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EGYÜTTMuxonBsl MBGÁLLAPoDÁS
(módosításokkaI egységes szeľkezetben)

amely létľejött egyrészrő| Budapest Főváros VIII. Keľü|et Józsefvárosi onkormányzat
(l082 Budapest, Baross u.63-67., stat' szám: 15735715-84|1-3f|-0l, Tcjrzskönyvi azonosító:
735715, adószám: |57357|5-2-42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ), mint pénzeszkön.
tLtadő (a továbbiakban : onkorm ányzat),

másrészrol a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (székhely 1072 Budapest,
Rákóczi út 18., statisztikai számje|: l805285l-9499-56|-01, adőszźlma: l8052851-2-42,
képviseli: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária kuratóriumi elncik) a továbbiakban:
Közalapítvány

a iovábbiakban egyĹittesen Felek között az a|u|írotthelyen és napon az a|ábbifeltételekkel:

Felek rogzítik, hogy k<jztĹik a 263/20|5' (XII.03.) szamri képviselőtestii|eti határozat.
ťę|hata|mazása a|apján 2015. december 16. napján a Budapest Főváros és Budapest
Józsefvárosi onkorm ányzat vźl||a|kozźlsfejlesztési feladatainak végrehajtása céljábó|
egytittműködési megál lapodás (a továbbiakban : Megá| | apodás) j ött létre.

Felek rögzítik, hogy jelen módosított Megá|lapodást a Képviselő-testüIet ..../2016 (IV....)
s zámú határ o zatźw a| j óv źlhagy at.

Felek rögzítik, hogy jelen dokumentum egységes szerkezetben tartalmazza a MegáIlapodás
módosítással nem éľintett ľészeit és a Felek álta| elfogadott módosításokat is, ame|y az
aláírással a20|5. december l6. napjrín a|áírtMegállapodás helyébe lép.

Pľeambulum

A Magyarország helyi ĺinkormányzatairő| sző|ő20|1. évi CLXXXIX' törvény 23. $ (4) bekezdés
15. pontja éľtęlmében a fóvárosi önkormányzat fe|adata külonösen a gazdasźryszervezéssel és
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A Közalapítvány Budapest Főváľos K<izgyiĺlése által
1993-ban rogzített kü|detése, hogy kidolgozza és végrehajtsa a fővárosi kis- és kozépvá||a|kozői
szektor foglalkoztatás-élénkítő programjait, közvetítse az uniós, kormźnyzati és önkoľmányzati
szintű programok á|tal megteremtett lehetőségeket a miko-, kis- és kĺizepes vállalkozások fclć.
E feladatellátása köľében a Koza|apítvány hozzájáru| a Főváros gazdaságfejlesztési
progľamjaiban megfogalmazott célok megvalósításźthoz, kĺilönös tekintettel Budapest
GazdaságéIénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájára (20I 5 -202|).
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I. A'szerződés tárgya

A szerzódő Felek kĺizös célja, hogy egyÍ'ittműk<idésük nyomán versenyképesebb, hatékonyabb,
tudáson és innováción alapuló gazdasági é|et fej|ődjön ki Józsefuárosban' Vá|Ialják, hogy az ezt
célző együttműködésük gyakorlati eľedményei Budapest Főváros és Józsefuáros
onkormányzatánakvállalkozásfejlesaési feladatai végrehajtását szolgálják.

II. A szerződő felek válla|ják, hogy

l. együttmiĺk<idnek a józsefuárosi

érdekében szükséges közös
mikrohitelezést megkönnyítő
megvalósításában,

vállalkozások fejlesztése, foglalkoztatási cé|ok elérése
ľendezvények, programok, valamint a vá||a|kozői

kezdeményezések kidolgozásában és annak

4.

5.

2. elősegítik a kľeatív iparágak, azö|d gazdaság és az infokommunikáciős ágazat, továbbá
aZ energiahatékonyságot szolgáló iparágak miĺkodési környezetének fejlesztését
józsefuárosi kompetencia-központok |étľehozásán keresaül is,

3. együttműkcidnek a fiata|ok váIlalkozóvá vá|ásźĺ cé|zó és megkönnyítő
kezdeményezésekben, rendszeres kĺjz<is vá||a|kozói események, va|amint a Hl3 Diák- és
Vá|lalkozásfejlesaési Központban létľehozandó kamattámogatási tanácsadás
szerv ezésében és műk<ĺdtetésében,

támogatják a hagyományos váIlalkozói ismeretek kĺjzvetítésén túI egy olyan új típusú
üzleti gondolkodás meghonosítását, amely emberktizpontú és a hosszú távú
fenntaľthatóságra, kreativitásra, tugalmas ságra, innovatív öt|etekre:épĹi|,

együttműködnek az innovatív ötleteken alapuló start-up vá||a|kozások létrehozástra,
támogatására meghirdetett pá|yázatokkal kapcso|atban, me|yek a kerületben campusszal
rendelkező egyetemek, főiskolák gľaduális vagy posztgraduáIis képzésén részt vevő
hal I gatói számára kerülnęk kiírásra,

közösen tcirekednek -együttműkĺidés kialakí tására a KKV-kat támogató nemzetközi és
európai szervezetekkél, kii lönĺisen az EIJ rel eván s szervezeteiv el.

7 . felkéľés, meghívás ..esetén részt vesznek a jogszabályok és jogszab tl|ytervezetek
véIeményezésében, értékelésében, a szükségessé váló módosítások kezdeményezésében
és egyéb javaslatok megfogalm azásábul,
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8. együttműködnek szakmai fórumok közötti infoľmációáramlás elősegítésében, és a



szakmai hírek, aktualitások hatékony terjesztésében a célcsoport fe|é, elősegítik a
nęmzetkĺjzi és európai tlniós vá||alkozásfejlesztésijó gyakorlatok átvételét és józsefoárosi
a|ka|mazását,

9. kĺjzös kezdeményezéseik sikere érdekében egyiittműködnek a váI|alkozókat tömörítő
szakmai kamarákka|.

I0. saját online felületeiken ismertetik a vá||a|kozások számára releváns új jogszabályokat,
valamint bemutatnak sikeres vállalkozási oéldákat.

ll.Felek megállapítják, hogy a Köza|apítvány, mint közhasznú szeÍyezet ćěrya jelen
együttműkodési megálIapodás keretében a józsefuáľosi székhe|lyel/telephellye|
rendelkező, könartozásmentęs mikrovál|alkozások fejlődésének elősegítése.

III. Az egyiittmíĺktidés keretében az onkormányzatvállalja, hogy

támogatjaaKöza|apítvány részére torténő cé|hoz kötött pénzeszköz-átadás koncepcióját,
amely a,.,J őzsefv árosi Kamattámogatási Pro gram'' működtetésére irányul,

a keríileĹi ktiztartozásmentes, józsefváľosi székhelIyel/telephellye| rendelkező
mikrovallaikozások, továbbá a kerületi fiata| vál|alkozók, illetve a kerületi női
vállalkozók tu|ajdonában lévő mikrovállalkozások műk<idésének elősegítése érdekében, a
kerületi vállalkozás-fejlesztési stratégia részeként, a20|6. évľe vonatkozó,,Józsefoáľosi
Kamattámogatási Program'' megvalósítása céljából aKoza|apitvány részére l5.000.000,-
Ft, azaz tizencjtmil|ió foľint keretösszeget biaosít cé|hoz kötöü támogatás formájában,
am e l yet o n ko rm án y zat átita|t a Ko za|ap íN ány r észér e.

3. a 2. pontban megbatározott célhoz kötött támogatást a Koza|apítvány oTP Bank Nyľt.
pénzintézetné| vezetett |1706023-20017400 számú bankszámlájára źttuta|ja a tárgyévet
mege|oző év decembeľ 3l. nĄáig

Iv. Az egyiittműkiidés keľetében a Közalapítvány vállalja, hogy

l. a részére átadott pénzeszkozt egy ěl|ta|a létrehozott, elkülcjnített a|szám|án,,Józsefilárosi
Kamattámogatási Program'' címen elkülönítetten kezeli, mely szám|árő| a terhelések az
onkormány zat jőváhagyása után tĺirténhetnek,

2. a részére átadott pénzeszkozt csak a köztartozásmentes, józsefuárosi
székhellyel/telephel|yel rendelkező mikrovállalkozások fe.jlődésének elősegítéséÍe, ezen
belĹil a Józsefuároskozigazgatási terĹiletén megvalósulő beruhźztlshoz vagy forgóeszköz-
beszerzéshez, árbevétel előfinanszírozásához igénybe vett hitel kamattámogatására
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basznźija fel legkésőbb 20ló. december 31' napjźig. A je|en megállapod ás hatá|ya a|á
tartoző hitelek típusát és |eírását a Koza|apítvány Kuratóriuma 6/fO15. (X.12.) sz,
határozatálban jőváhagyta, a Kuratórium Mikrofinanszirozási Stratégiai Bizottsága pedig
20l5. novembeľ 30. napjźn e|ťogadta, az így igénybe vehető hite|konstrukciókat ielen
megá| Iapodás l . számú mel lékletét képezó táb|źzat tarta|mazza'

3. hozzź$áru| a részére átadott pénzeszkoz rendeltętésszerű fe|használásának az
onkormányzat á|ta| történő e|lenőrzésse| megbízott személyek és szeľvezetek általi
ellenőrzéséhęz. Az onkormányzat jogosult a pénzeszkoz fe|hasznćiását a helyszínen is
ellęnőrizni,

4. a ,,Józsefvárosi Kamattámogatási Program'' megvalósulása keľetében évente kimutatást
készít az onkormźnyzat részéte az igénybe vett hitelek, és az ahhoz kapcsolódó
kamattámogatásban részesĹilő iigyfelek minősítéseirő|, az esetlegesen késedelembe esett
ügyletekrőI. Az ana|itikában feltunteti az ügyfé| által igénybe vett kamatkedvezmény
összegét,

5. amennyiben a Koza|apítvźny a pénzeszkcizt a je|en megállapodásban foglaltaktól eltérő
célrahaszná|iafel, vagy afe|haszná|ásról nem tud a jelen megállapodásban foglaltaknak
megfele|ően a megjelĺjlt határidőig elszámolni, köteles a pénzeszkozt a szám|ájźra va|ő
beérkezéstő| számítva a Ptk'-ban meghatározott kamattal növelt cisszegben visszafizetni
az oqkorm ány zat részéľe.

V. A Kamattámogatás feltételei

l. A jelen szerzóďesben meghatározott fe|tételeknek megfe|elő ügyťéI a hitelkérelmével
egyidejűleg a ,,Józsefuáľosi Kamattámogatási Pľogram'' keľetében kamattámogatási
kérelmét is benyújthatja a Közalapítványhoz. A kamattámogatás a hitelszerződésben
kerül rögzítésre.

2. A ,,Józsefuáľosi Kamattámogatási Pľogľam'' keretében egyidejűleg csak egyet|en
jogcímen vehető igénybe kamattámogatás.

3. A K-cĺza|apítvány által biztosított kamattámogatás igénybevételéľe jogosult az a
koztartozásmentes, józsefuárosi székhellyel/te|ephe|Iye| rendelkező mikov ét||a|kozás.
amely

a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vál|alkozás, vállalkozói
igazo|vánnya| rendelkező vagy aÍra jogosult vállalkozás, valamint egyéb
v á|lalko zásra a l k a l mas j o go s ítván n yal ren d e I k ezo v źl||a|ko zźs,
avźů|a|kozás źita| összes fog|a|konatottak |étszáma l0 főnél kevesebb.
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a vá||a|kozás éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió EUR-nak megfelelő forint
ellenérték,

a vá||a|kozás mind az á||am, mind az önkormányzat fe|é te|jesíti adófizetési
kötelezettségeit, így nincs sem adó-, sem illeték-, sem társada|ombiztosítási járu|ék-
tartozźsa,

a vál|a|kozásnak a pénzintézetek és pénzugyi közvetítő szervęzetek felé nincs |ejárt
hiteItartozása,

a hitelkérelmében megjelĺilt hitelcél megvalósításának helye Józsefuáros
ko zi gazgatás i terü l ete,

egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásźhan a folyó pénztigyi évben, va|amint az
azt mege|őző két pénzugyi év során nem részesij|t az |407/20L3/EU bizottsági
rendelet a|apjźn odaítélt csekéIy ĺisszegiĺ (de minimis) támogatásban az
1407/20I3/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi áľufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzo
vállalkozások esetében l00.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó
mértékben.

Igénybevevők kö're: Józsefuárosban székhelIye|/teIephel lyel rendeIkező
foľgóeszközmikľovállalkozások Józsefoárosban megvalósuló beruhazásához vagy

beszerzéséhez, i l letve árbevéte l előfi nanszír ozásához.
Támogatási időszak beruházási hitel esetében: a futamidő első 5 évében.

Támogatási időszak forgóeszköz hitel esetében: a futamidő első 3 évében.
Támogatási időszak visszatöltődő hitel esetében: a futamidő első 3 évében.
Kamattámosatás mértéke beruházási hitel esetében: 30ń

Kamattánĺogatás mértéke forgóeszköz hitel esetében: l. évben 3%io,2. évben fyo,3. évben
t%
Kamattámogatás mértéke visszati'Itődő hitel esetében: 1. évben 3yo, 2, évben foÁ, 3,
évben |%o

Kamattámogatás az tigyfeleknek kizárólag abban az esetben jźtr' ha az ugyfé| a
támogatási időszak alatt nem kerül 30 napot meghaladó késedelembe a hite|kamat és a
tőketöľlesztő ľészlet megfizetése tekintetében

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

kon'artozźsmentes, józsefoárosi székhellyel/telephellyel rendelkező fiata|
mikrovállalkozás, amely

a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vá||a|kozás, vállalkozói
igazo|vánnya| ľendelkező vagy arra jogosult vállalkozás, valamint egyéb
vál lalkozásľa alkal mas j o gos ítvánnyal ľende l k ező v źi|a|kozźs,

avźila|kozás á|ta| összes fog|a|koztatottak létszáma l0 főnél kevesebb,
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a vá||a|kozás éves nettó árbevéte|e legfeljebb 2 mi||ió EUR-nak meefelelő forint
ellenérték,

a vá||a|kozás mind az á|Iam, mind az önkonnányzat felé teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, így nincs sem adó-, sem illeték-, sem társada|ombiztosítási iáru|ék-
tartozása,

a vá||a|kozásnak a pénzintézetek és pénzügyi közvetíto szervezetek felé nincs 1eiáĺ
hiteItaľtozása'

a cég sem csőd-, sem fe|számolási, sem végelszámo|ási e|járás alatt nem ál|,
a hitelkérelmében megjelöIt hitelcél megvalósításának helye Józsefiĺáros
ko zi gazgatás i terĺi I ete

_ 'ęgy és ugyanazon váIlalkozás vonatkozźsában a folyó pénziigyi évben, va|amint az
azt mege|óző két pénzíjgyi év soriĺn nem részesu|t az |4O7/2O|3/EU bizottsági
rendelet a|apján odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az
1407/20|3/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében megh atározott 200.000
eurónak, kcizúti kereskedelmi árufuvaľozást eIlenszo|gáltatás fejében végző
vá|Ialkozások esetében l00.000 eurónak megfelelő forintosszeget meghaladó
ménékben.

Igénybevevők kö're: Józsefvárosban székhelIye|/te|ephe||ye| rendelkező fiatal
mikroválIalkozások Józsefoárosban megvalósuló beruhazásához vagy foľgóeszköz
beszerzéséhez, i|Ietve árbevéte| előfinanszírozásźlhoz, aho| a vál]alkozó vagy a
váIla|kozís többségi tulajdonosa 40 év a|atti.
Támogatási időszak beruházási hite| esetében: a futamidő e|ső 5 évében'
Támogatási időszak forgóeszköz hitel 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 foľgóeszköz hitel esetében: l. évben 3,5yo,2. évbęn 2,5yo,3.
évben 1,5%o

Kamattámogatás mértéke visszatöltődő hitel esetében: l. évben 3,5o/o,2. évben2,5yo,3.
évben 1,5Yo

Kamattámogatás az ugyfe|eknek kizárólag abban az esetben jár, ha az ugyfé| a
támogatási időszak alatt nem kerüI 30 napot meghaladó késede|embe a hitelkamat és a
tőkettjrlesztő részlet megfizetése tekintetében.

5. A Kijzal'apíŃźtny źita| biaosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a
kon'artozásmentes, józsefuárosi székhellyel/telephellyel rendelkező női mikľováIlalkozás.
amely

a cégnyilvantartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosu|t vál|alkozás' vállalkozói
igazo|vánnya| rendelkező vagy aÍÍa jogosult vtil|a|kozás, valamint egyéb
vál l al ko zásra al kalm as j ogosítvánnyal ren delk ező v á||a|kozźs,
a véi|a|kozás által összes foglalkoztatottak létszáma l0 fonél kevesebb.
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a vá||a|kozás éves nettó árbevétele legfeljebb 2 mi|lió EUR-nak megfe|elő forint
eIlenénék,

a vállalkozás mind az tillam, mind az onkormányzat fe|é teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, így nincs sem adó-, sem il|eték-, sem táľsadalombiztosítási járulék-
tartozása,

a vá|Ia|kozásnak a pénzintézetęk és pénzugyi ktjzvetítő szervezetek felé nincs lejárt
hiteItartozása,

a cég sem csőd-, sem felszámolási' sem végelszámolási e|járás a|att nem á|l,
a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefuáros
közi gazgatás i terĹi l ete

egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásźlban a fo|yó pénziigyi évben, va|amint az
azt mege|oző két pénziigyi év során nem részesu|t az 1407l2013lEIJ bjzoľtsági
rendelet a|apján odaíté|t csekély összegű (de minimis) támogatásban aZ
|407/20|3/EU bizottsági rende|et 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000
euľónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást e|lenszolgá|tatás fejében végzo
vállalkozások esetében l00.000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaIadó
mértékben.

Igénybevevők köre: Józsefuárosban székhellyel/telephelIyel rendelkező női
mikrovállalkozások Józsefoárosban megvalósuló beľuházásához Vagy forgóeszköz
beszerzéséhez, illetve áľbevétel előfinanszírozásához, ahol a vállalkozó Vagy a
vállalkozás többségi tulajdonosa nőnemű.
Támogatási időszak beruhlŁási hitel esetében: a futamidő e|ső 5 évében.
Támogatási időszak forgóeszköz hitel esętében: a futamidő első 3 évében'
Támogatási időszak visszatöltődp hitel esetében: a futamidő első 3 évében.
Kamattámo gatás m énékę beruházási hitel esetében : 3, 5 

oń

Kamattámogatás ménéke forgóeszköz hite| esetében: l. évben 3,5o/o, ),-. évben 2,5yo, 3.
évben I,5%o

Kamattámogatás mértéke visszatöltődő hitel esetében: l. évben 3,5%ó,2. évben 2,5oÁ, 3.
évben 1,5%o

Kamattámogatás az ugyfe|eknek kizáľólag abban az esetben jár, ha az ügyfél a
támogatási időszak alatt nem kerĹil 30 napot meghaladó késedę|embe a hitelkamat és a
tőketörleszt ő rész|et megťlzetése tekintetében.

vI. A kamattámogatási pénzeszköz |ehívásának menete

l. A K<ĺzalapítvány egyedi kamattámogatási igény esetében részletes számszaki kimutatást
készít az igénybe vett hitelkonstrukcióról, és aZ ahhoz kapcsolódó benyújtott
kamattámogatási igényről, valamint arról, hogy azigénýbenyújtó vállalkozás megfelel-e
a ,,Józsefuárosi Kamattámogatási Pľogramban'' meghatározott feltételeknek. E kimutatás
|esz az a|apja a Koza|apítvány á|ta| a ,,Józsefuáľosi Kamattámogatási Program''

ĺ/
ł ',!.,

{/.. :Ž ,/
''1,/



a|szám|áján kezelt pénzösszeg |ehívásának, ame|ynek keretében a Köza|apítvány
köte|ezettséget vá||a| arľa, hogy a kimutatást az onkorm ányzat részére akamattámogatási
igény benyújtásátó| számított 30 napon belü| megküldi, az Önkormányzat pedig a
kimutatás kézhezvételétő| számított legkésőbb 15 napon be|ü| nyilatkozik a ,,Józsefiĺárosi
Kamattámogatási Program'' a|szám|án keze|t cisszeg lehívására vonatkozó
hozzäjáru|ásrő|.

2. Fe|ek rogzítik, hogy nem adható hozzájáru!ćls, amennyiben a kamattámogatási
programban rögzített feltételeknek a kamattámogatási igényt benyújtó vállalkozás nem
felel meg, Vagy amennyiben a Közalapítvány azt indoko|t nyilatkozatában nem javasolja.

VII. Fizetési késedelmek esetén ktivetendő eljáľásrend

1. Amennyiben a mikrovál|alkozás a futamidő során legfeljebb egyszeľi alkalommal 30
napot meghaladó fizetési késedelembe esik, űgy a Kiza|apítvttny eľrő| a 30 napos
késedelembe esést követő 5 naptári napon be|Ĺil értesítést ki.i|d az onkormányzat részére,
és javaslatot tesz a kamattámogatás fenntartására, vagy megszüntetésére. Az
onkormányzat a Kozalapítvány javaslatának kézhezvéte|ét köVető 5 munkanapon belĹi|
értesíti aKőza|apítványt a kamattámogatás fenntartására, vagy megszűntetésére iľányuló
döntéséľő|'

2. Amennyiben a mikrovći|a|kozás a futamidő során bármikor 30 napnál ľĺjvidebb fizetési
késedelembe esik, és fizetési k<itelezettségeinek átütemezését kéri, úgy a Koza|apitvány
Hitel Bizottsága jogosult dönteni az átütemezési kérelem jóváhagyásáľól, vagy
elutasításáról. Jóváhagyás esetén a Köza|apítvány értesíti az onkormányzatot aZ
átütemezésľőI, és.. javaslatot tesz a kamattámogatás válto zat|an feltételekkel történő
fenntartására, vagy megszĺintetéséľe. Az onkormányzat a Koza|apítvány javaslatának
kézhezvételét követő 5 munkanapon belü| értesíti a Közalapítváný az túÍjtemezéssel
kapcsolatban meghozott, a kamattámogatás fenntaľtásáľa,vagy megszűntetésére irányuló
döntésérőI.

3. Amennyiben a mikovállalkozás a futamidő soľán elveszti jogosultságát a
kamattámogatás további igénybe vételére' úgy a teljes futamidőre számított
kamattámogatás összegének fel nem haszná|t részét a Kóza|apítvány köteles a

,,Józsefuárosi Kamattámogatási Pľogram'' alszĺímlĺíľa visszautalni. hz ilyen módon
visszautalt összeg a ,,Jőzsefvźlrosi Kamattámogatási Progľam'' ťlnanszítozási forrásait
növeli.
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VIII. Blszámolás menete

l. A Közalapítvány a támogatás felhasználásáró| tegkésőbb 2O|7. február f8. napjáig
köteles írásban szakmai zárő beszámolót és pénzugyi záró e|számolást készíteni és átadni
az Önkoľmtnyzat szakmailag il|etékes szervęzeti egysége (Gazdá|kodási Ügyosztály)
részére.

2. A Támogató részérő| a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásfua és a
te |j esítés i gazo|ásár a a po l gármester j o gosu lt.

3. A beszámolónak és az e|szźtmo|ásnak a következőket kel| tarta|maznia:
a. szakmai beszámoló: szakmai éľtékelés a cé|hoz kötött pénzttadás céljának

megvalósuIásźrő|;

b. pénzugyi elszámolás: a lehívott pénzeszközöknek afe|hasznźllás jogcíme szęrinti_az
átadott pénzeszköz fe|használási céljának megva|ósu|ásához köthető - tételes
fe|sorolása, a fe|hasznźl|ási időszakhoz igazodó okiratok, egyéb dokumentumok
(kamattámogatási szerződés, stb.) hitelesített másolatának, kiĹlzetést igazo|ő
dokumentumok bankkivonat, pénztźrbizonylat hitelesített másolatának
benyújtásával.

4. A Közalapítvány a beszámolót és az e|számolást úgy köteles elkészíteni, hogy az
alkalmas legyen az átadott pénzeszköz fe|hasznźiźlsának részletes ellenőrzésére.. Az
onkormányzat abeszámolót és az e|számolást a beérkezést követően megvizsgźtlja, és a
beéľkezést kĺjvető 60 napon belĺil dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáró|, Az
onkormányzat đöntéséről és az esetleg jogosulatlanul átado.tt pénzeszkaz felhasználása
miatti pénzeszköz visszaťlzetésének k<ĺtelezettségéro| a dĺintéstől számított 10 napon
belĺil írásban értesíti aKöza|apíNányt. Ha aKoza|apítvány a beszámo|ásra, elszámolásra
vonatkozó köte|ezettségét hatfuidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott
beszámoló, elszámolás tarta|ma nem megfelelő, úgy az onkormányzat 30 napos határjdő
megjelölésével íľásban felszólítja a Koza|apítványt a hiźny pótlására, amelynek
beérkezését kĺjvetően az onkormźnyzat 30 napon belü| dönt annak elfogadásáról. Felek
rogzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapításźú,hogy az
átadott pénzeszkozt a Koza|apítvány rendeltetésszeľűen használta-e fel.

5. A Közalapíwány kötclcs a kö|tsćgvetési támogatások |ebonyo|ításában ľészt vevó.és a
kö|tségvetési támogatást ellenőrző szęrvezetekkel egyĹittműkĺjdni, az e||enőrzést végzo
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szám|ák, a
megvalósítźst igazo|ő okmányok, bizonylatok ľendelkezésľe bocsátásával, valamint a
ťlzikai telj es íté s v izs gá|atáb an a he|y szín en i s s e g íten i .
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6. Az elszámolási határidőig fel nem
Köza|apítvány kĺĺteles az onkorm ányzat
napon be|ii| a K&H banknál vezetett
visszautalni.

IX. Zárő rende|kezések

haszná|t támogatást, maradványösszeget a

részére |egkésőbb az e|számo|ást követo 15

l 0403387-00028570-00000000 szám|aszámra

t. Fe|ek a szerzódésthatározat|an időľe kötik' Továbbá Felek vá|lalják, hogy minden évben
legkésőbb tárgyév december 3l. napjáig _ tárgyalásos úton megvizsgálják a

,,Józsefuáľosi Kamattámogatási Progľammal'' kapcsoIatos tapasztalatok alapján a
Progľam következő évben ttirténő esetleges fo|yatását.

A Felek a megállapodás végľehajtása során a józsefr,áľosi takosok iránti e|kĺite|ezettség,
az integritás, a tárgyszeriĺség, egymás és mások tiszteletben tartása és az át|áthatósás
émékeinek m egfe|e|ően fejtik ki tevékenységĹi ket'

A megál|apodás az aláírás napján |ép hatá|yba és határozatlan idore szó|. A Fe|ek jelen
megál|apodástkjzárő|ag írásban módosíthatják, aMegállapodást bármelyik fé| indok|ás
nélkĺil egy hónapos felmondással megszüntetheti. A felmondás a már jóváhagyott
kamattámogatási tigyleteket nem érinti. A fel nem haszná|t pénzeszkozze| a
Kőza|apítvány a felmondást követő 60 napon be|ülkcjteles e|számo|ni.

A vállalások tekintetében, Felek képvisetői rendszeresen (évente) értékelik. az

"gýtitt.ĺk.ĺdés 
tapasztalatait, áttekintik a soron következő időszak kĺjzĺjs feladatait.

5. A megállapodásban foglaltak teljesü|ését báľmelyik a|áíró fé| kezdemény ezésére,
szem éIyes ta|á|koző keretében áttekintik, értékel i k.

A felek az egyiittmiĺködési megá|lapodás végrehajtása érdekében kapcsolattartó
személyeket jelcĺlnek ki. A kapcsolattartó személyek egyben az egfittműködés szakmai
felelősei is. A konkľét kapcsolattartásra a Jőzsefváros Önkorm ányzata részérő| Zékány
Zo|tźtnt, a Józsefuáros Közösségeién Nonprofit Zrt. divíziőjaként működő Hl3 Diák- és
Vállalkozásfejlesztési Központ szakmai igazgatőját, míg a BVK részéről Szabóné
Borbáth Krisztina ťlnanszirozási igazgatőt jelĺilik ki.

Jelen megá|lapodásban nem szabźl|yozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény
rendelkezései az iľányadók.
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A megállapodás I I o|dalból és 6 eľedeti példányban készü|t, ame|yet Felek, mint akaratukkal
m indenben megegy ezot j óváhagyó |ag a|áírjźk.

Budapest, 2016. ápľilis ...

Budapest Főváros VIII' keľület
Józsefoárosi onkoľmányzat

képviseIetében

dľ. Kocsis Máté
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