiáj ár a (20 1 5 -2021).

A Józsefuárosi onkormźnyzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairó| sző|ő 2O|l. évi
CLXxXx. törvény 13. $ (1) bekezdésének 13. pontja a|apján feladat- és hatáskcirébe tartozik a
gazdaságszervezés elősegítése, amelyĺek keretén belül aZ onkormányzat ĺjnként vźú|a|t

feladatként a vá||a|kozásfejlesztést stratégiai jelentőségű területként kezeli, amely küldetését
egyes szakpolitikáin túl partneľségi együttműködés kialakításával is elő kívánja segíteni.

Fentiekľe tekintettel a Felek a .../(XII.03.) számű képviselő-testületi határozat felhatalmazása
a|apjźĺn az a|ábbi megállapodást kĺjtik.



I. Aszerződés táľgya

A szerződő Felek közös célja, hogy egyĹittműködésiik nyomán versenyképesebb, hatékonyabb,
tudáson és innováción alapuló gazdasági élet fejlődjt1n ki Józsefuárosban. Yá||a|jźk,hogy az ezt.

cé|ző együttműködésük gyakoľlati eľedményei Budapest Főváros és Józsefuáľos
onkormány zatánakvállalkozásfej|esztési feladatai végrehajtás źtt szo|gźijźlk.

II. A szerződő felek vállalják, hogy

1. együttműködnek a józsefuáľosi vállalkozások fejlesztése, foglalkoztatási célok elérése
érdekében szükséges közcis ľendezvények, programok, valamint a vá||a|kozői
mikľohitelezést megkcinnyítő kezdeményezések kidolgozásban és annak
megvalósításában,

elősegítik a kľeatív iparágak, a zö|d gazdaság és az infokommunikáciős ágazaą továbbá
az eneľgiahatékonyságot szolgáló iparágak műk<jdési ktirnyezetének fejlesztését
józsefuárosi kompetencia-központok létrehozásán keľesztiil is,

együttműködnek a flatalok vállalkozóvá vá|ását cé|ző és megkönnyítő
kezdeményezésekben, rendszeres közcis vállalkozói események, valamint a Hl3 Diák- és
Yźi|a|kozásfejlesztési Központban létrehozandó SMART Pont szeľvezésében és
mÍĺködtetésében'

támogatják a hagyományos vállalkozói ismeretek kĺjzvetítésén túl egy olyan új típusú
üzleti gondolkodás meghonosítását, amely emberközpontú és a hosszú távri
fenntarthatóságra, kreativitásra, rugalmasságra, innovatív ötletekľe épĹil,

együttmiĺködnek az innovatív ötleteken alapuló staľt-up vállalkozások létrehozására,
tźtmogatására meghirdetett pá|yázato|<ka| kapcsolatban, melyeket a kerületben
campusszal rendelkező egyetemek, foiskolák graduális vagy posztgraduális képzésén
részt vevő hallgatói számára kerĹilnek kiíľásra,

közösen törekednek együttműködés kialakítására a KKV-kat támogató nemzetközi és
európai szervezetekkel, különĺise n az EU releváns szeľvezeteivel,

7. felkéľés, meghívás esetén Észt vesznek a jogszabályok és jogszabá|ýervezetek
véleményezésében, értékelésében, a szükségessé váló módosítások kezdeményezésében
és egyéb j avaslatok megfo galm azásźlban,

2.

3.

4.

5.

6.

8. együttműködnek szakmai fórumok közötti infoľmációáľamlás elősegítésében, és a



szakmai hírek, aktualitások hatékony terjesztésében a célcsopoľt felé, elősegítik a
nęmzetközi és európai uniós vállalkozásfejlesztési jó gyakorlatok áľvételrét és józsefuárosi
a|ka|mazásźú,

9. kĺjzös kezdeményezéseik sikere éľdekében együttmiĺködnek a vállalkozókat tömĺjrítő
szakmai kamarákkal.

10. saját online felületeiken ismertetik a véila|kozások számára releváns űj jogszabéllyokat,

valamint bemutatnak sikeres vállalkozási példákat.

ll.Felek megállapítják, hogy a Köza|apítvźlny mint közhasznú szervezet célja jelen
együttműködési megállapodás keľętében a józsefuárosi, końartozásmentes kerÍileti
mikrovállalkozások fejlődésének elősegítése.

III. Az együttműködés keľetéb en az Önkoľmányzat váů|a|ja, hogy

l. témogatja aKoza|apítvtny részére töľténő célhoz kötött pénzeszköz-átadás koncepcióját'
amely a Köza|apítvány által létrehozandő és kezelt ,,Józsefuárosi Kamattámogatási
Alap'', valamint a 2016. évre vonatkozó Józsefuárosi Kamattámogatási Program
működtetésének támog atźsźtra irányu|.

a keľületi koztartozásmentes, józsefuáľosi székhellyel ľendelkező ťlata|, mikľo- és női
mikrovállalkozások mĹĺködésének e|ősegítése éľdekében, a keľĹiletivźi|a|kozźls-fejlesztési
stľatégia részeként' a f0I6. évľe vonatkozó Józsefuárosi Kamattámogatási Program
megvalósítása céljábó| a Koza|apiŃélny tészére bľuttó 15.000.000,- Ft, azaz bruttó
ti zenötm i l l ió keretösszeget b iztosít cé|hoz kötött támo gatás foľmáj ában.

3. a 2. pontban meghatźrozott cé|hoz kötött támogatást legkésőbb 2015. decembęr 3l.
napjáig a Köza|apíwány . .. pénzintézetné| vezetett

szźtmű b ankszám|áj fu a źúuta|j a.

Ív. Az együttműkiidés keľetében a Kiizalapítvány válla|ja, hogy

l. a részérę átadott pénzeszkozt egy á|ta|a létľehozott letéti szźtm|án ,'Józsefuárosi
Kamattámogatási Alap'' címen kezeli, ame|y |etéti szźtm|a feletti rendelkezési jogosultság
az on korm ány zat ho zzáj áru|áls ával gyakoro lható.

2. a részére túadott pénzeszközt csak a köztartozásmentes, józsefuárosi székhellyel
rendelkező mikrovállalkozások fejlődésének elősegítésére, ezen belül a Józsefuáľos
kozigazgatési területén megvalósulő beruházáshoz vagy forgóeszkĺiz-beszevéshez,
áľbevétel előÍinanszírozásélhoz igénybe vett hitel kamattámogatásćra használja fel
legkésőbb 2016. december 3|. napjáig. A jelen megállapodáshatá|ya a|átartoző hitelek

2.



típusát és |eírását a Köza|apítvány Kuratóľiuma 6/20|5. (X.l2.) sz. hatźrozatźlban
jőváhag5łta, a Kuratórium Mikrofinanszirozási Stratégiai Bizottsága pedig 20|5.
november 30. napján elfogadta, az így igénybe vehető hite|konstrukciókat jelen
me gál l ap o dás 1 . számú m e l l ékl etét kép ező tétb|ázat tarta|mazza.

3. hozzéĄáru| a részére átadott pénzeszköz rendeltetésszerű fe\haszná|ásának az
onkoľmányzat źita| történő ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek źita|i
ellenőrzéséhez, Az onkoľmányzat jogosult a pénzeszkĺiz felhaszná|ésát a helyszínen is
ellenőrizni.

4. a Józsefuárosi Kamattámogatási Progľam megvalósulása keretében naptári
harmadévenként, e|ső alkalomma| 2016. április 30. napjáig kimutatást készít az
onkormányzat részére aZ igénybe vett hitelek, és az ahhoz kapcsolódó
kamattámogatásban részesülő ügyfelek befizetéseiről, minősítéseiről, az esetlegesen
késedelembe esett ügyletekről. Az ana|itikában feltünteti a kedvezmény nélküli kamatot,
valamint a kamatkedvezméný és a visszavont kamatkedvezmény összegét.

5. amennyiben a Köza|apíŃźtny a pénzeszkĺizt a jelen megállapodásban foglaltaktól eltérő
célľa haszná|ja ťelr, vagy a fe|haszná|źlsról nem tud a jelen megá|lapodásban foglaltaknak
megfelelően a megjelölt határidőig elszámolni, köteles a pénzeszközt a szám|źĄźra va|ő

beéľkezéstő| számitva a Ptk.-ban meghatźttozott kamattal nĺjvelt összegben visszaÍizetni
az onkorm ánv zat r észér e.

V. A Kamattámogatás feltételei

t. A jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő ügyfél a hitelkéľelmével
egyidejűleg Józsefvárosi Kamattámogatási Program keľetében kamattámogatási kérelmét
is benyujthatj a a Köza|apíwányhoz. A kamattámogatás a hitelszeľződésben keľül
rogzítésre.

A Köza|apíBlény tital bizosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a
koztartozásmentes, józsefuárosi székhe|lyel rendelkező mikroválla|kozás, amely

a cégnyilvántaľtásba bejegyzeÍt vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vállalkozói
igazo|vźnnya| ľendelkező vagy arra jogosult vállalkozás, valamint egyéb
vál la| kozásľa al kalmas j o gos ítvánnyal ľendel k ezo v źi|a|kozěs,

avá||a|kozáls által foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 10 főt,

a vá||a|kozás évęs nettó árbevétele legfelj ębb 2 millió EUR-nak megfelelő foľint
ellenérték'

2.
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a vái|a|kozás mind az źi|am, mind az önkoľmányzat fe|é teljesíti adóÍizetési
kötelezettségeit, igy nincs sem adó-, sem illeték-, sem társadalombiaosítási járulék-
Íartozása,

a vźi|a|kozásnak a pénzintézetek és pénzijgyi köz\ĺetíto szervezetek felé nincs lejárt
hite|tartozása,

a cég sem csőd-, sem felszámolási, sem vége|szélmolási eljárás alatt nem áll,
a hitelkéľelmében megjelĺĺlt hitelcél megvalósítźsának helye Józsefuáľos
kozi gazgatźls i teľü l ete.

Igénybevevők ktjre: Józsefuárosban székhellyel rendelkező mikľovállalkozások
Józsefvárosban megvalósuló beruházźsźlhoz vagy forgóeszköz beszerzéséhez, i||eve
árbevétel előÍinanszírozásához.
Támogatási időszak beruházási hitel ęstében: a futamidő első 5 évében.
Támogatási időszak forgóeszközhite| esetében: a futamidő első 3 évében.
Támogatási időszak visszatĺjltődő hitel esetében: a futamidő első 3 évében.
Kamattámo gatás mértéke beruházźtsi h itel esetében : 3 7o

Kamattámogatás mértéke forgóeszktiz hitel estében: 1. évben 3yo,2. évben zyo,3. évben
lYo
Kamattámogatás météke visszatöltődő hitel esetében: l. évben 3yo, 2. évben 2yo, 3.
évben |%o

Kamattámogatźs az ügyfeleknek kizárő|ag abban az ęsetben jár, ha az igyfé| a
támogatási időszak alatt nem keľü| 30 napot meghaladó késedelembe a hitelkamat és a
tőketöľlesztő rész|et megfizetése tekintetében. Amennyiben késedelembe esik, akkoľ nem
jogosult a kamattámogatásra és visszamenő|eg is vissza kell Íizetnie a kamattámogatás
összegét.

3. A Koza|apítvány á|ta| biĺosított kamattámogatás igénybevételéľe jogosult aZ a
könarbzźsmentes' józsefuárosi székhellye| ľendelkező fiata| mikrovállalkozás, amely

a cégnyilvántaĺtásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vá||a|kozźs, véi|a|kozői
igazo|vétnnya| ľendelkező vagy affa jogosult vállalkozás, valamint egyéb
vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal ľendelk ező vźi|a|kozás,
a vźń|a|kozás á|ta| foglalkoztat ottak száma nem haladja meg a l 0 főt,

a vá||a|kozás éves nettó áľbevétele legfe|jebb 2 mi|lió EUR-nak megfelelő forint
ellenérték,

a vállalkozás mind az á||am, mind az önkormányzat fę|é teljesíti adófizetési
kcitelezettségeit, így nincs sem adó-, sem illeték-, sem társadalombizosítási jáľulék-
tartozása,

a vźi|a|kozásnak a pénzintézetek és pénzÍjgyi kozvetítő szewezetek felé nincs lejárt
hiteltaľtozása'

a cég sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem ál1,
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4.

a hitelkérelmében megielĺllt hitelcél megvalósításanak helye Józsefuáros
közi gazgatási teľĹi l ete.

Igénybevevők köľe: Józsefuárosban székhellyel ľende|kező fiatal mikrovállalkozások
Józsefuárosban megvalósuló beruhénáséthoz vagy forgóeszköz beszerzéséhez, illetve
árbevétel előfinanszírozásához, ahol a vállalkozó vagy avállalkozás többségi tulajdonosa
40 év alatti.

Támogatási időszak beľuházási hitel estében: a futamidő első 5 évében.
Támogatási időszak forgóeszközhite| esetében: a futamidő e|ső 3 évében.
Támogatási időszak visszatöltődő hitel esetében: a futamidő első 3 évében.
Kamattámogatás mértéke beruházási hitel esetében: 3,5oń

Kamattámogatás mértéke forgóeszköz hitel estében: l. évben 3,5oÁ,2. évben 2,5%o,3.
évben I,5%o

Kamattámogatás méľtéke visszatöltődő hitel esetében: l. évben 3,5o/o,2. évben 2,5o/o,3.
évbęn |,5Yo

Kamattámogatás az ugyfe|eknek kizáľólag abban az esetben jár, ha az igyfé| a
támogatási időszak alatt nem kerül 30 napot meghaladó késedelembe a hitelkamat és a
tőketöľlesztő részlet megfizetése tekintetében. Amennyiben késedelembe esik, akkoľ nem
jogosult a kamattámogatásľa és visszamenőleg is vissza kell ťlzetnie akamattámogatás
összegét.

A Koza|apifuány éúta| biaosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a
koztartozásmentes, józsefuárosi székhellyel ľendelkező női mikrovállalkozás, amely

a cégnyilvźlntartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vá||a|kozás, vźi|a|kozői
igazo|vánnya| rendelkező vagy aÍÍa jogosult vállalkozás, valamint egyéb
vál lalkozásľa alkalmas j o go sítvánnyal rendelk ezo v éi|a|kozás,
avá||a|kozás á|ta| foglalkoztatottakszźlmanem haladja meg a 10 főt,

a vál|a|kozás éves nettó árbevétele legfelj ebb 2 millió EUR-nak megfelelő forint
ellenéľték'

a vá||a|kozás mind az á||am, mind az cinkormányzat ťe|é teljesíti adófizetési
kĺjtelezettségeit, így nincs sem adó-, sem illeték-' sem társadalombizosítási jáľulék-
tartozása,

avźi|a|kozásnak a péĺzintézetek és pénziigyi közvetítő szervezetek felé nincs lejárt
hite|tartozása,

a cég sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás a|attnem á||,

a hitelkéręlmében megjelölt hite|cél megvalósításának helye Józsefuáros
ko zi gazgatás i terĹi l ete.

Igénybevevők köre: Józsefuárosban székhe|lyel ľendelkező női mikrovállalkozások
Józsefvárosban megvalósuló beruházźstthoz vagy foľgóeszköz beszęrzéséhez, illetve
árbevétel előfinanszírozásához, ahol a vźila|koző vagy avá||a|kozás többségi tulajdonosa
nőnemű.



Támogatási időszak beruházási hitel estében: a futamidő első 5 évében.
Támogatási időszak foľgóeszkĺizhite| esetében: a futamidő első 3 évében.
Támogatási időszak visszatöltődő hitel esetében: a futamidő első 3 évében.
Kamattámo gatás mértéke b eruházási hitel esetében : 3, 50ń

Kamattámogatás méľtéke forgóeszköz hitel estében: l. évben 3,5yo,2. évben 2,5yo, 3.
évben |,5%o

Kamattámogatás mértéke visszatöltődő hitel esetében: l. évben 3,5yo,2. évben 2,5yo,3.
évben |,5Yo

Kamattámogatés az ügyfeleknek kizźlrő|ag abban az esetben jár, ha az ügyfél a
támogatási időszak alatt nem kerül 30 napot meghaladó késedelembe a hitelkamat és a
tőketĺjrlesztő ľészlet megÍizetése tekintetében. Amennyiben késedelembe esik, akkoľ nem
jogosult akamattálmogatásľa és visszamenőleg is vissza kell fizetnie akamatÍámogatás
összegét.

vI. A kamattámogatási pénzeszköz lehívásának menete

1. A K<izalapítvány egyedi kamattámogatási igény esetében részletes számszaki kimutatást
készít aZ igénybe vett hitelkonstrukcióľól' és az ahhoz kapcsolódó benyújtott
kamattámogatási igényről, valamint arról, hogy azigéný benyújtó vállalkozás megfelel-e
a Jőzsefvárosi Kamattámogatási Programban meghatározott feltételeknek. E kimutatás
|esz az a|apja a Köza|apítllány á|ta| Józsefuárosi Kamattámogatási Alapban keze|t
pénztisszeg lehívásának, amelynek keretében a Közalapítvźny köte|ezettséget vá||a| ana,
hogy a kimutatást az onkormányzat részére a kamattámogatási igény benyújtásától
számított 30 napon belül megkü|di, az onkoľmányzatpedig a kimutatás kézhenéte|étó|
számított legkésőbb 15 napon belül nyilatkozik a .,,Józsefuáľosi 

Kamattámogatási
A I apban'' kezęlt ö ssze g leh ívására vonatkozó hozzájttru|ásr ő|.

Felek rogzítik, hogy nem adható hozzájáru|ás, amennyiben a kamattámogatási
pľogramban rogzíteÍt feltételeknek a kamattámogatási igéný benyújtó vállalkozás nem
felel meg, vagy amennyiben a Köza|apifuélny azt indokolt nyl|atkozatában nem javasolja.

VII. Elszámolás menete

A Kĺizalapítván5ł a támogatás felhasználásáról legkésőbb 20|7. február 28. napjétig
kĺjte|es íľásban szakmai zátő beszámolót és pénzügyi zárő e|szźlmolást készíteni és átadni
az onkormźnyzat szakmailag illetékes szervezeti egysége (Gazdálkodási Ügyosaály)
részére,

A Támogatő Észérő| a szakmai beszámoló és pénzĹigyi e|számo|ás elfogadástra és a
telj esítés igazo|ásár a a po l gáľmester j o go su lt.

2.

l.
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a A beszámolónak és az elszálmolásnak a következőket kell tarta|maznia:
a' szakmai beszámo|ó: szakmai értékelés a cé|hoz kđtött pénzátadás céljának

megvalósulásárő|;

b. pénzugyi elszámolás: a lehívott pénzeszközöknek a felhasználás jogcíme szerinti _ az
átadott pénzeszkoz felhasználási céljának megvalósulźsához köthető - téte|es
felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodő okiľatok, egyéb dokumentumok
(kamattámogaÍási szetződés, stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazo|ő
dokumentumok bankkivonat, pénztárbizony|at hitelesített másolatának
benyújtásával.

A KĺizalapíNány a beszámolót és az e|számolást úgy ktjteles elkészíteni, hogy az
alkalmas legyen az źtadott pénzeszköz fe|haszná|ásának ľészletes ellenőrzésére' Az
onkoľmányzat abeszźtmolót és az e|szárnolást a beérkezést követően megvizsgálj a, és a
beéľkezést követő 60 napon belül dĺjnt annak elfogadásáról vagy elutasításáľő|. Az
onkormányzat döntéséről és az esetleg jogosulatlanul átadott pénzeszkoz felhasználása
miatti pénzeszköz visszaťlzetésének kĺjtelezettségéró| a döntéstől szźtmítoÍt 10 napon
be|Ĺil íľásban értesíti aKoza|apíNáný. Ha aKóza|apitvány abeszámolásra, elszámolásra
vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti Yagy a határidőben benyújtott
beszámoló, elszámolás tarta|ma nem megfelelő' úgy az Önkormányzat 30 napos hatáľidő
megjelölésével íľásban felszólítja a Köza|apítváný a hiźny pótlására, amelynek
beérkezését követően az Önkoľmányzat 30 napon belül dtjnt annak elfogadásáról. Felek
rogzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megá||apítźlsát,hogy az
átadott p énzeszko n. a Ko za|apitvány rende I teté s szeľűe n haszná|ta- e fe l .

A K<izalapíwány kĺjteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vęvő és a
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttmĹĺködni, az e||enőrzést végző
szerv képviselőit ellenőľzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szám|ćlk, a
megvalósítást igazo|ő okmányok, bizonylatok ľendelkezésre bocsátásétva|, va|amint a
fizlkai teljesítés vizsgá|atában a helyszínen is segíteni.

Az elszámolási hatáľidőig fe| nem
Koza|apíwány kĺiteles az onkoľm ányzat
napon belül a K&H banknál vezetett
visszautalni.

haszná|t támogatást, maradványĺisszeget a
részérę legkésőbb az e|számolást követő 15

l 0403 3 87-0002 85 70-00000000 szám|aszétmr a
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YIII. Zár ő ľendelkezések

1. Fęlek a szerződésthatározat|an időre kötik. Továbbá Felek vái|a|ják, hogy minden évben
_ legkésőbb tárgy év december 31. napjáig - tárgya|źtsos úton megvizsgá|jttk a



Józsefuárosi Kamattámogatási Progľammal kapcsolatos tapasztalatok alapján a Progľam
következő évben tĺjľténő esetleqes folvtatását.

2. A Felek a megállapodás végrehajtása során a józsefuárosi lakosok iránti elkötelezettség,
az integitás, a tárgyszeríjség, egymás és mások tiszteletben tartása és az át|élthatőság

értékeinek me gfel e lően fejtik ki tevékenységüket.

3. A megállapodás az a|áírás nĄén lép hatályba és határozat|an időľe szól. A Felek jelen
megá|lapodást kizárő|ag írásban módosíthatják, a Megállapodást báľmelyik fel indoklás
nélkĹi| egy hónapos felmondással megszĹintetheti.

4. A vállalások tekintetében, Felek képviselői ľendszeresen (negyedévente) értékelik az
együttműködés tapaszta|atait, áttekintik a soron következő időszak közös feladatait.

5. A megállapodásban foglaltak teljesülését bármelyik a|áírő fél kezdeményezésére,
szemé l yes ta|á|koző keľetében áttekinti k, értékel ik.

6. A felek az egyĹittmiiködési megállapodás végrehajtása érdekében kapcsolattartó
személyeket jelölnek ki. A kapcsolattartó személyek egyben az egy,uttműkĺjdés szakmai
felelősei is. A konkrét kapcsolattartásra a Jőzsefvttos onkormźnyzata Észérő| Zékány
Zo|tánt, a Józsefuáľos Közĺisségeiért NonpľofitZrt. divíziójaként működő Hl3 Diák- és

Vállalkozásfejlesztési Központ szakmai igazgatőját, míg a BVK részérő| Szabóné
B orb áth Kri szti na ťlnanszír o zźsi i gazgatőt j e l ö l ik ki.

7. Jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a 2013. évi V. tĺĺrvény
rendelkezései az iránvadók.

8. Je|en szerződés a Felek éllta| történo a|áírás napján |ép hatá|y,ba.

A megállapodás 10 oldalból és 6 eredeti példányban készült, amelyet Felek, mint akaratukkal
m in denb en me ge gy ezőt j őv áhagy ő|ag a| áírj ák.

Budapest, 2015. december ...

Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefuárosi onkormányzat
képviseIetében

dr. Kocsis Máté
polgármester

Budapesti Vá|lalkozásfej lesztési

Koza|apífuétny

képviseletében
Yarga Zso|tné Szalai Piroska Máľia

kuratóriumi elnök



Fedezete: Dátum: Budapest, 20|5.

Péllzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
p énzü gyi ugy o sztéiyv ezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzo
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Igénylók kiire

Fe|használási cé|

llite|tisszes max. íFt)
Futamidó maximum

Megnevezés

Tĺire|mi idó maximum
Ugyleti kamat

Kamat Íizetés gvakoľisása
Késede|mi kamat |ejárt tóke és kamat
kłivetelés után
Megkívánt iineró

A Jőzsefvaĺosi Mikrovállalkozások Kam

logszabá|y szerint mikrovállalkozásnak minostiló,
iÓzsefvarosi székhellvel ręnde|kezó sazdá|kodÓk
Beruhiizásra. és a beruhazáshoz kapcsolÓdÓ forsÓeszk zre

Beruházási hitel

Ugyleti kamat5,9%o

ROSI MIKROVALLA

Havonta. a kintlévo tóke után

10.000.000.-Ft

attámo

120 hőnap
12 hÓnao

Ugyleti kamat+ 7%o

20Yo

k mikrohitel k

Jogszabály szeľint mikrovállalkozásnak minóstilo,
iÓzsefuáľosi székhellyeI rendelkezó sa.zdá|kodők
F orsÓeszktizre

TartÓs forpÓeszkłizhiteI

ugv

ATASI PROGRAMJA

letikamat:.S.9%o

la

Havonta. a kintlévo tóke utan

10.000.000.-Ft

ti Vállalkozasfeilesztési Ktizalaoítvánv Budanest Mikrohite

36 hĺĺnap
12 h nap

Ugylet i kamat +

OYo

Jogszabály szeľint mikiovállalkozásnak minősiilo'
iőzsefváĺosi székhellyel ręndelkézó eazdálkodők

7o/o

étél.el fi

v

lęti .kamát:

hitel

a.kintlévó t ke u

Ft

kamatł 7,o/o


