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Budapest Józsefváľosi On kormá nyzat

Tĺsztelet Képvise|ő-testiilet!

I. TényáIlás és diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testÍilet a 26312015. CXII.O3.) számű' hatźltozatában úgy döntött, hogy a
mikĺoszinttÍ gazdaságszeľvezéssel kapcsolatos fęladatok e||átása keretében a
könartozásmentes, józsefuaľosi székhellyel rendelkező mikľo, fiata| és női
mikľovállalkozások mfüödésének, fejlődésének elősegítése, támogatása érdekében
együttmtĺködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kđt a Budapesti
Yá||alkozásfejlesztésiKoza|apítvánrlyal(atovábbiakbanBVK).

A Megállapodást a Felek 2015. december 16. napján a|źńrtź/ľ.. A támogatási folyamatok
megindulását kĺjvetően a gyakorlati tapaszta|atok azt mutatták, hogy szfüséges a
megállapodásban rigzített szerződésí feltételek pontosítása.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: f0|6. április 7. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Ktizalapítvánnyal töľténő
eg5rüttműkiidési megállapodás módos ítására

A napirendet ĺyfuzart ülésen kell tfugyallni' a batáĺozat elfogadásához egyszerÍĺ
szav azattobb s ég szfü s é ges'

El-ol<Észiro SZERVEZETI ncysÉc: Gł.zpÁlropÁsl ÜcyoszľÁI-y
KÉszÍrprľE: DR. Błllsłu Cno
PÉľzÜcylFEDEZETET]cÉľre/ľpMlctllľvtL, lcłzoLÁs: żÁ--i
JooI roNľRoI-l: q- 

f,4-.

BľrezuľszrÉsnľ łlrľl.ułs,

DłNłoł-fuIr,ĺÁN EplNł
JE;cyzo

rłnľis ľÁvoLI.ÉľÉspN
t'ľ, I(fuaVow. u --pn. MÉszÁREnIr,c,

ĺĺJE;cyzo

Vá ľos gazdálko dási és Pénzii5rĺ Bĺzotts ág v é|emény ezi

Embeľĺ Eľőforrás Bizottság véleményezi

A Viĺrosgazdálkođási és Pénziigyi Bizottság javasolja
e|oterj esztés me gtaľgyalását.

Képviselő-testĹiletnek



A H13 Diak- és Vállalkozásfej|esztési Központ és a BVK éĺtékelte a mfüödés soľán szetzett
tapasztalatokat és javaslatot tett a Megállapodás egyes ľészeinek módosításaľa.

Az egyeztetések eredményeként a fontosabb vźĺItoztatások a Megállapodás alábbi pontjaiban
váltak sziikségessé:

A Megállapodás, csupán a józsefuárosi székhellyel rendelkező końartozásmentes
mikľovállalkozások szěĺmźtra teszi lehetővé a ,,Józsefuaľosi Kamattámogatási Program'' (a

továbbiakban Pľogram) igénybevételét. Azonban sziímos mikľovállalkozás ľenđelkezik
Józsefuaľos területén telephellyel, amelyek mfüĺldésének, fejlődésének elősegítése szintén
fontos az onkorm źny zat szttméra.

Eľre tekintettel a Megállapodás III. pontjanak kiegészítése javasolt azzal, hogy a Program
mind a józsefuaľosi székhellyel, mind pedig józsefuarosi telephellyel rendelkező
koztartozásmentes mikľovállalkozások, ezen belül kiemelt célcsopoľtként a kerületi fiatal
vállalkozók, illetve a keľületi női vállalkozók tulajdonában lévő mikĺová||a|kozások szárrlźra
is igénybe vehető legyen.

A Progľam műkĺjdtetését céIző, a BVK arészére átadottpénzeszkoń' az a|áírt Megállapodás
éľtelmében a Felek egy letéti szám|źn kezeli, amely felett a ręndelkezés |<lzáĺő|ag az
onkoľmányzathozzájĺáľulásával tcjľténhet. Tekintettel a:ľa, hogy a|etétkezęlés a gyakorlatban
számos nehézséggel jar, amely az ngymenetet lassítaná, ezért javasolt a Megállapodás IV.
pontjának módosítása akként, hogy a BvK egy á|tala létrehozott elkülönített számlán
,,Iőzsefvźrosi Kamattĺĺmogatási Progľam'' címen kezelné az źńađott pénzeszkoń., amely
szám|arő|bráľmilyen kiťrzetés kiztrőLagaz onkormźnyzatelőzetes jóvtůlagyásával történhet.

A jelenleg hatályos Megállapodás V. pontjában Iévő azoĺľendelkezés, amely aztrogziti,hogy
a támogatott mikľovállalkozás esetleges fizetési késedelembe esése esetén visszamenőlegesen
köteles visszafizetni az addíg kapott kamattámogatás összegét, indokolatlanul komoly anyagi
hźĺtráĺyt jelent a vá||a|kozásokra nézve, tekintettel arľa, hogy a Program célja éppen ezen
vállalkozások mfüödésének segítése, ezért javasolt e rendelkezés törlése.

A Megállapodás logikai felépítését, át|áthatőságát elősegítendő, egy új VII. ponttalegészül ki,
amely pont a fizetési késedelem esetén a|kalmazarldó eljaľásokat egy helyen rogzíti.

Fentieken tul a Megállapodás kiegészítése sztikséges egy további ľendelkezéssel is, amely a
Megállapodás esetleges megszűnése esetéľe tartalmaz előírásokat a folyamatban Iévó
kamattámo gatások kezeléséről.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az e|őterjesztéstáĺgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Képviselő-testület hatásköľe.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés céLja a mikľoszinhĺ gazdaságszervezéssel kapcsolatos felađatok e||átása keretében a
koztartozásmentes, keľiileti székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikľo, fiatal és női
mikĺovállalkozások műktjdésének, fejlődésének elősegítése, támogatźlsa céljából megkötött
EgyĹittmfüödési Megállapodás módosítása.

A đöntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkoľmanyzatakő| szőIő 2011. évi
CLxXXx. tĺirvény 13. $ (1) bekezđésénęk 13' pontján, valamint a 41. $ (3) bekezdésén
alapul.



Fentieka|apjánkéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

H.łrÁnoz.łTI JAvASLAT

A Képviselő.testĺilet úgy dönt, hogy elfogadja a hatźrozat mellékletét képező a
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt Egytittmfüödési Megállapodást, és felkéľi a
po l glĺľme stert annak a|áír ásźtr a.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2016, április 07, annak a|áírása20|6. április 30.

A diintés végľehajtását végző szewezeti erység:
Ügyosztály, J őzsefvźros Közösségeiéľt Nonprofit Zľt.

Budapest, 2016. március 29.

P éĺlzligyi IJ gyosnáIy, Gazdálkodási

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rĺmán Edina

jegĺző
nevében és megbízásából:

ł, ouŻ-V ?ł-
dt.MészźlĺEľika /

a|jegyző

ĺ/
ĺ,,.iĺ,..



fteťťeł ľuc

ncyÜľľľrurourcsr nĺBcÁr,r,a.poľÁs
(módosításokkal egységes szeľkezetben)

amely létrejött egyrészrő| Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefváľosi Önkormányzat
(1082 Budapest, Baľoss u.63-67., stat. szám: 15735715-84I|-321.-0I, Tĺiľzskĺinyvi azonosító:

735715, adőszźlm |57357|5-2-42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ), mint pénzeszkön'
átadő (a továbbiakban : onkorm źny zat),

másrészről a Budapesti Válla|kozásfejlesztési Kiizalapítvány (székhely 1072 Budapest,
Rákóczi út 18.' statisztikai számjel: 18052851-9499-56|-0I, ađőszttma: |805285I-2-42,
képviseli: Yarga Zso|tné Szalai Piroska Mária kuratóriumi elnök) a továbbiakban:
Köza|apítvány

a továbbiakban együttesen Felek között az a|u|írott helyen és napon az a|źtbbi feltételekkel:

Felek rögzítik, hogy köZtük a 263/2015. (XII.03.) számú képviselő-testületi hatärozat
fe|hata|mazźsa a|apján 2015. december |6. napján a Budapest Főváros és Budapest
Józsefuárosi onkormányzat vállalkozásfejlesztési feladatainak végrehajtása cé|jábő|

egyiittműködési megállapodás (a továbbiakban : Megállapodás) jött létľe.

Felek rögzítik, hogy jelen módosított Megállapodást a Képviselő-testület ..../20|6 (IV....)
számű határ o zatźx a| j őv áhagy at,

Felek rogzitik, hogy jelen dokumentum egységes szerkezetben tartalmazza a Megállapodás
módosítással nem érintett ľészeit és a Felek által elfogadott módosításokat is, ame|y az
aláírással a 20 | 5 . december I 6. napjźtn a|áírt Me gźl l l apodás helyébe l ép.

Pľeambulum

A Magyarország helyi ĺinkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. $ (4) bekezdés

15. pontja éľtelmében a fovárosi ĺinkormányzat fe|adata ktilönösen a gazdaséryszervezéssel és

fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A Közalapítvány Budapest Főváros Közgýlése által

I993-ban rögzített küldetése, hogy kidolgozza és végrehajtsa a fővárosi kis- és kozépvá||a|kozói
szektoľ foglalkoĺatás-élénkítő programjait, közvetítse az uniós, kormźtnyzati és önkormányzati
szintű progľamok éita| megferemtett lehetőségeket a mikro-, kis- és közepes vá||a|kozások felé.

E feladatellátása köľében a Koza|apiwány hozzájźru| a Főváros gazdaságfejlesztési

programjaiban megfogalmazott célok megvalósításához, kiilönös tekintettel Budapest
Gazdaságé|énkítésiésMunkahelýeremtésiStratégiájára(2015-202I).
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L Aszerzłĺdés táľgya

A szerződő Felek közös célja, hogy együttműködésĹik nyomán versenyképesebb, hatékonyabb,

tudáson és innováción alapuló gazdasźąi élet fejlődjön ki Józsefuáľosban. Vállalják, hogy az ezt

cé|ző egyiittműködésük gyakoľlati eľedményei Budapest Főváros és Józsefuáros
Önkormányzatźnakvállalkozásfejlesĺési feladatai végrehajtás át szo|gá|ják.

II. A szeľződő felek vá|lalják' hogy

1. egyiittműködnek a józsefváľosi vállalkozások fejlesztése, foglalkoztatási célok elérése

érdekében szükséges kozös rendezvények, pľogľamok, valamint a vźů|a|kozői
mikľohitelezést megkönnyítő kezdeményezések kidolgozásában és annak

megvalósításában,

2. elősegítik a kľeatív iparágak, a zo|d gazdasäg és az infokommunikáciős ágazat, továbbá

az energiahatékonyságot szo|gá|ő iparágak működési környezetének fejlesĺését
józsefuárosi kompetencia-központok létrehozásán keresztül is,

3. együttműködnek a fiatalok vállalkozóvá vź.Jásét cé|ző és megkönnyítő
kezdeményezésekben, ľendszeres közös vźi|a|kozői események, valamint a H13 Diák- és

Yti|a|kozásfejlesztési Központban létľehozandó kamattámogatási tanácsadás

szervezésében és mÍĺkĺjdtetésében.

4. támogatják a hagyományos vállalkozói ismeretek közvetítésén túl egy olyan új típusú
üzleti gondolkodás meghonosítását, amely emberközpontú és a hosszú táytl
fenntaľthatóságľa, kľeativitásra, rugalmasságra, innovatív ötletekľe épül,

5. együttmiĺködnek az innovatív citleteken alapuló start-up vźi|a|koztsok létrehozásttra,

támogatására meghiľdetett pá|yázatokkal kapcsolatban, melyek a kerületben campusszal
rendelkező egyetemek, főiskolák graduális vagy posztgraduális képzésén részt vevő
hallgatói számáta keľülnek kiírásra,

6. k<jzösen törekednek együttműködés kialakítására a KKV-kat témogatő nemzetközi és

európ ai szervezetekke l, különö se n az EU ľeleváns szervezeteivel,

7. felkérés, meghívás esetén részt vesznek a jogszabá|yok és jogszabá|ytervezetek

véleményezésében, értékelésében' a szükségessé váló módosítások kezdeményezésében

és egyéb j avaslatok megfo galm azäsában,

8. egyĺittműködnek szakmai fórumok közĺjtti információáramlás elősegítésében, és a



szakmai hírek, aktua|itások hatékony terjesztésében a célcsoport felé, elősegítik a
nemzetkózi és európai uniós vállalkozásfejlesztési jő gyakorlatok ěltvéte|ét és józsefuárosi

a|ka|mazáséú,

9, közĺjs kezdeményezéseik sikere érdekében együttműködnek a vźi|a|kozőkat tömörítő
szakmai kamarákkal.

l0. saját online felületeiken ismeľtętik a vá||a|kozások számára releváns űj jogszabályokat,

valamint bemutatnak sikeľes vállalkozási példákat.

ll.Felek megállapítják, hogy a Koza|apiwźny, mint közhasznú szervezet célja jelen
egyiittműködési megállapodás keretében a józsefuárosi székhellye|/telephellyel
rendelkező ,köztartozásmentes mikrovál|alkozások fejlődésének elősegítése.

III. Az egyĺittmíĺkiidés keretében az onkoľmányzatváůla|ja, hogy

1. támogatja aKoza|apítvány részére történő cé|hoz kötött pénzeszkoz-átadás koncepcióját,
amely a,,J őzsefv źlro si Kamattámo gatás i Pro gram'' műkĺjdtetésére irányu|,

a keľületi köĺartozásmentes, józsefuárosi székhellyel/telephellyel rendelkező
mikrovállalkozások, továbbá a kerületi ťtata| vá|lalkozók, illetve a keriileti női
vállalkozók tulajdonában lévő mikľovál|a|kozások működésének elősegítése érdekében, a
keriileti vállalkozás-fejlesztési stľatégia részeként, a 2016. évre vonatkozó ,,Józsefuárosi
Kamattámogatási Program'' megvalósítása cé|jábő| aKoza|apíNány részére 15.000.000,-
Ft, azaz tizenötmillió forint keľetĺisszeget biztosít cé|hoz kötött támogatás formájában,
amelyetonkormányzatźúuta|taKöza|apíwányÉszére.

3. a 2. pontban meghatározott célhoz kötött támogatást aKoza|apitvány oTP Bank Nyrt.
pénzintézetnél vezetett 11706023-20017400 számű bankszám|ájára átuta|ja a tárgyévet
mege|őző év december 3|. nĄéig.

lv. Az együttmÍĺködés keľetében a Kiizalapĺtvány vállalja, hogy

l. a részére átadott pénzeszkozt egy á|ta|a létrehozott, elkülönített a|szźlmlén,,Józsefuáľosi
Kamattámogatási Progľam'' címen elkiilĺjnítetten kezeli, mely szám|źlrő| a terhelések az
onkoľmányzat jővźhagyźsautántö'rténhetnek,

2. a részére átadott pénzeszközt, csak a konartozásmentes' józsefuárosi

székhellyel/telephellyel ľendelkező mikľovállalkozások fejlődésének elősegítésére, ezen

belül a Józsefváros kozigazgatźlsi területén megvalósulőberuházáshoz vagy forgóeszkĺlz-
beszerzéshez, áľbevétel e|őťlnanszírozésálhoz igénybe vett hitel kamattámogatźsźtra

2.
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hasznźúja fel legkésőbb 20|6. december 31. napjtńg. A jelen megállapodźs hatźiya a|á

tartoző hitelek típusát és leírását a Koza|apíwány Kuľatóľiuma 6/2015. (X.IŻ.) sz.

hatźtrozatźlban jőváhagyta, a Kuratórium Mikľofinanszirozźsi Stratégiai Bizottsága pedig

2015. novembeľ 30. napján elfogadta, az így igénybe vehető hitelkonstrukciókat jelen

m e gál l apo dás 1 . sz ámú me l l ék letét kép ező tźtb|ázat tarta|mazza,

3. hozzé$źru| a részére éúadott pénzeszköz rendeltetésszerű fe|haszná|ásának az

onkoľmányzat á|ta| töľténő ellenőrzésse| megbizott személyek és szervezetek á|ta|i

ellenőľzéséhez. Az onkormányzat jogosult a pénzeszköz felhaszná|ását a helyszínen is
ellenőrizni,

a ,,Jőzsefvárosi Kamattámogatási Program'' megvalósulása keretében évente kimutatást

készít az onkormányzat részére az igénybe vett hitelek' és az ahhoz kapcsolódó
kamattámogatásban ľészesĹilő ügyfelek minősítéseiro|, az esetlegesen késedelembe esett

ügyletekľől. Az ana|itikában feltünteti az ugyfé| á|ta| igénybe vett kamatkedvezmény

összegét,

amennyiben a Közal'apítvétny a pénzeszközt a je|en megállapodásban foglaltaktól eltéľő

célľa haszná|ja fe|, Yagy a ťe|haszná|źlsról nem tud a jelen megállapodásban foglaltaknak

megfelelően a megjelĺilt határidőig elszámolni, köteles a pénzeszkozt a szám|ájźra va|ő

beérkezéstő| szőmifra a Ptk.-ban meghatározott kamattal növelt összegben visszafizetni
az onkoľm ánvzat részére'

V. A Kamattámogatás feltételei

1. A jelen szeľződésben meghatározott feltételeknek megfelelő ügyfél a hitelkérelmével
egyidejűleg a,,Jőzseťvárosi Kamattámogatási Program'' keretében kamattámogatási

kérelmét is benyújthatja a Kiza|apítvényhoz. A kamattámogatás a hite|szerződésben

kerü| rögzítésľe.

2. A ,,Józsefuáľosi Kamattámogatási Program'' keretébęn egyidejűleg csak egyetlen
jogcímen vehető igénybe kamattámo gatás.

3. A Koza|apíŃány áL|ta| biztosított kamattámogatás igénybevételére jogosult aZ a

konatozásmentes, józsefuárosi székhellyel/telephellyel rendelkező mikrovźi|a|kozás,
amely

a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vźů|a|kozői

igazo|vánnya| rendelkező vagy arra jogosult vá||a|kozás, valamint egyéb

v á||a|ko zźsra al kal m as j o go s ítvánnyal ľende l ke zó v ti|a|ko zás,

a v á||a|ko zźts által ö s sze s fo sl al ko Ztat ottak |étszélma 1 0 főné l keve seb b.

4.

5.
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a véů|a|kozás éves nettó árbevétele legfe|jebb 2 millió EUR-nak megfelelő forint
ellenéľték,

a véi|a|kozás mind az á||am, mind az önkormányzat fe|é teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, így nincs sem adó-, sem illeték-, sem táľsadalombizosítási jáľulék-

tartozása,

a vźi|a|kozásnak a pénzintézetek és pénziigyi közvetítő szervezetek felé nincs lejáľt
hite|tartozása,

a cég sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll,
a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefuáľos
ko zi gazgatás i terti l ete,

egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásźlban a folyó pénzügyi évben' va|amint az

azt mege|őző két pénzugyi év során nem részesu|t az |407/201-3/EU bizottsági
rendelet a|apjźn odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az

|407/20|3/EU bizottsági ľendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatärozott 200.000
eurónak, közúti keľeskedelmi źtrufuvarozźst ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében 100.000 eurónak mesfelelő forintĺjsszeset meshaladó
méľtékben.

Igénybevevők köľe: Józsefuárosban székhellyel/telephellyel rende|kező

mikrovállalkozások Józsefuáľosban megvalósuló beruhćnäsához vagy forgóeszkĺiz
beszerzéséh ez, il letve árbęvétel ęl őťln an szí r ozásához.
Támogatási időszak beruházási hitel esetében: a futamidő első 5 évében.

Támogatási időszak foľgóeszközhite| esetében: a futamidő első 3 évében.

Támogatási időszak visszatĺjltődő hitel esetében: a futamidő első 3 évében.

Kamattámo gatás mértéke beruhénźtsi hitel esetében : 3 
oń

Kamattámogatás méľtéke forgóeszkoz hitel esetében: 1. évben 3yo,2. évben 20Á,3. évben

t%
Kamattámogatés mértéke visszatöltődő hitel esetében: 1. évben 30Á, 2. évben fyo, 3.

évben I%o

Kamattámogatás az ügyfeleknek kizárő|ag abban az esetben jtlr, ha az ügyfél a
támogatási időszak alatt nem kerül 30 napot meghaladó késedelembe a hitelkamat és a
tőketörleszt ő rész|ęt mesfizetése tekintetében

4. A Koza|apivttĺy á|ta| biztosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a

konartozásmentes, józsefuárosi székhellyel/telephellyel rendelkező fiatal
mikľovállalkozás, amely

a cégnyilvźtntartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vá||a|kozói
igazo|vénnya| rendelkező vagy affa jogosult vá||a|kozźs, valamint egyéb

vállalkozásľa alkalmas j ogosíwánnyal rendelk ezo v źi|a|kozźs,

a v źi|a|ko zěs á|ta| ö s szes fo el a| ko Ztat ottak |étszám a 1 0 főné l keve s ebb'
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a vá||a|kozás éves nettó árbevétele legfeljebb f mi|lió EUR-nak megfelelő forint
ellenéľték,

a vá||a|kozás mind az éů|am, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, így nincs sem adó-, sem illeték-, sem társadalombiztosítási járulék-

tartozása,

a vźi|a|kozásnak a pénzintézetek és pénzugyi kiczvetító szervezetek felé nincs lejárt

hite|tartozása,

a cég sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll,

a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefuáľos
ko zi gazgatás i terii lete

egy és ngyanazon vállalkozás vonatkozásźlban a folyó pénzügyi évben,va|amint az

azt mege|őzo két pénzĺjgyi év soľán nem részesu|t az 1407/20|3/EU bizottsági
rendelet a|apján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az

1407l20|3lEU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző

vállalkozások esetében 100.000 eurónak mesfelelő forintösszeset meshaladó
méľtékben.

Igénybevevők kĺire: Józsefuárosban székhellyel/telephellyel ľendelkező fiata|
mikrovállalkozások Józsefuárosban megvalósuló beruházźsához vagy forgóeszköz

beszerzéséhez, illetve árbevétel előfinanszítozésělhoz, ahol a vźi|a|koző vagy a

vállalkozás t<ibbségi tulajdonosa 40 év a|atti.

Támogatási időszak beruházási hitel esetében: a futamidő első 5 évében.

Támogatási időszak forgóeszközhite| esetében: a futamidő első 3 évében.

Támogatási időszak visszatöltődő hitel esetében: a futamidő első 3 évében.

Kamattámo gatás mértékę b eruházźtsi hitel esetében : 3, 5 
oń

Kamattámogatás mértéke forgóeszkoz hitel esetében: 1. évben 3,5yo,2. évben2,5yo,3.
évben l,5oń

Kamattámogatás méľtéke visszatöltődő hitel esetében: l. évben 3,5oÁ,2. évben2,5yo,3.
évben |,5oÁ

Kamattámogatás az ügyfeleknek kizźrő|ag abban az esetben jár, ha az ugyfé| a
támogatási időszak alatt nem keriil 30 napot meghaladó késedelęmbe a hitelkamat és a

tőketör|esztő részlet mesfizetése tekintetében.

5. A Koza|apíwány tůta| biztosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a

koztartozásmentes, józsefuáľosi székhe|lyel/telephellyel ľendelkezó nói mikľovállalkozźs,
amely

a cégnyilvántartźsba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vá||a|kozás, vźi|a|kozői
igazo|vtnnya| rendęlkező vagy arra jogosult vállalkozás, valamint egyéb

vál lalkozásra alkalmas j o go s ítvánnyal rendelk ezo v á||a|kozás,

a v źi|a|ko zás által ö s sze s fo sl al ko ztat oÍtak |étszźtm a 1 0 főné l keve s ebb.



a vá||a|kozás éves nettó árbevétele legfelj ebb 2 millió EUR-nak megfelelő forint
ellenérték,

a vźi|alkozźs mind az áI|am, mind az önkormányzat ťe|é teljesíti adófizetési

kötęlęzęttségęit, így ninęs sem adó-, sęm illęték-' sęm társadalombiztosítási jáľulék-

tartozása.

a vźi|a|kozásnak a pénzintézetek és pénzugyi közvetítő szervezetek felé nincs lejáľt

hiteltartozása,

a cég sem csőd-, sem felszámo|ási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll,

a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefuáľos

közigazgatźts i terĹi l ete

egy és \gyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénztigyi évben, va|amint az

azt mege|őzo két pénzügyi év során nem ľészesu|t az 1407/20I3/EU bizottsági
rendelet a|apján odaítélt csekély tisszegű (de minimis) támogatásban az

|407|20I3/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000

euľónak, közúti kereskedelmi árufuvaľozást ellenszolgáltatás fejében végzo
vállalkozások esetében 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó

mértékben.

Igénybevevők köľe: Józsefuárosban székhellyel/telephellyel ľendelkező női
mikľovállalkozások Józsefuárosban megvalósulő beruházźséthoz vagy foľgóeszköz
beszerzéséhez, illetve áľbevétel előfinanszírozásához, ahol a vá||a|koző Vagy a

v á||a|kozźs többsé gi tulaj dono sa nőnemiĺ.
Támogatási időszak beruházási hitel esetében: a futamidő első 5 évében.

Támogatási időszak foľgóeszköz hitel esetében: a futamidő első 3 évében.

Támogatási időszak visszatöltődő hitel esetében: a futamidő első 3 évében'

Kam attám o gatás mértéke b eruházás i h ite l e setéb en : 3, 5 7o

Kamattámogatás mértéke forgóeszköz hitel esetében: l. évben 3,5oÁ,2. évben2,5yo,3.
évben |,5%o

Kamattámogatás méľtéke visszatöltődő hitel esetében: l. évben 3,5o/o, 2, évben 2,5yo, 3.

évben I,5Yo

Kamattámogatás az ugyfe|eknek kizárólag abban az esetben jáľ, ha az ügyfél a
támogatási időszak alatt nem kerül 30 napot meghaladó késędelembe a hitelkamat és a

tőketörlesztő részlet me gfi zetése tekintetében.

vI. A kamattámogatási pénzeszkoz lehívásának menete

1. A KĺizalapíNány egyedi kamattámogatási igény esetében részletes számszaki kimutatást

készít az igénybe vett hitelkonstľukcióról, és az ahhoz kapcsolódó benyújtott

kamattámogatási igényrő|, valamint aľról, hogy azigényt benyújtó vállalkozás megfelel-e
a ,,Jőzseťvttrosi Kamattámogatási Pľogramban,, meghattlrozott fe|tételeknek. E kimutatás

|esz aZ a|apja a Koza|apiwány á|ta| a ,,Józsefuárosi Kamattámogatási Program''
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a|szám|źĄán keze|t pénzcisszeg lehívásának, amelynek keretében a Köza|apiwttny
kötelezettséget vállal aľra, hogy a kimutatást az onkoľmányzatľészéľe a kamattámogatási

igény benýjtásától számított 30 napon belül megküldi, az onkoľmányzat pedig a
kimutatás kézhezvéte|étő| szémított legkésőbb 15 napon belül nyilatkozika,,Józsefuáľosi
Kamattámogatási Program'' a|szétm|źn keze|t összeg lehívásáľa vonatkozó
hozzájźru|źsrő|.

2. Felek rogzítik, hogy nem adható hozzźĄáru|źs, amennyiben a kamattźlmogatási
pľogramban rögzített feltételeknek a kamattámogatási igényt benyújtó vállalkozás nem

felel meg, vagy amennyiben aKoza|apítvány azt indokolt nyilatkozatában nem javasolja.

VII. Fizetési késedelmek esetén kiivetendő eljáľásľend

1. Amennyiben a mikrovźi|a|kozás a futamidő soľán legfeljebb egyszeri alkalommal 30

napot meghaladó ťrzetési késedelembe esik, úgy a Köza|apíwány eľről a 30 napos

késedelembe esést követő 5 naptźtinapon belül éľtesítést küld az onkormányzattészéte,
és javaslatot tesz a kamaÍtámogatás fenntartźsźra, vagy megszüntetésére. Az
onkormány zat a Koza|apítv źny j avaslatának kézhęzv ételét követő 5 munkanapon belĺil
értesíti aKoza|apítváný akamattámogatás fenntartásáľa,vagy megszűntetéséľe irányuló
dĺjntéséről.

2. Amennyiben a miková||a|kozźs a futamidő során bármikor 30 napnál ľcividebb fizetési
késedelembe esik' és f,rzetési kötelezettségeinek átütemezését kéri, űgy a Koza|apivény
Hitel BizoÍtsága jogosult d<inteni az átĹitemezési kéľelem jővěhagyásárő|, vagy
elutasításáról. Jóváhagyás esetén a Koza|apíwány értesíti aZ onkormányzatot az

átütemezésről' és javaslatot tesz a kamattámogatás változat|an feltételekkel történő

fenntartźtsára, vagy megszüntetésére. Az onkormányzat a Köza|apítvány javaslatának

kézhezvételét követő 5 munkanapon belül értesíti a Koza|apitvźlný az éltitemezéssel

kapcsolatban meghozott, akamattámogatás fenntartására, vagy megszĹĺntetéséľe iľányuló
döntéséről.

3. Amennyiben a mikrovállalkozás a futamidő soľán elveszti jogosultságát a

kamattámogatás további igénybe vételére, űgy a teljes futamidőľe számított
kamattámogatás összegének fel nem hasznźit részét a Koza|apíwźny köteles a

,,Józsefuárosi Kamattámogatási Program'' a|szám|ára visszautalni. Az ilyen módon
visszautalt összeg a ,,Jőzsefváttosi Kamattámogatási Pľogľam'' ťlnanszirozási foľrásait
nĺjveli.
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VIII. Elszámolás menete

t. A Köza|apíwány a tźlmogatás felhasználásáról legkésőbb 20|7. febtuár 28. napjáig
köteles írásban szakmai zźtrőbeszámolót és péĺzugyi zárő e|szttmolást készíteni és átadni

az onkormányzat szakmai|ag illetékes szervezeti egysége (Gazdálkodási Ügyosĺály)
részéľe.

A Támogatő részéro| a szakmai beszámoló és pénzĹigyi elszámolás elfogadásźra és a
telj esítés igazo|ásár a a po l gármester j o gosu lt.

A beszámolónak és az e|szźlmolásnak a következőket kell Íarta|maznia..

a. szak'rnai beszámoló: szakmai értékelés a cé|hoz kötött pénzźtadás céljának
megvalósulásárő|;

b. pénzĺigyi elszámolás: a lehívott pénzeszkozöknek a fe|használás jogcíme szerinti _ az

átadott pénzeszköz felhasználási céljának megvalósulźsźlhoz köthető - tételes

felsorolása, a felhasználási idősza|<hoz igazodő okiľatok, egyéb dokumentumok
(kamattámogatźsi szerződés, stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazo|ő

dokumentumok bankkivonat, pénztárbizony|at hitelesített másolatának

benyújtásával.

A Koza|apítvány a beszámolót és az e|szźmolást úgy köteles elkészíteni, hogy az

alka|mas |egyen az étadott pénzeszkoz fe|haszná|źlsának részletes ellenőľzésére, Az
onkormányzat abeszámolót és az e|számolást a beérkezést kcivetően megvizsgálja, és a

beérkezést követő 60 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításárő|.. Az
onkormányzat d<intésérő| és az esetleg jogosulatlanul átadott pénzeszkőz felhasználása

miatti pénzeszkoz visszaťlzetésének ktjtelezettségérő| a dĺjntéstől szětmitott l0 napon

belül írásban értesíti aKoza|apítvćtnyt. Ha aKöza|apitvány a beszámolásra, elszámolásľa

vonatkozó kötelezettségét hatáľidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott

beszámoló, elszámolás tarta|manem megfelelő, úgy az onkoľmányzat 30 napos határidő

megjelölésével írźsban felszólída a Koza|apitváný a hiány pótlásáľa, amelynek
beérkezését követően az onkoľmányzat 30 napon belĹil dönt annak elfogadásáról. Felek
rogzitik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megti|apitását,|togy az

átadott pénzeszközt a Koza|apíwány rendeltetésszerűen hasmálta-e fel.

A Koza|apítvćtny köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel egyĹittműködni, az e||enőrzést végzó

szeľv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szám|ák, a

megvalósítäst igazo|ő okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátást*a|, va|amint a
fizikai teljesítés vizsgá|attlban a helyszínen is segíteni.

2.

4.

5.
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6. Az elszámolási hatáľidőig fel nem hasznźůt támogatást, maradványösszeget a
Koza|apiwźny köteles az onkormányzat részére legkésőbb az e|számolást követő 15

napon belül a K&H banknál vezetett 10403387-00028570-00000000 szélm|aszámta
visszautalni.

IX. Zárő ľendelkezések

1. Felek a szerződésthatźrozat|an időľe kötik. Továbbá Felek vźil|a|ják, hogy minden évben
legkésőbb tárgyév december 31. napjáig _ táľgyalásos úton megvizsgálják a

,,Józsefuárosi Kamattámogatźsi Programmal'' kapcsolatos tapasztalatok a|apjén a
Pľogram következő évben töľténő esetleges folytatását.

A Felek a megěi|apodás végrehajtása soľán a józsefuárosi lakosok iránti elkötelezettség'
az integritás, a tárgyszeruség, egymás és mások tiszteletben tartźsa és az źlt|áthatóság

éľtékeinek megfelelően fejtik ki tevékenységüket.

A megál|apodás az a|áírás napján |ép hatályba és határozat|an időľe szól. A Felek jelen
megállapodástkizźtrő|ag íľásban módosíthatják, aMegátllapodást bármelyik fél indoklás
nélkül egy hónapos felmondással megszüntetheti. A felmondźs a már jóváhagyott

kamattámogatási ügyleteket nem éľinti. A -fel nem hasznźit pénzeszkozze| a
Koza|apíwány a felmondást követő 60 napon belül köteles elszámolni.

A vállalások tekintetében, Felek képviselői rendszeresen (évente) értékelik az
együttműködés tapaszta|atait, áttekintik a soron ktjvetkező időszak közös feladatait.

A megállapodásban foglaltak teljesülését báľmelyik a|áírő fél kezdeményezésére,
személye s talráikoző keretében áttekintik, éľtékel ik.

A felek az egytittműkĺidési megállapodás végĺehajtása érdekében kapcsolattartó
személyeket jelölnek ki. A kapcso|attartő személyek egyben az egyittmiĺködés szakmai
felelősei is. A konkrét kapcsolattaľtásra a Jőzsefvátos onkorm źnyzata részéro| Zékźny
Zo|tánt, a Jőzsefváros Kĺjzösségeiért NonpľoÍit Zrt. divíziőjaként működő H13 Diák- és

Yá||a|kozźsfejlesztési Központ szakmai igazgatőját, míg a BVK részéről Szabóné
B orb áth Kri szti na ťlnanszír o zási i gazgatőt j e l ö l ik k i.

7. Jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a 20|3.
rendelkezés ei az ir ány adők.

V. töľvény

2.

a
J.

4.

5.

6.

/
ł^ ..{u
'- {r'-v/3

10



A megállapodás 11 oldalból és 6 eredeti példányban késztilt, amelyet Felek, mint akaľatukka|

mindenben mege gy ezőt j óváhagyó |ag a|áírják,

Budapest, 2016. április ...
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