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Eloke szito szervezeti egyseg: Jozsefvarosi GazdAlkodasi Kozpont Zrt.
KESZJTETTE: DR. GUTH CSONGOR IRODAVEZETd </•----- '

PENZUGYIFEDEZETETIGENYEL/NEM IGfeNYEL, IGAZOLAS: :

Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elndke

A kepviseld-testuleti tiles idopontja: 2021. oktober 21. ....... ........sz. napirend

Targy: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 41. szam aiatti helyiseggel 
kapcsolatos tulajdonosi hozzajArulas megadasAra

A napirendet nyilt ulesen kell targyalni, a hatArozat elfogadasahoz egyszerii tobbseg 
szukseges.

Jogikontroll: vV
BETERJESZT£sRE ALKALMAS

Szilvia 
Alje^yzo

A dontesrc az SZMSZ szerint hataskorrel rendelkezik:
KbltsegvetAsi As PAnziigyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi

SzociAIis, Egeszsegugyi es Lakastigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi X

VarosiizemeltetAsi Bizottsag velemenyezi

Keriiletfejlesztesi, Kbmyezet-es Klimavedehni BizottsAg velemenyezi

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kcpviseld-testuletnek az eloteijesztes megtargyalasat es elfogadasat.

Tisztelt Kepviselo-testulet!
I. T Any Allas es a dontes tartalmanakrAszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kApezi a 36773/0/A/17 
hrsz. alatt felvett, Budapest VIII. kerulet Baross utca 41. szAm alatti, 157 m2 alapterUletu, I. 
emeleti nem lakas celjara szolgalp helyiseg.
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A helyiseg berldje az 1984. augusztus 29. napjan kelt berleti szerzodes alapjan a Syllogos 
Magyarorszagi Gorogok Kulturalis Egyesiilete (szekhely: 1088 Budapest, Baross utca 41.; 
adoszam: 19000314-1-42; nyilvantartasi szam: 01-02-0001223; kepviseli: Chachopoulos 
Vasileios). Berio 2021. szeptember 22-en kerelmet nyujtott be a Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt 
altal kiitrt NBER-KP-1-2021 jelu paly&zatra benyujtott NBER-KP-1-2021/1-000326 palydzati 
azonositoju palyazatahoz szukseges tulajdonosi hozzajarulis megadasara. A palyazatukat 
eredetileg ablakok cserejere adtak be 2.000.000 Ft Osszegu tamogatasra, azonban ennel 
jelentosen kevesebb (700.000 Ft) osszegti penzt fogadott el a palyazat kifroja, fgy csak a 
reddnydket kivanjak lecserelni.

A tulajdonosi hozzajarul&sban az Onkormanyzat az alabbiakat v&lalja:

Tulajdonos kijelenti, hogy a Kedvezmenyezett/Teljesftesi kozremukodo t&mogatasi 
kerelmeben foglaltakat megismerte es elfogadja;
Ha a Kedvezmenyezett/Teljesftesi kozremukodo es a Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt. 
Tamogato kozott tamogatasi jogviszony jon letre
• a Tulajdonos vdllalja, hogy az Ingatlant a Tamogatoi okiratban/Tamogatasi 

szerzodesben meghatarozott, a megvaldsit^si idoszak lejaratAt kovetd legalabb St 
eves idoszakon (a tovabbiakban: fenntartasi iddszak) belul a tamogatAs c£lj£nak 
megfeleloen tartja fenn,

• a Tulajdonos visszavonhatatlanul hozzajarul, hogy az Ingatlan a fenntartasi idoszakon 
belul kizarolag a Tamogato eldzetes jdv^hagyas^val (es a Tamogato dontese alapjan 
a foglalkoztatasi, a szolgaltatdsi ds az egyeb kotelezettsegek atvallalasaval, 
atruhazasaval) idegemtheto el, adhato berbe, vagy mas hasznalataba, vagy hasznosfthato 
mas modon, illetve terhelhetd meg.

A berldnek 2021. szeptember 31. napjaig fennallo tartozasa nines. Nyilatkozott, hogy a 
tamogatasi szerzodes, illetve okirat tartalma a palyazat utan keriil kiallitasra.

II. A beterjesztds indoka
A tulajdonosi hozzajarulasrol es az onkormanyzati kotelezettsegvallalasrol szolo dontes 
meghozatala a tisztelt Kepviseld-testulet hataskdrebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja tulajdonosi hozzajarulas megadasa, valamint a letesitendo tamogatasi 
jogviszonyhoz kapcsoloddan fenntartasi kotelezettseg vallalasa. A dontesnek penziigyi hatasa 
nines, penziigyi fedezetet nem igdnyel.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII, 13.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
Vagyonrendelet) 6. § (1) bekezdes 13. h) alpontja ertelmeben: „Vagyonugyletnek mindsUl 
kUlonosen: h) a vagyont erintd egyeb dontesek meghozatala, jognyilatkozatok kiadasa, 
killbnosen az atsorolas, megterheles feloldasa es a vagyonnal osszefuggo tulajdonosi 
rendelkezesi jogok gyakorlasa korebe tartozd osszes egyeb, nem nevesitett dontesi, 
jognyilatkozat-adas engedelyezesere iranyulo jogkor.”
A Kepviseld-testulet hataskdret Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo (a tovabbiakban: 
Motv.) 41. § (4) bekezdese alapjan a kepviselo-testiilet - e torvenyben meghatarozott 
kivetelekkel - hataskdreit a polgarmesterre, a bizottsagara ruhazhatja dt. E hataskdr 
gyakorlasahoz utasitast adhat, e hataskort visszavonhatja.. A Motv. 107. § alapjan a helyi 
onkormanyzatot - torvenyben meghatarozott elteresekkel - megilletik mindazok a jogok es 



terhelik mindazok a kotelezettsegek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost 
megilletbjogok gyakorlasarol a kepviseld-testulet rendelkezik.

A Vagyonrendelet 15. § (1) bekezdesen Az Onkormanyzatot - torvenyben meghatarozott 
elteresekkel _ megilletik
mindazok a jogok es terhelik mindazok a kotelezettsegek, amelyek a tulajdonost megilletik, 
terhelik. A tulajdonost megilletd jogok gyakorlasarol a Kepviseld-testulet rendelkezik. A 
tulajdonost megilletd jogokkal vald rendelkezes alatt a Kdpviseld-testulet azon donteset 
kell erteni, amelyek meghatarozzak

a) az Onkormanyzatot, mint tulajdonost megilletd jog gyakorlasara jogosultakat es a 
gyakorlasra atruhazott jogosftv&iyokat,

b) a tulajdonosi jogok gyakorlasanak a felteteleit.

A Vagyonrendelet 18. § (1) bekezdese alapjan a polgarmester a joggyakorld, amikor olyan 
tulajdonosi dontest kell hozni, amelyre vonatkozdan a Kepviseld-testulet nem tartotta fenn a 
tulajdonosi jogkorenek gyakorlasat ds a tulajdonosi jog gyakorlasat nem ruhazta at 
bizottsagra.A Vagyonrendelet 15. § (7) bekezdes alapjan a gyakorlasra atruhazott hataskoroket 
a Kepviseld-testulet reszben vagy egeszben korldtozas nelkul magahoz vonhatja. A hataskdr 
magdhoz vonasa nem eredmenyezi a hataskor elvonasat.

A kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukddesi szabalyzatarol szdld 36/2014. (XI. 06.) 
szamu onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 31. § (1) bekezdese alapjan a 
kepviseld-testulet az atruhazott hataskor gyakorlasat barmikor indokolas nelkul magahoz 
vonhatja azzal, hogy az nem mindstil a hataskor visszavonasdnak.

Fentiek alapjan kerem a Tisztelt Kdpviselp-testuletet, hogy a hozzajarulassal kapcsolatos 
donteset meghozni sziveskedjen.

Mellekletek:
1. sz. melleklet: palyazati felhivas
2. sz. melleklet: palyazati dokumentacid
3. sz. melleklet: tulajdonosi hozzajarulas
4. sz. melleklet: tamogatoi okirat tervezet

Hatarozati Javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat K6pvisel#-testuletdnek
.../2021. (X.21.) szamu hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti heiyiseggel kapcsolatos tulajdonosi 
hozzaj&ndas megadasdrol

A Budapest Jdzsefvdros Onkormanyzatanak Kepviseld-testulete dgy dbnt, hogy

1 .) a Mdtv. 41. § (4) bekezdese, az SZMSZ 31. § (4) bekezdese €s a Vagyonrendelet 15. § 
(7) bekezddse alapjan az eldterjesztes 3. melkkletet k^pezd tartalommal tulajdonosi 
nyilatkozatot ad a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti 36773/0/A/17. 
hrsz.-u nem lakds cdljdra szolgald helyiseget (Ingatlan) berlo Syllogos MagyarorszAgi 
Gordgok Kulturalis Egyesiilete (szekhely: 1088 Budapest, Baross utca 41.; addszam: 
19000314-1-42; nyilvantartasi szam: 01-02-0001223; kepviseli: Chachopoulos Vasileios) 
rdszere, amelyben kotelezettseget vallal arra, hogy a Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt. altal 
kozzetett a NBER-KP-1-2021 jelii palyazatra NBER-KP-1-2021/1-000326 szamon 
benyujtott dokumentacid es hianypotlasi felhivas alapjan az Ingatlant a Tamogatoi 
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okiratban/Tamogatasi szerzodesben meghatarozott, a megvaldsftasi idoszak tejaratdt 
kb veto legalabb ot eves iddszakon (a tovabbiakban: fenntartasi idoszak) beliil a 
Umogatas celjanak megfeleioen tartja fenn, valamint arra, hogy az Ingatlan a 
fenntartasi idoszakon beliil kizardlag a Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt. Tamogato 
elbzetes jdvahagyasaval (es a Tamogatd dontese alapjan a foglalkoztatasi, a szolgaltatasi 
es az egyeb kbtelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval) idegenithetd el, adhato berbe, 
vagy mas hasznalataba, vagy hasznosithato mas mddon, illetve terhelhetd meg. A 
nyilatkozat kiadasaval az Onkormanyzat elismeri, hogy a SyUogos Magyarorszagi 
Gbrdgbk Kulturalis Egyesiilet tamogatasi kerelmeben foglaltakat megismerte es 
elfogadja.

2 .) felkeri az Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerint tulajdonosi hozzajarulast adja ki 
a b6rlo reszdre.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2.) pont eseteben 2021. november 30.

A dont^s vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest, 2021. oktdber 14.

Kovdcs Otto 
igazgatosag elnoke



FELHIVAS ■■

egyedi kerelem benyujtAsAra

Nemzetisegi celu beruhAzAsi, felujitAsi es karbantartasi tevekenysdgek 2021. Avi 
kbltsdgvetdsi tAmogatdsa

NBER-KP-1-21

Magyarorszag KormanyAnak celja hazank megujitasa, nemzettok megerdsitese. Munkajaban 
tamaszkodik a magyarorszAgi nemzetisegekre.
Eire tekintettel Alaptorvenyunk Nemzeti HitvallAsa alapjan hazank vAllalja, hogy a 
magyarorszAgi nemzetisegek nyelvet es kulturajat Apolja 6s megovja.
A nemzetisegek jogairol sz616 2011. evi CLXXIX. torveny preambuluma kimondja, hogy 
MagyarorszAg vddelemben rdszesiti a nemzetisegeket, biztositja sajat kulturAjuk ApolasAt, 
anyanyelviik hasznAlatAt, az anyanyelvu oktatast, kollektiv reszveteluket a kozdletben, 
elosegiti akulturalis autondmidjuk megvalosulasAt

Ermek fenydben a Miniszterelnoksdg EgyhAzi 6s Nemzetisdgi Kapcsoiatokdrt Felelos 
AllamtitkArsAgAnak (a tovAbbiakban: Allamtitkdrsag) c6ya, hogy a FelhivAs kbzz6t6teldvel 
felmeije azon tamogaUsi igenyeket, amelyek a 2021. kblts6gvet6si 6v sordn a bolgAr, a gorog, 
a horvat, a lengyel, a nemet, az onneny, a romAn, a ruszin, a szerb, a szlovak, a szlovdn 6s az 
ukran nemzetisegek (a tovAbbiakban: a felhivAs kbrdbe tartozd nemzetisegek) nemzetisegi 
c61u beruhAzAsi, feldjitasi 6s karbantartasi tev6kenys6geihez kapcso!6dnak, valamint amagyar 
kis- 6s kOzepvAllalkozasok erositeset es a magyar gazdasag elenkiteset szolgAljak.

A XI. Miniszterelnbkseg fejezet 2021. 6vikblts6gvet6s6ben a 30/1/31/1. Nemzetisegi szakmai 
tdmogatasok megnevez6sfi fejezeti kezeldsd eldirAnyzat (a tov&bbiakban: eloiranyzat) terhdre 
jelen felhivas kereteben nyujtando egyedi tamogat&sok c6Ija a felhfvas kordbe tartozd 
nemzetisdgek (hazai nemzetisdgi kozossegek) ideDtit&sdnak megdrzdse drdekdben vallalt 
kultur&Iis, kbzneveldsi, tudomAnyos, hitdleti As k8z5ss6g6pit6 cdlok megvaiositAsdhoz 
kapcsolodd beruhazAsi, felujftAsi 6s karbantartasi tevdkenysdgek tamogatasa.

A koltsegvetdsi tAmogatas a 2021. januAr 1. - 2021. december 31. kozOtt megva!6$ul6 
tevekenysegre nyujthato. :

TAmogathat6 tevekenysegek:

- a kerelmezb szekhelye szerinti telepulesen 16vd, az adott nemzetisdgi kbzbssdg cdljait 
szolgald ingatlanon, vagy

- a kerelmezo sajat, vagy az altala alapitott intezmeny tulajdonaban levo targyi 
eszkozon vegzett beruhazasi, feldjitasi es karbantartasi tevdkenysegek.

r iFIGYELEMlI A tAmogatAs kereteben kizardlag az ingo dolog, valamint az ingatlan 
6rt6k6t (AllagAt) megovo rAforditas tAmogathatd.
|fIGYEEEM!| A kdrelmezd szervezet kdpviselojenek, termdszeles szemely tagjanak 
tulajdonaban levo ingatlanon vegzett beruhazAsi, felujftasi es karbantartAsi 
tevekenysegre a tamogatAs nem hasznalhato fel.

Az isenvelheto tAmogatAs minimAlis Bsszege: 500.000 forint
Az igenyelheto tAmogatAs maximAlis osszege: 2.000.000 forint

Jelen felhivas keretdben egy szervezet egy tamogatasi igenyt nyujthat be. TAmogato az 
igenyeltnel alacsonyabb tamogatAsi bsszeget is megallapithat azzal, hogy a tAmogatas osszege 
ebben az esetben sem lehet kevesebb 500.000 forintnal. << :...v.



A tamogatasi kerelem benyujtisara jogosultak kore:

- a felhivas korebe tartozo telepulesi es teruleti nemzetisegi onkormanyzat;
- az alapitd okiratban rogzitett alaptevdkenysegekdnt nemzetisegi feladatot ellato, a 

felhivas korebe tartozd nemzetisdgekhez kapcsolddd tudomdnyos, kulturalis, 
hagyomanyorzo, neveksi, oktatasi, muzealis es kdzgyujtemenyi tevekenyseget 
folytatd koltsegvetesi szerv (muzeumok, kdzerdekd muzealis gyujtemdnyek es 
kiallitohelyek, tAjhazak, nyilvanos konyvtari tevekenyseget folytatd intezmenyek);

- a Idtesitd okirataban rogzitett cdl szerint konkrdtan a felhivds korebe tartozo 
nemzetiseghez kapcsolodo kultur&is, oktatasi es hagyomanyorzo tevekenyseget 
folytatd civil szervezet vagy kozalapitv&iy.

A tAmogat^si kdrelmek benyujtAsa:

A tamogatasi kerelmet elektronikus uton lehet benyujtani Nemzetpolitikai Informatikai 
Rendszefben (roviditve: NIR). Az intemetes felulet a Bethlen Gabor Alapkezeld Nonprofit 
ZSrtkorfien Mukddd Rdszvdnytdrsasag (a tovabbiakban: Alapkezeld) honlapjdn 
(http://www.bgazrt.hu) taldlhatd „NIR belepesi pont”-on keresztiil erhetd el.

A Felhivas rdszleteirdl az Alapkezeld honlapjan publik^It utmutat6 nyujt tAjekoztatdst, 
amelynek rdszletes tanulmanyoz&sat javasolja AHamtitkarsagunk.

Az intemetes feluleten a felhivas kodjat kivalasztva nyilik lehetoseg a tamogatasi adatlap 
kitoltdsere. Az adatlap kitoltesdben, illetve a regisztracidval nem rendelkezd kdrelmezok 
reszere a regisztracidval kapcsolatban felmeriilo kdrdesekben az Alapkezeld munkatarsai az 
aUbbi elerhetdsdgeken nyujtanak segftsdget: telefon: +36/1-795-5400 vagy email: 
nemzetiseg@bgazrt.hu.

A tamogatasi kdrelmek benvuitas&ra a NIR-ben 2021. febru^r 8. h&fo 8:00 drdtdl van
lehetoseg.

A timogatdsi kerelem elektronikus benyujUs£nak hatirideje: 

2021, m^rcius 12. n^ntek 23 6ra 59 perc

A tfmogatni kivdnt kdrelmezdk drtesit&e:

A Miniszterelndksdg egyhazi ds nemzetisdgi kapcsolatokdrt felelds allamtitkdra irdsban 
ertesiti a tamogatni kivant kerelmezoket.

A tamogatassal kapcsolatban a tovabbi informaciok 
https.7Zbgazrt.hu/tamogatasok/nemzetisegi-tamogatasok/ intemetes feluleten erhetok el. A 
tamogatast igdnyldk a tdmogatdsra a tdmogatasi jogviszony letrejottevel szereznek 
jogosultsagot, a tamogatasi dsszeg kifizetesere a tamogatasi jogviszony letrejottet kovetden 
tamogatasi eldleg formajaban keriil sor. Az eldiranyzat penztigyi lebonyolitasat es a 
tamogatasi jogviszony l&rehozasaval kapcsolatos feladatokat az Alapkezeld vdgzi.

Budapest, 2021. februdr,/ ”

http://www.bgazrt.hu
mailto:nemzetiseg@bgazrt.hu
https://https.7Zbgazrt.hu/tamogatasok/nemzetisegi-tamogatasok/


Pdlyizdteljes magyar neve: Syiiogos Magyarorszijl Gdftgok XulturAlis
Egyesfifete

Sztthety: Magyaror&zig, 1088 Budapest, Baro», 41. (Budapest)

Projekt cline: ablakok were
Pilyazatl szonciM: NBER-KP-1-2C2V1-O00326
Iktat6sz4m: HENW1936/2021

Snug* cams

Palyazo adatai - NBER-KP-1-2021/1-000326
HPH02 - Varakozas hianypotl^sra

Nev: Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturcilis
Egyesulete(H 1014677)

SzekhelytMagyarorszag, 1088 Budapest, Baross, 41. 
(Budapest)

Program:Hazai Egyhazi es Nemzetisegi Tamogatasok 
program (2021)

Kitras: Nemzetisegi c&u beruhazasi, felujitasi es 
karbantartasi tevekenysegek 2021. evi 
kbltsegvetesi tamogatasa

Targy: Nemzetisegi celu beruhazasi, felujitasi es 
karbantartasi tevekenysegek 2021. evi 
kbltsegvetesi tamogatasa

E-mail dm: Vasilis.chachopoulos@gmail. 
■ com .

Adoszam: 19000314-1-4
■ 2

Nyilv. szdm: 01-02-00
/?■. 01223 . :

IktatoszSm: HENTI/1936/2021

Clm: ablakokcsere

1.1 A pdlydzat kulcsadatai

1,1,1 A palyazati kdras targya; Nemzetisegi c^lu beruh^z^si, felujitasi 4s. karbantartasi Eev6kenys6gek 2021. ^yikoksegvetes'

1.1.2 ApalyazatUme; ablakokcsere

A patyazat megvaiositasanak futamideje

1.1.3 Kezdb iddpontja; < 2Q21.t>1;p^^^

1.1.4 Befejezo iddpomja: 20214231,

1.1.5 A finanszirozas tipusa: eloleg y

1.1.6 !\z igeiiyelt Umogacas osszege;

1.1.7 A megvalositani kivant c£l rovid 
tartalmileirasa:

Sz4kheiy.0.nkbn'az Barcssutca'front!
■ szigetelnekjbHs'isen.em tuduhkrendesenfutenia.he!yis4get,6snagya.futessz5rnl4nk. Korszerii

7 rnijanyagablakpkracser4in6nk4ket,.: - \ . / -.7:' \ ?

1.2 Koltsegek esforrdsok megtekintese

Program koltsegei a reszletes koltsegterv alapjan
Sorsz^m, ; : .

/■.l. .?■ tSzein£iy'ijellegul.iadasqk ; /?

z • bolog! jellegu ktadasoK

Be zci’t ik beruhsza'ol- felu tSsoix 7t>(. 00t

' ■ 'C.q
Nyomutva: 2021.01^110:29:42



Projekt cfme: ablakok Mere
Pafyizatl azonosito: NBER-KP-1-2021/1-00O328
tktatdszam: HENT1/1936/2021

Palyazd teijas magyar neve; Syllogos Magyaronz4gl Gdrdgdk Kulturdlis
Egyesiilete

Szikhely: Magyarorszig. 1088 Budapest, Baross, 41. (Budapest)
BtrHUNGMVH

2 7 Szemelyes adatok

az orszag nyelven (latin betukkel) magyarul

2.1. l.a Palydzd teljes neve: Syilogos Magyarorszag!.; i 
Gbrdgbk'Kulturalis Egyesiilete

2.1.l.b Palyazd reljes neve: Syilogos MagyarorszSgi
Gordgok Kulturalis Egyesiilete

2. 1. 2. Addszdm; 19000314-1-42, , . . . 7 2.1.3. Nyilv. szam: 01-02-0001223

2. 1 4. Mddositott addsz^m: 2. 1.5. Mdd. nyilv. szdm:

2.1. 6. A palyazd szervezet megalakuUsanak 1982.04.15. ; ; 
d^tuma:

2.1.7. A palyazd szervezet miikdddsi
formed:

Civil szervezet (egyesulet, alapitvdny, civil tdrsasdg). es az akaluk alapitott, ।lletve 
fenntartott jogi szemelyisdgu intdzmdny

"tei’tb" tWhetf ad/a meg a fntfajftvformat:

2.1.8. Tevekenysegi terulete:

'igyfb' odio msg rr te/ghenfiegi uriiletet:

Kulturalis

2.1.9. i. Tovabbi tevekenysegi ieruletei:

'tgfsb ' eMbcn aJ/amego tevsksnysegi tweitlet:

Erdekvedelmi

2.1.9. 2. Oktadsi

2.1. 10. Az altalanos forgalmi add (AFA) :" l 
visszaigenytesdre a palyazd szervezet 
jogosuit:

2.1. 11. Partner szektor kod: 202 - Egyeb civil szervezetek

2 1- 12. Gazdalkodasi forma (GFO) kod: 529 - Egyeb egyesu/et

2.1 . 13. Palyazd OM azonositoja:

2.1.14. Statisztikai szamjel:

2.2 Elerhetosegek

A palyazd szekhelye

az orszdg nyelvdn (lattn betukkel) magyarul

2.2. I.a Orszag: Magyarorszag 2.2. 1.b Orszag: Magyarorszag

2.2. 2.a Irdnyifoszdrn: 1088 • : 2. 2. 2.b Ir^nyitdszAm: 1088

2. 2. 3 a Telepulds: Budapest 2.2. 3.b TelepCilds: Budapest •

2. 2 4 a Megye2jare>s/Regid: Budapest . 2. 2. 4.b Megye/Jar^s/Regid: Budapest

2.2. 5.a Utca: 8AROSSUTCA . 2. 2. S.bUtca: BAROSS UTCA

2. 2. 6.a Hazszam/Postafiok: 41 2. 2. 6.b Hazszdm/Posrafidk: 41

A palyazd ertesitesi cime

2 2. 7 Az drresifosi cim megegyezik a szekhellyel:

az orszag nyelven (latin betukkel) magyarul

2. 2. S.a Orszag: Magyarorszag 2. 2. 8b Orszag: Magyarorszag

2.2. 9,a iranyitdszam: 10S8 2. 2. 9.b Iranyftdszam: 1088

2 2. lO.a TelepGles: Budapest 2. 2. 1O.b Telepulds: Budapest

2.2. i.a Megye/jaras/ Regid: Budapest 2. 2. 1 l .b Megye/jaras/Regio: Budapest .. .; .... .

2^. . -i
Nyomtatva:20Z1.C»j410:24:42



Projekt time; abiakok were
Pilyazatl azonoslto: NBER-KP-1-2O21/1-OOO326
Iktatoszim; HtNTI/1996/2021

fcTWNCAfioa

P6iy4z4 teljes magyar neve: Syllegos MagyorortzAgi GorogOk Kutturills
EgyesOlete

Szikhely: Magyarorulg, tOM Budapest, Baross. 41, (Budapest)

2.2, 12.aUtca; BAROSS UTCA 2. 12.bUtca; ^AROSSJJTCA-^^

2. 2. 13.a Hazszam/ Postafidk; 41'' 5 :' 13.b Hazszam/ Postafidk:

Elerhetbseg

2.2. 14 Telefonszam; +36302696343 ' 2.2. 15 Telefonszam (mobil): +36302696343

2.2. 16 E-mail dm: info@syllogps-mgke.hu 17Honiap; •

2.3 Kotelezettsegvdllalo

Akbtelezetts^gvillald megyezika igen 
palyazoval?

2.4 Nemzetisegi tevekenysegek

2.4 , 1 Vegez-e nemzetisegi Igen . 2.4.
tevekenyseget?
(Igen/Nem)

2 Nemzedseg: Gorog

2,5 Torvenyes kepviselo szemelyes adatai

Kepviselo teljes neve

2.5 . OVaiasztasa tdizsadatbol; Chachopoulos Vasileios Adatok szerkesztese

az orszag nyelven (Satin betukkel) magyarul

2.5. I.a Csaladi neve; Chachopoulos . j. ;.:'2. S. 1,b Csaladi neve: Chachopoulos ' •

2.5. 2.a Utoneve; Vasiieios • ' ; - /. 2.5. . 2.b Utdneve: yasileios

2.5. 3Szuletesidatum;

2.5. 4 Bcosztasa: elndk

Elerhet6s6ge

2.5. STelefonsz^m; -.2.5. 6 Telefonszam 
(mobil):

2.5. 7 E-mail cim: pgmail.com .•

25. 8Alairasjogatdnallbangyakorolhatja-e?: Nem

Kepviselo teljes neve

2.5. 0 VAIaszUs a ibrzsadatbbl: Szekula Szilvia Adatok szerkesztese

az orszag nyelven (latin betukkel)

2. S. l.a Csaladi neve: Szekula

2.5. 2.a Utoneve; Szitvia :2.. S.

magyarul

l.b Csaladi neve; Szekula

2,bUtdneve; Szilvia

2.5. 3 Szulefosi datum; < ■ -------
■ f' > I

2021.09.24 10.29:42

mailto:info@syllogps-mgke.hu
pgmail.com


Pily4t6 teljes nwgyar neve: Syltogos Magyarorszagl Gorogak Kultur^lis
Egyesuiete

Szikhely: MagyarorszAg, 1088 Budapest, Baross, 41. (Budapest!

Projekt time: abhkok csere
PalySzatl azonoslto; NBER-KP-1-2021/1-CM326
Iktatdszim: HENTI/1936/2W1

BiOUH&Uon

2. 5. <1 BeoszrAsa:

tfiwgymui);

alelnbk

EUrhetosege

2. 5. 5 TelefonszAm: 2.5. 6Telefonsz£m
(mobil):

2.5. 7 E-mail elm: ‘'©gmail.com

2. 5. 8 Alairas jogAt onalloangyakorolhatja-e?: Nem

Kepviseld teljes neve

2. 5. 0 Vaiasztas a torzsadatbbl; Bakirdzi Kalllope Adatok szerkesztese : ;

2.5. 1 a Csaladi neve:

az orszag nyelven (iatln betdkkel)

Bakirdzi 2. 5.

magya rul

1 ,b Csaladi neve: Bakirdzi

2.5 Z.a Utoneve: Kalliopg 2. 5. 2.bUt6neve: Kailiope , .

2.5. 3 Szuletesi datum: . \-

2. 5. 4 Beosztasa: egy^b

-rMvoruiii penztaros

Elerhetosege

2.5. Sietefonszam:

2 5. 7 E-mail dm: i@gmatl.com .

2,5. 8 Alairasjogat onalloan gyakorolhatja-e?: Nem

2. 5. 6 Telefonsz^m 
(mobil):

•

2.6 Kapcsolattarto adatai

Kapcsolattartd teljes neve

2. 6. I .a a kapcsolattarto megegyezik az elsdkent rogzitett rorvenyes kepvtselovel;

2.6 Lb Valasztas a torzsadatbbl: ChachopoulosVaslleios Adatok szerkesztese ; " i

az orszag nyelven (latin betdkkel)

2.6. 2.a C5alad> neve: Chachopoulos

magyarul

2. 6. 2.b Csaladi neve: Chachopoulos

2. 6 3.a Utoneve: Vasileios; 2.6. 3.b Utoneve: Vasileios

2. 6. 4 Szuletesi dAtum:

2.6. 5 Beosztasa: elnok

ElerhetbsAge

2.6. 6 Telefonszam:

2. 6. 8 H-maii dm: ;@gm3il,com

2. 6. 7 Mobil telefonszam: 

.. ...

NytM^^^3^021-0924 1^29.42

I/O

%25c2%25a9gmail.com
mailto:i@gmatl.com


Projekt cfme: ablakok csere
PSiyizati a;onosW: NBER-KP-1-2021/1^»0326
Iktat6sz4m: HENTI/193W021

Pifyizb t«(|» magyar n«ve: Syilogos Magyaronuigi Gorogok KulturAlis
Egyesulete

. Szikhaly: Magyarorsrag, lose Budapest, Barw. 41. (Budapest}
Bcn«nwC>*»cn

2.7 Banki adatok

2.7.0. Sz^mlatulajdonos tipusa; P6lyaz6

az orszag nyelven (Satin betukkel) magyarul

2.7. ta Szamlatulajdonos neve:Syllogos Magyarprszagi . X7.1.b SzSmlatulajdonos neve:Syilogos Magyaror
• GprogokKulti^ Gdrdgbk kulturaiis

2.7.2. 13AN (nemz.-i) Hyi81.170.8001 2015.4871 2.7.3. Devizaszamlap6nzneme: HUF
szamfaszam: 7 ; 0000,0000^

2.7.4. AszamlavezetSbank OTPVHUHB •. 7 2.7.5. A sz^mlavezetd bank QTP •.
SWIFT kddia: neve:

Devizusidm.'a penznetne (Wwjuk a pofyazo ftgyelmei. bogy a Betlilen Gdboi Alapboi mindig HUF-bbHndul az utaibs, ha az orszag Uivataios a'evizijja is 0 HUF kczaa mtg e^y 
devizuncm van bcikzatva - pi. FUR,USD-. az minimum ketdevlzwiillbszjeienll) , 

£)sddleges szamla?

2.8 Kifizetessel kapcsolatos adatok

Az elsodlegeskent megjeldlt szamla az alabbidevizanemekfogadasaraalkaimas:

HEewruspcap.-:
AUDCHFCZKDkk /
GbpjRYNOKPL^,-
SEKEGYfiB:?;7 7.:

Az alabbi devizanemben k£rem a t^mogaUs utaUs^it:

HUt

Felhi'vjuk a szh/es figyelmer, hogy amennyiben tevesen nyilatkoznak, 6s ennek kbvetkezteben nem a ktv^nsiguknak megfeleld devlzaneinben keru! 
atuialasra a tamogatasi csszeg az Onok 6ltai megjelok fizecesi szcimlira, azert a BGA Zrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelossegec nem vallal.



Projekt time: abiakok csere
Palyajatl azonosfto: NBER-KP-1-2O21/1.00QJ2S
IktatSsiim: HENTV1S36/2021

PityMli teijes magyar neve: Syllogos Magyaronzagi Gbrbgok Kuiturails
Egyesiilete

Szikhely: Magyarorszag. 1088 Budapest, Barest. 41. (Budapest)
BjmUMGAXM

3.1 Reszletes szakmai projektterv

3.1.1 A projekt osszefoglalo lefrasa, mely kitdr a projekt celjaira, cdksoportjdra, szellemi
hasznosuiasara. valamint a megvaldsltdsban resztvevo szakemberek ds/vagy eszkozbk Ismertetese

(itidokaltsdg. a prc/ekt Iwttere, .efen/egi dliapota, apro;ekt/jei!esz(?s oka, eredminye. tervezev. hatasa: a regid hefyzete, a helyi igfnyek kcpw>dddsaapoiydzwcj!ial:arei f;C-lyi 
ptob'&w megc’dasara irawat-e?)

Szek helyiinkdn az Baross ucca front! fa abiakok nagyon rdgi,(az epulet eredeti ablakai)■, nemszigetelnekjol, igy se nem tudunk rendesen futeni a 
helyisdget es'hagy a futes szdfnlank. Korszeru mOanyagablakbkra cserdlndnk dket..-. ■ ;

3.1.2 Tevekenysdgfek) futamldd szerint

■A megvrMvkondo prqek: tevtkenyseg rovid szoveges megnevezese.)

(Az otdbhi tabiozatbar. megjelead else scr o?m izerkeathetd. Az "Oi tevekenysdg hozzjodds.y feliratij gomb megrryombsovai tehe uj sort rogzitet-tj

Projekt tevekenyseg
Orszdg / Me^e/Telejptilds

Nem szerkeszthetd, 
techmkai sof <

Magyarorszag

777-7 j7777:77?f? 7 Megvaidsftas \ • Megyaldsftds
Hdtyszfnd ' kezdete:' 7 - vdge:

2O2i.Oi^^^ ; 2621.12.31.

Me

3.1.3 A program megvaldsftdsi terve

3.1.3 A kereimezo szervezet kulturalis, kbzneveldsi. tudomanyos. hitdleti ds kbzbssdgdpftd tevdkenysdgdnek rovid bemutatasa, mely 
celokhoz a jelen kerelemben foglalt beruhazasi, felujitdsl ds karbantartas! tevdkenysegek kapcsolddnak.

Max. karakterszam: 10000

A szek helyunk az egyesuletiinkon kivul mdg 3 gordg egyesuletnek (Heiidonaki, Kartatiddk, Ellinismos) blztosi't proba lehetoseget. A helyisegben 
nagyon rdgi abtakok vannak. igy nem lehet rendesen szigetelni, ezaltal nehdz ds koitseges 3 futds. Korszeru technologiajti abiakokra rsereihetnek 
bket.

3.1.4 A kerelemben foglalt Ingatlan vagy targyi eszkbz dllapotdnak lefrdsa, a beruhdzas, felujftas, karbantartas szuksegessegenek 
reszletes indoklasa

Max. karakterszdm: 10000

A helyisegben nagyon regi abiakok vannak. fgy nem lehet rendesen szigetelni, ezaltal nehez es koitseges a futes. Korszeru technologiaju abiakokra 
cserelhetnek 6ket. . . ■' ■. A .7'7 1 7

3.1.5 A beruhazas, felujft^s, karbantartas eredmenyekdnt vart hatas, annak bemutatasa, hogy a tamogatas hogyan jarul hozza a 
nemzetisdgi kozossdg celjainak megvalosulasahoz

Max. karakterszam: 10000

jobban fiitheto ds szgetelhetd lesz a heiyiseg, kevesebb energia felhasznaidsaval jobb futdsi eredmenyt fogunk elerni..

3.1.4 A tamogatdsidsszegbol megvaldsltani kfvant projekttevekenysegek

(Hogyan vstdvjl meg az e>edet:leg tei'/ezeit pofydzati nW Kerjuk. 'ejtse ki, hogy az eredehleg tewzetl ptoiekttevr-kenysAgek koziil metyek vatdvlhatbak meg 0 megitelt tn/’mgm.h: euzeg 
;eihaszac!dsdzal!)

Sajnos a megitdlt bsszegbdl nem tudunk megvalositani az eredetileg tervezett kuisd nyilaszdrbk (abiakok) cserejdt. Az eredeti cel az volt hogy az u; 
ablakokkal, kevesebb energiat felhasznalva tudunk uzetneltetni a helyseget. Az eredeti edit (energia megtakantast} a 1 eddnybk cser eje is 
szolgalhatja.A regi (fa)reddnybk nem javithatbak, ezdre aluminium (hdszigetelt) redonybkre cserdlnenk oket.



Projekt cfme: abtakok csere
PilySzati awiosftd: NBER-KP-1-2021/14C0326
Jktatoszdm: HENTIHM6/2B21

StiKiwCAKM

Ptyiz6 t«y«* magyar nave: Syflogos Magyarorszigi Gbrbgok KulturSlls
EgyesOiete

; Sz^ kheiy; Magyarorsidg 1088Budapest,Barass.41.(Budapest)

4.1 Koltsegek tervezese

Koltsegtetel Kott&gttteJ 
tnegnevezSse

>" " 7. v" iv r - - ''.yr

• _ Koltsegek
' a / IgSnyelr ; szerzodott osszeg > indoklasa,

- ‘ UmogaUs (HUF) , (HUF) J rSsXteteza
magyarazata

A megitelt 
t^mogatftsi 

osszeg 
s kbKsfigtetelelnek 

indokUsa

Ingadanfeluptas kohsege (pl. 
c-pulet. epiimeny feiujitasa) ; ablakok csere helyett

• reddnyok cseieie

' । J - • > arajinlai alapjan,
i ; a helyiszen orient
; । felmer^s utan (az

i : arajanlaloi
d • 2 000 000 ; 700 000 : me!lekelve)A

. ■ hianyzo r6«zt
■ \ ' 1 i (1.060.129.-ft

- J ■ ■ - . ! cnerobol kivanunk
. : . ! finansziiczni.

. arajAnfa’ aiapjan, 
' a helyiszen toitenf ; 
; felm£i es utan (az 
> etrajanlatoi
; meilekelve) A 
j hianyzP reszt 
U72.200.-fl 
: )6nerobol
j Idvenunk

4.3 Az igenye/t tdmogatds osszege -

Teivezett bsszeg Tervezett forris 'Amegftelt Modosicott osszeg Finanszirozas tfpusa Eiszamolasi hi 
. (HUF) (HUF) . tdmogatds osszege • (HUF)

: (HUF)

4.3.1 Tamogar^s osszege. U oqqqqq ■ 2022.01.30.

1. utem osszesen: : 20C0 0Q0 •; 700.000 eloleg 2022.01.30.

4.4Apdlydzd tovdbbi pdlydzatai

Jelen p^lyazatban megfogalmazou projektre, a kovetkezo szervezet(ek)hez is benyOjUsra keruk p5lygzat/tamogatasi kerelern



Projekt dm«: ablakok uera
PatySMti azcnosito: NBER-KM.2021/1-000326
Iktatoszim: HENTI/1936/2021

PdlySzA taljes magyar neve: Syllcgos Magyarorszigi Gdrdgok Kulturalls
EgyeiOlece

Szikhely: Magyarorszig, 1086 Budapest, 8aross, 41. (Budapest)
8! »sw Cum

5.1 Nyilatkozatok

Alulirott, a palyazd szervezet tbrvenyes k6pvisel6je nyilatkozom, hogy

1. a tamogatisj igenyben foglalt adatok, informddok 6s dokumentumok teljes kbruek, valdsak 6s 
hitdesek

• 2. az Ska lam kPpviselt szervezet a kerelem benyujt^sakor jogeros v6gz6ssel elrendelt tsod-, .. 
vegelsz^molasi, felsz^imblasi, k6nyszerfelugy»lett vagy egybb megsziinteto vagy mukddest korl^tozP .

■ eMr^salalt nem ail j

3. az altalam k6pvisek szetvezet megfelel az Sllamhaztarrisrol szclp 2011, 6v> CXCV. torveny (Aht.) 50. § 
(1 ;■ bekezdes a) pontjaban meghatarozott rendezett munkaugyi kapcsolatok kovetelmenyeinek

4. az elnyert uAmogatas felh'aszni^ sorin a kozbeszerzesekrol szdld 2015. evt CXLtl!; tdrveny., ' • • 
(kozbeszerz^sl tdrv^hy)rehdelkez^seJ szednt^rdk el, ha a tamogatasi osszeg a kozbeszerz6s< tbiv^hy : • 
haialya ala esik : - ■

5. a kerelemben megfogalmazott programra/projektre m£s szervezet(ek)hez is nyujtott be az altalam 
kepvisi-lt szervezet palyazato'./Umogatasi k6relmet. Arnennyiben a kerelemben megfogalmazott 
pciektre mas szervezet(ek)hez nyujtott be p6ly6zatot/tamogat6si ketelmet, kerjuk, s’veskedj4k a 
'Kdltseglerv’' urlapon felsorolni azokat

6. az altalam kepviselt kefelmezo szervPzetnek nines lejartadossaga es/vagy elsz^molasi : :
kdtelezeus6ge a magyar 6liamh6ztarr5s Mrmely alrehdszer6ve! szemben / :

Z az altalam kepviselt kerelmezd szervezetnek nines koztartozJsa

8 velem, illetve az altalam kepviselt szeivezette! szemben nem allnak fenn az Aht. 48/B. § (1) ' V
bekezdSseben meghaUrozott kizardokok

9. ha a kerelemben megjelolt tevekenyseg hatPsagi enged6lyhez kotott, a hatosagi engedely 
fendetkezesre all, vagy szukseges engedeiyek beszeizese erdekdben szuks6ges jogi Iep6seke< 
caegieiiftm. igy kdlondsen az engedely kiachsa irant! k6te!memet az illetekes hatosagnal benyjjtottarn

10. az altalam kepviselt szervezet a nemzed vagyonrdl szdlo 2011. evi CXCVI. tdrveny 3. § (1) bekezdes
1. ponfja szerinci adathato szervezetnek minOsul ... : \ '• ■,

11 ‘ 3z altalam kepviselt szervezetnek a kerelem bersyujUsakor nem all fenn harmadik szem^ly 
minyaban olyan kotelezettsege, amely a tamogatott lev6kenys6g celjanak megvalcsitasat akadalyozza, 
illetve amely az esetleges biztosltekadasi kbtelezettseget korlatozza

12. a ramogatas teklntereben adolevbnas! joggal rendelkezem:. . , . ' \ ; '

13. a folysmatbaii levo p6nzugyi evben es a megeldzo ket p6nzugyi evben az Eurdpai Unid 
mukod6serp! szolo szerzodes 107 es 108. cikkenek a csekely osszegu tamogatasokra vald 
ak.-jlmazisaio! szdiP, 2013. december 18>i 1407/2013/EU bizottsPgi rendelet OH. L 352, 2913. 12.24. 
'.oj atepjSn csekely osszegu (de minimis) tPmogatasbar nem rpszesultem (Arnennyiben nem reszesult 
esekely nsszegii t^mogatasban, kerjuk iel&l/e az ‘ Igen" valaszt’)

Arnennyiben a ket elmezd szervezet csekely osszegu (de
minimis) tamogatSsban reszesult, kerjuk sziveskedjek 
osszegs-eruen megadni:

14. Nyilatkozom, hogy a fervezett beruMzisI, felujiWst karbantart^si tevpkenys6ggel erintett (ngatlan a 
nemzetisegi RdzbssSg celjait szolg^lja, illetve a t^rgyi eszkdz, a kfrefmezp sajat, vagy az alrala alapitott.

; 6$ vagy fenntartbtt int&m^ny tulalddnabanvan ; • v.ii . ; '

i 5. Nyilatkozom, hogy a tervezett beruMzasi, felujitasi. karbantai tasi tevekenyseggel erintetc ingatlan 
nom a kerelmezc szervezet kepviselcjenek, ijgjanak tulajdonaban van.

Igen

Igen

Igen 

igem

Nem

• ' Igen

Igen

Igen

Igen

< Igen

Igen

Norn

Igen

Igen

Igen

Nyomtatva: 2^.09.24 10:29:42



Pro(ektc(me: ahiakak were
PilySzat! awnosftd: NBER-KP-1-2021/1-0C0326
Iktatoszam: HENTI/1936/2021

P44yfa6trijas magyar nev*:Sy»ogMMagyaror«4gtS6r<j>gokKultur)tl)5
Egyesulele

Szikhely: Magyarorszag. 1088 Budapest. Baross, 41. (Budapest)SuhunGAum
tiffin

NBER-KP-1-2021/1 sz. adatlap(6/6oldal)

Pdlydzat beaddsdhoz szukseges mellekletek

Megnevezes F&Bn£v
letesfto okirat ;Azorsz6gnyeiven:

‘Msgyarul:
Cm! szervezetek eseteben a nemzetiseghez kapcsolddo kufturdlis, oktatdsi, ; . -m™-?!* hi
hagyomdnybrzo vagy kiadoi tev4kenyseget igazolo letesito okirat ’a . V- ‘ -P 

szukseges. Kbltsegsetesi szeivek 4s nemzetisegi bnkormdnyzotok esetfben j 
rem szukseges. ;

Ezuton nyilatkozom, hogy a letesitb okirat/nyilvantan^sba veteli [Xi j 
okirat harom even belul mar benyujtisra kerult, 6s az abban ;
JGglalt adatok nem v6itoztak. ’ ’ ■.

Megjegyzes: ’ i

* Akalimos nyHatkpzat. <-

2. p^ldany:

Akereimet alatamasztofenykepesvagy egyebdokument^cio ■ j1. pddany:
...... ....... - ^Az orsz6g nyelv£n:

• RS ablak6rajaniat.pdf
Magyaru!:

Egy^b- ' .■ ■■ /< ' ■<':'A:'

Megdllapodds dsszedllitasahoz szukseges mellekletek

Megnevezis ; : 1 FSjlnev Paplron
mellekelve

Alairasi cfmp61dany i

* Nyiiatkozat kedvezmenyezettfaeUsisi^mUirdi < : ;. jl. piiddny:
■ :X < -WO - <

-O
* Bank) felhatahnaz6 Iev6l ' H. peldany:

\ _____ _____ . . ‘Az orsz6g nyelv6n:
Magyarul; . felhat

■ 326.p \
df

Nyilatkozat adatok valtozatlans6gar6l. ’

Lernondd nyilatkozat

A tamogatas ig6nyl6jenek elfogadd nyUatkozata • ’ ? . W . O

TulajdonosihozzajarulonyHatkozat ■

Tulajdoni lap

Targyieszkozkarton ;

Nyemtatva: 2C21.09.24jlO;29:42



Pdlydz6 teljes magyar neve: Syltogos MagyarorsUgi Gorogok Kuituraiis
Egyesiitete

Szdkhely: Magyarorszig, 1088 Budapest, Baross. 41. (Budapest)

Projekt cfme: ablakok esere
PAlySzati azonosito: NBER-KP-1-202V1-00032S
tktatdszdm: HENTI/1936/2021

lajekoztatiuk, hogy az adatkezetesi nyilatkoza'okat a profilban megadott e-mail cfmekre kikuldesre keruld e-maileken keresztul 
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Xjzuusllgkkl
Nyilatkozat

tulajdonosi < ’

Alulirott, Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkonnanyzat (a tovabbiakban: 
Tulajdonos)

- lakcim/szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01 .

adoszam: 15735715-2-42

kepviseleteben a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (szekhelye: 1084 Budapest, Or utca 
8.; cegjcgyzekszama: 01 10 048457; adoszama: 25292499-2-42; kcpviseli: Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato) (keyviselo neve)1

- ezuton az alabbi

tulajdonos! hozz^j^ruldst

adorn ki a Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jozsefvdrosi Onkonnanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.../2021. (X.21.) szamu hatarozata alapjan:

a Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturdlis Egyesulete (a tovabbiakban:
Kedvezmenyezett/Teljesit^sikozremukddd)
melyet kepvisel: Chachopoulos Vasileios Bakirdzi Kalliope (kepviselo neve)2

lakcim/szekhely: 1088 Budapest Baross u 41.

cegjegyzekszanVnyilvantart&si szam/KSH azonosito 00 19 000314.
ad6szam: 19000314-1-42 '

- megkeresese alapjan ahhoz, hogy a(z) 1/1 hanyadban az Onkonnanyzat tulajdonat kepezo, az 
ingatlan nyilvantartasban 36773/0/A/17 szAmon felvett (6s tenndszetben a 1082 Budapest, 
Baross utca 41. cimen talalhatd) ingatlannal (teriilet: 27 m ) (a tovabbiakban: Ingatlan) 
kapcsolatban a Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt.-hez (a tovabbiakban: Tamogato) a NBER-KP- 
1-2021/1-000326 cimen benyujtott tamogat^si kerelem szerinti tervezett 
epitesi/feluiitasi/bdvitesi beruhazas  (a tovabbiakban: Beruhazas) a szukseges epiteshatosagi 
cs egyeb engedelyek beszerzeset kdvetden megvalosuljon.

2

3

Jelen tulajdonosi hozzaiarulas az alabbi feltetelekkel es kikotesekkel ervenyes:
1. A KedvezmenyezetVTeljesitdsi kozremukodo kijelenti, hogy az Ingatlan 

igenybevctelere kizarolag a Beruhazas, illetve a tamogatasi kerelemben 
meghatarozott tamogatasi cel (tamogatott tevekenyseg) megva!6sftasa erdekeben 
kerul sor;

2. A Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukodo elfogadja, hogy az 6 feladata es 
feleldssege a Beruhazas megvaldsitasahoz szukseges dsszes epiteshatosagi es egyeb 
engedely beszerzese, illetve a veglegesse valt hatosagi engedelyek megletenek - 

1 Jogiszemely tulajdonos eseteben szukseges kitokeni.
2 Szervezet/intezm&iy Kedvezwenyezett eset^n szukseges kitolteni
3 A megtelelot kerjtik alahuzni.



legkesobb a tamogatott tevekenyseg megvaldsitasara vonatkozd beszamolo kereteben 
tortend - igazolasa;

3. Tulajdonos kijeienti, hogy a Kedvezmenyezett/Teljesitesi kdzremukddb tamogatasi 
kerelmeben foglaltakat megismerte es elfogadja;

4. Ha a Kedvezmenyezett/Teljesitesi kozremukodd es a Tdmogatd kCzott tamogatasi 
jogviszony jon letre

• a Tulajdonos vallalja, hogy az Ingatlant a T^mogatoi okiratban/Tamogatdsi 
szerzddesben meghatarozott, a megvalositasi iddszak lejaratat kovetd 
legalabb 6t eves idoszakon (a tovibbiakban: fenntartasi iddszak) beliil a 
tam Ogatas celjanak megfelelden tartja fenn,

• a Tulajdonos visszavonhatatlanul hozzajarul, hogy az Ingadan a fenntartasi 
idoszakon beliil kizardlag a Tamogato eldzetes jovahagyasaval (es a 
Tamogato dontese alapjan a foglalkoztatasi, a szolgaltatasi es az egyeb 
kdtelezettsegek atvallalasaval. atruhazasaval) idegenithetd el, adhato berbe, 
vagy mas hasznalataba, vagy hasznosithato mas modon, illetve terhelheto meg.

Jelen tulajdonosi hozzajarulas harom eredeti peldanyban kesziilt, melybol egy-egy eredeti 
peldany illeti meg a tulajdonost, a Kedvezmenyezettet/Teljesitesi kozremukddot, illetve a 
Tamogatot.

Kelt:............................ 2021 .......................... Kelt:.......... ................... 2021 ............................

(cegszeni alafrds) 
A Tulajdonos kdpviseletdben 

Jdzsefvarosi Gazd^Lkodasi Kdzpont Zrt. 
Novaczki Eleonora 

vagyongazddlkodasi igazgatd 
P.H.

(cegszeru/hivatalos aWras)
Syllogos Magyarorszagi Gorogok Kulturalis 

Egyesiilete kSpviseletdben
Chachopoulos Vasileios

P.H.



Iktatoszam: HENTI/1936/2021 Azonositdsz^m: NBER-KP-1-2021/1-000326

TAMOGAT6IOKIRAT . /

A Miniszterelnoksdg kezelO szervekdnt eljarb Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt. {szdkhelye: 1016 Budapest 
Gellerthegy utca 30-32., addszama: 23300576-2-41, fizetdsi szamlaszam: HU09 10032000-00294896-50000287, 
kepviseli: Erddlyi Rudolf Zaldn vezengazgatd), mint tamogatb (a tovdbbiakban: Tamogato), 
a(z) '

, mint kedvezmdnyezett (a tovdbbiakban: Kedvezmdnyezett) reszdre tamogatdst nyujt az alabbiak szerint:

Nev: Syllogos Magyarorszagi Gbrdgbk Kulturdlis Egyesulete
Szekhely dm: 1088 Budapest, BAROSS UTCA 41, Magyarorszdg
Adoszam: 19000314-1-42

Kepviselb neve, titulusa:
Chachopoulos Vasileios elnbk 
Szekula Szilvia alelnok 
Bakirdzi Kalliopd penztdros

Penzforgalmi szolgaltatd neve: OTP
Fizetdsi szamlaszam, melyre a 
tamogatast keri: HU18 1170 8001 2015 4871 0000 0000

Preambulum

Az egyhazakkal valo kapcsolattartas koordindcibjadrt ds a nemzetisegpolitikadrt felelos miniszter feladat- ds 
hataskordvel osszefuggdsben vdgzett egyes feladatokat a Miniszterelnbksdggel kotott kezeld szervi megallapodas 
alapjan, a Magyarorszag 2021. evi kbzponti kbltsdgvetesdrbl szdlo 2020. dvi XC tbrvdny (a tovdbbiakban: Kvtv.) 1. 
melldklet XI. Miniszterelnoksdg fejezetdben rendelkezesre dl!6 tamogatasi celu fejezeti kezelesO elohanyzat 
tekintetdben kezelo szervkent a Tdmogatb idtja el, az Egyhdzi ds Nemzetisdgi Kapcsolatokdrt Felelos Allamtitkarsag 
szakmai iranyitdsa mellett.

Tdmogato a Kvtv. 1. melldklet, XI. Miniszterelnoksdg fejezet, 30. Fejezeti kezelesu elbiranyzatok dm, 1. 
Celelotranyzatok aldm, 31. Nemzetisdgi celu kbltsdgvetesi tamogatasok jogdmcsoport. 1. Nemzetisdgi szakmai 
tamogatasok eloirdnyzat jogdm terhdre az 1.1. pontban meghatdrozott tamogatdst nyujt a Kedvezmdnyezett 
reszere az allamhaztartasrbl szold 2011. dvi CXCV. tbrvdnyben (a tovabbiakban: Aht.)< az dllamhaztartasrdl szold 
torveny vegrehajtasdrdl szdlb 368/2011. (Xlf. 31.) Korm. rendeletben (a tovdbbiakban: Avr.), valamint a jelen 
tamogatdi okiratban es a „Bethlen Gdbor AlapkezelO Nonprofit Zrt. dltal kezelt egyes egyhazi ds nemzetisdgi 
tamogatasokhoz kapcsolddo Altaldnos Szerzbddsi Feltetelek"-ben (a tovabbiakban: Altalanos SzerzSdesi Feltdtelek) 
meghatdrozottak szerint.

1, A Umogatis cdlja, bsszege, adatai

1.1. Tdmogatd a Kedvezmdnyezett rdszdre a jelen tdmogatoi okiratban rdszletezettek szerint 700 000 Ft, azaz 
hdtszdzezer forint vissza nem tentendO tamogatdst (a tovabbiakban; tamogatds) nydjt a(z) ..ablakok csere” 
tamogatasi cel {a tovabbiakban: tamogatott tevdkenysdg) megvalositasa erdekdben.

1.2. A tamogatas kormdnyzati funkcioszama: 084020

1.3. Tamogatasi intenzitas: 100%

1.4. A tamogatdsforrasanakAHTazonositoszama: 386317 .

1.5. Az utalas devizaneme: HUF

1.6. Az 1.1. pontszerinti tamogatasbol

celu.

OFt mukbddsi, 
700000Ft felhalmozasi

2. A tdmogatas rendelkezdsre bocsatasa
Oldalyf’ .<
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Tamogato a tamogatast egy osszegben, tamogatasi e!3legk6nt, utolagos elszamotesi kotelezettseg mellett biztositja, 
6s a tamogatasi jogviszony I6trejbtt6t kdvetft 30 napon belul atutalja a Kedvezm6nyezett fizetdsi szamlaj&ra.

3. A tamogatas fefhasznaUsa

3.1. A Kedvezm6nyezett kdteles a tamogatott tev6kenys6get a jelen tamogatoi okiratban foglaltaknak, a vonatkozo 
jogszabalyoknak 6s az Altalanos Szerzddesi Felt6teleknek megfelelden, keHa alapossaggal, hatekonysaggal es 
gondossaggal megvaldsftani,

3.2. A tamogatast a Kedvezm6nyezett a 2021.01.01. ~ 2021.12.31. kbzbtti idoszakban (a tovabbiakban: megvalbsftasi 
idoszak), a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (a tovabbiakban: NIR) elfogadott, es a Tamogato altal 
jbv6hagyott szakmai program 6s kbltsdgterv szerint, kiz6rolag a tamogatott tev6keny$eg megvaldsitdsara 
hasznalhatja fel.

3.3. A Kedvezm6nyezett a tamogatott tevekenys6g megval6s(tas6ba a Tamogatd eldzetes, Irasbeli taj6koztatasa 
eseten kbzremOkbddt vonhat be.

3.4. A tamogatassal erintett beruh6zassal I6trehozott, felujitott vagyon a megvaldsitasi iddszak zard datumatol 
szamitott bt 6ven belul (fenntartasi iddszak), a tamogatasbdl beszerzett targyi eszkbz az Altalanos Szerzodesi 
Felt6teleknek megfeleloen, kiz6r6lag a Tamogato elozetes jdvahagyasaval (6s a Tamogatd dontese alapjan a 
foglalkoztatasi, a szolgaltatasi es az egy6b kotelezettsegek atvallalasaval, 6truhazasaval) idegenithetd el, terhelhetd 
meg, adhatd berbe, vagy m6s haszn&lataba, vagy hasznosfthato mas modon.

3.5. A Kedvezm6nyezett a tamogatdi okiratban es az Altalanos Szerzodesi Felt6telekben meghatarozott 
kbtelezettsegei esetleges megszeg6sebfil eredd visszafizet6si kbtelezettseg6nek biztositasara a T^mogatonak a 
fizetesi szarhlara vonatkozo beszedesi megbizasra felhatalmaz6st ad.

4. A tamogatas elszamolasa

A Kedvezmenyezett a tamogatott tev6kenys6g megvalbsitasardl 6s a tamogatas keret6ben nyujtott tamogatas teijes 
bsszeg6nek - tov6bba, amennyiben az eldlrasra kerult, a kbtelezo sajat forras - felhasznalasarol az Altalanos 
Szerzbdesi Feltetelek 6s az „Utmutat6 a 2021 6vi nemzetis6gi t6mogat6sok felhasznal6s6hoz" (a tovabbiakban: 
Utmutato) emu dokumentumban foglaltak szerint kdteles eisz^molni, 6s legkesdbb 2022.0l.30-ig penziigyi 
elszamol6st es szakmai beszamoldt (egyutt: besz6mo!6) a Tamogato r6sz6re benyujtani.

5. Tajekoztat^si kdtelezetts6g

5.1. A Kedvezmenyezett kdteles kiadvanyain, honlapjan es a tamogatott tevdkenyseggel kapcsolatos 
megjeieneseken, tajekoztatdkon, kiacMnyokon, konyveken, rektem- 6s PR anyagokon, valamint a tamogatasbol 
finanszirozott ingatlanon, eszkdzdkon, rendezvenyeken Magyarorsz6g Kormanya - a  honlapon 
feltiintetett minta szerlnti - embl6majanak (a tovabbiakban: emblema) j6l lathato es egy6rtelmu feltuntetes6vel 
tajdkoztatni a tamogatas celjaval ^intett nyilvanoss6got arr6l, hogy a Umogatott tevekenysdg Magyarorszag 
Kormanya tamogatasaval valosult meg.

www.bgazrt.hu

5.2. Az 5.1. pont szerinti emblema felhasznalojak6nt Kedvezmenyezett jogi felelosseggel tartozlk az emblema 
jogszeru mddon, valamint a tamogatotttevdkenysegevel bsszeegyeztethetd celra torteno felhaszn6lasaert.

6. Zar6 rendelkezesek

6.1. A tamogatasi jogviszony a tamogatoi okirat elektronikus uton torteno kozlesdvel jon letre.

6.2 jelen tamogatoi okirat elvalaszthatatlan reszdt kepezl az NIR-ben elfogadott kbltsdgterv, a szakmai program, 
valamint a  honlapon kozzetett Altalanos Szerzdddsi Feltdtelek es az Utmutato.www.bgazrt.hu

6.3. A Tamogato es a Kedvezmenyezett a jelen tamogatoi okiratbol eredd esetleges jogvitaikat elsosorban 
targyalasos uton kbtelesek rendezni.

http://www.bgazrt.hu
http://www.bgazrt.hu
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6.4. A Jelen t^mogatoi okiratban nem vagy nem kelloen reszletesen szabalyozott k^rd6sekben a vonatkozo magyar 
jogszabalyok - (gy kulbnosen az Aht„ az Avr. es a Polg^ri TdrvSnykonyvrdl szdld 2013. 6vi V. tdrvSny yalamint az 
Altalanos Szerz6d6si Felt6telek es az Utmutato rendelkez^seit kell alkalmazni.

Jelen Umogatdi okiratk^t eredeti peldanyban keszult, amelybSI mindket peldany a T^mogatot illeti meg.

Budapest,

Erdelyi Rudolf Zalan 
vez^rigazgatd

Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt.
T^mogato

Penzugyileg ellenjegyeztem:
Budapest,

Szakmailag ellenjegyeztem: 
Budapest,

Oldal3/'/* 
/ •^4 ,




