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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturaiis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegj, Sport es Eselyegyenlosegi Bizotts^g 
velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizotts^g velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es KSzteruleMiasmosftasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemettetisi Bizottsag velemenyezi
Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi 6s Penziigyi Bizottsag javasolja a K6pviselo-testtiletnek az eloterjesztes meg- 
targyalasat.

Tisztelt Kepviscld-testiilet!

I. TenyaMas es a dbntes tartaimanak reszletes ismertetese
MagyarorszAg Kormanya tamogatni kivanta a Corvin Aruhaz muemleki homlokzatanak felujitasa 
projektet, ezert a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozat 1. g) pontjaban ugy rendelkezett, hogy „a 
Kormany egyetert azzal, hogy a belilgyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melleklet IX. Helyi 
dnkormdnyzatok tamogatasai fejezet, 57. Budapest VIII. kerulet varoskep rehabilitacio tamogatasa 
cimjavdra dtcsoportositott 300 000 000forint terhere kiilbn pdlydzat ds kerelem benyujtasa nelkiil, 
elofinanszirozds kereteben, egy dsszegben a tdmogatds felhaszndldsdnak es elszdmolasdnak reszle- 
tes felteteleit meghatarozo tamogatasi szerzodes vagy tdmogatbi okirat alapjan 300 000 000forint 
tdmogatdst nyujtson Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvdrosi Onkormanyzat reszere a tamoga- 
tasi szerzodes megkoteset, vagy a tdmogatdi okirat kiallitasdt kovetoen". A Kormanyhatarozatnak 
megfeleloen 2019. julius 31-en kiadasra keriilt a BMOGF/812-4/2019. szamu Tamogatoi Okirat (1. 
sz. melleklet).
Az ingatlan tulajdonosa, Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. az epiilet teljes koru felujitasat es a 
homlokzat muemleki igenyessegu helyreallitasat vegzi, ehhez az onkormanyzat tamogatasat kerte a
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2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozatra hivatkozva 2020. november 19-en (2. szamu melleklet). Az 
epulet teijes korii felujitasa 2021. nyaran kezdbdbtt meg es 2022. bszen fejezbdne be.

A Tamogatoi Okirat hatdridb mbdosftassal 2021. december 31-eig meghosszabbitasra kerult. A ve- 
szelyhelyzettel Osszefuggb atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 120. § (1) bekezde- 
seben foglaltak alapjan a 2020. november 4. napjdn fenndlld vagy ettol az idoponttol e torveny ha- 
tdlyba lepeseig letrejott, a kbzponti koltsegvetes terhere nem unids forrdsbdl nyujtott kbltsegvetesi 
tdmogatdsbdl megvaldsuld programokkal, projektekkel bsszefiiggo tamogatasijogviszonyokban meg- 
haldrozott tdmogatott tevdkenyseg idotartama es az elszamoldsi hatarido az eredeti hataridotol szd- 
mltotl 180 nappal, de legaldbb az e torveny hatdlyba lepeset koveto 180. napig meghosszabbodik. 
Amennyiben a veszelyhelyzet 2021. december 31. elott szunik meg, ugy a torveny szerinti 180 napos 
hatarido hosszabbodas ertelmeben a felhasznalasi hatarido 2022. j unius 29. napjaig hosszabbodhat 
meg.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete a 475/2021. (VII.22.) 
szamu kepviselb-testiileti hatdrozataval dontott a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft.-vel kotendo 
tamogatasi szerzodes megkoteserbl, majd a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormany- 
zat Kepviselb-testuletenek Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga a 41/2021. (VII.30.) szamu hataro- 
zataval a vegleges szerzodes szbveget elfogadta.

A varoskepi rehabilitacios celra kapott tamogatas kizarolag a Corvin Aruhaz vedett, muemleki hom- 
lokzat eredeti allapotban tbrtenb helyreallitasara keriilhet felhasznalasra. A kivitelezest az ingatlan 
tulajdonosa vegzi banki fmanszirozassal. A szerzodes alairasa elott a beruhazast a Corvin Aruhaz 
Ingatlanhasznosito Kft. szamara finanszirozb bank megtagadta a hozzajarulasat azzal az indokkal, 
hogy szamara elfogadhatatlanok a Tamogatoi Okiratban rbgzftett, es a tamogatas tovabbadasarbl 
szolo tamogatasi szerzbdesben kbtelezben elbirandb feltetelek, igy nem keriilhetett alairdsra a szer- 
zbdes. Ezzel a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. reszere nyujtando tamogatas meghiusult, mely- 
nek eredmenyekent az Onkormanyzatnak az erre a celra kapott kbzponti tamogatas visszafizeteserbl 
dbnteni szukseges.

Mindczekre tekintettel kerem a Tisztelt Kepviselb-testiiletet, hogy a szerzbdeskdtes meghiusulasat 
vegye tudomdsul es vonja vissza az erre vonatkozo dbnteset, tovabba dbntsbn a tamogatasrol tbrtenb 
lemondasrbl es hatalmazza fel a polgarmestert a tamogatds visszafizetesevel kapcsolatos intezkede- 
sekre.

II. A beterjesztes indoka

A Kepviselb-testulet jogosult a hatarozatat visszavonni es a kbltsegvetesi tamogatasrol tbrtenb le- 
mondasarol dbnteni.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa

A dbntes celja a 300.000.000 Ft kbzponti tamogatasrol tbrteno lemondas es annak visszafizetese a 
tamogato fele. A tamogatasi bsszeg fedezete a 2021. evi kbltsegvetesrbl szolo 5/2021. (11.25.) onkor- 
manyzati rendelet 5.2. melleklete szerint a 22009 cimen biztosltott elbiranyzat terhere atcsoportosl- 
tassal biztoslthatb.

IV. Jogszabdlyi kbimyezet
Az elbterjesztes Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 10. § 
(2) bekezdesen, 13. § (1) bekezdes 1. pontjan, a 23. § (5) bekezdes 5. pontjdn, 41. § (3) bekezdesen, 
a 42.§ 4. pontjan alapul.

A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozat 1. g) pontja rbgzlti a kbvetkezbket: „a Kormany ... egyetert 
azzal, hogy' a belugyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melleklet IX. Helyi 6n-kormanyzatok 
tamogatdsai fejezet, 57. Budapest VIII. keriilet varoskep rehabilitacio tamogatasa cim javara atcso- 
portositott 300 000 000 forint terhere kiildn palyazat es kerelem benyujtasa nelkiil, elbfmanszirozas 



kereteben, egy bsszegben a tamogatds felhasznalasanak es clszamoldsanak rdszletes felteteleit meg- 
hatarozo tamogatasi szerzodes vagy tamogatdi okirat alapjan 300 000 000 forint tamogatast nyujtson 
Budapest Fovaros VIII. keriilet JozseiVarosi Onkormanyzat reszere a tamogatasi szerzodes megkdte- 
set, vagy a tamogatdi okirat kiallitasat kovetoen”.

Kapcsolddo szabalyozas az allamhaztartasrdl szdlo 2011. evi CXCV. tdrveny 52/A.§ (3) bekezdese.

A 17/2018. (IL 22.) kepviseld-testiileti hatarozat a tamogatas beffogadasarol es felhasznaiasarol: 
„A Kepviselo-testiilet ugy dbnt, hogy

1. a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozat 1. g) pontjaban meghatarozott 300.000 eFt „ varos- 
kep rehabilitacid tamogatasa” cimen kulon palyazat ds kerelem benyujtasa nelkiil, elofman- 
szirozas kereteben megitelt allami tamogatas osszeget - onkent vallalt feladatkent - a Budapest 
VIII., Blaha Lujza teren allo Corvin Aruhaz (36432 helyrajzi szamu ingatlan) muemleki hom- 
lokzatanak eredeti allapotban tdrtend helyreallitasara forditja.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2019. december 31.

2. az 1. pont szerinti felujitas erdekeben egytittmukodesi megallapodast kot a Budapest VIII., 
Blaha Lujza teren allo Corvin Aruhaz (36432 helyrajzi szamu ingatlan) tulajdonosaval, a Cor
vin Aruhaz Ingatlanhasznosito Korlatolt Felelossegu Tarsasdggal (1085 Budapest, Stahly u. 
13.) es az egytittmukodesi megallapodas reszleteinek kidolgozasara es elfogaddsara felkeri a 
Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizottsagot.

Felelds: polgarmester

Hatdrido: 2019. februar 22.”

A 475/2021. (VIL 22.) kepvisdd-testuieti hatarozat a t&mogatis beffogadasarol es felhaszmAlasi- 
rdl:

„A kdpviselo-testiilet
1. az eloterjesztesben bemutatott tamogatasi konstrukciot megismerte, es azzal egyetert;
2. felkeri a polgarmestert, hogy az Innovacios es Technologiai Miniszterium Tamogatasokat 

Vizsgalo Iroda velemenyezeset kovetoen a vegleges tamogatasi szerzoddst terjessze be a 
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag kdvetkezo iilesere;

3. felhatalmazza a polgarmestert a 2. hatarozati pont szerint elfogadott tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatdrido: a Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag iildset kdvetb 15 munkanap”

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Tamogatdi Okirat
2. szdmu melleklet: Nyilatkozat



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

. .../2©21> szanwi hatarozata 

a Corvin Aruhaz homSokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos dont&ek meghozatalarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

4. az elbteijesztesben es mellekleteiben szereplo meghiusulasi koriilmenyeket megismerte, 
tudomasul veszi, es visszavonja a 17/2018. (II. 22.) es a 475/2021. (VIL 22.) hatarozatait;

5. lemond a BMOGF/812-4/2019. szamu Tamogatoi Okiratban biztositott „Vegso
kedvezmenyezettnek (allamhaztartason klvillre) tovabbadando, a „Corvin Aruhaz Blaha Lujza 
ter feloli muemlek homlokzatanak felujltasdra” kapott 300.000.000 forint osszegu felhalmozasi 
celu koltsegvetesi tamogatasrbl;

6. a visszafizetesi kotelezettseg penziigyi fedezetet 300.000.000 forint osszegben az 
Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021 (11.25.) onkormanyzati rendeleteben a 
22009 cimen az „egybb felhalmozasi celu tamogatasok AHT-on kivulre” kiemelt eloiranyzat 
terhere tortend atcsoportositassal megemelt, az „elvonasok es befizetesek” kiemelt eloiranyzat 
terhere biztositja;

7. felhatalmazza a polgarmestert a hatarozati javaslat 3. pontja szerinti eloiranyzat atcsoportositas 
vegrehajtasara, es felkeri, hogy az eloiranyzat atcsoportositast az Onkormanyzat 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasaban 
vezesse at;

8. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a tamogatas elszamolasarol 6s a zard 
dokumentumok - a szakmai es penziigyi beszamold - elkesziteserol, valamint intezkedjen a 
300.000.000 Ft osszegu felhalmozasi celu koltsegvetesi tamogatas teljes bsszegdnek 
visszafizeteserol.

Felelos: polgdrmester 
Hatarido: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: a Unatirozat 5. pontja telduteteben a Varosepi- 
teszeti Uroda, a 3. es 4. pontok tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Budapest, 2021. november 05.

Piko Andras
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

jegyzo



RE: Corvin szerzdddstervezet https://emailjozsefvaros±iEowa/?ae=ltem&t=lPM.Note&id=RgAAA..

RE: Corvin szerzodestervezet
Dr. Szabo Levente [levente@drszabolevente.hu]
Kiildve: 2021. szeptember 30. 13:07
Cimzett: Peterffy Marton
Masolatot tep;l , t_________ _ @corvinaruhaz.hu]

Kedves Marton!

Tajekoztatom, hogy a felujitast finanszirozo banktdl megerkezett valaszuk, amely sajnos nem pozib'v. A bank nem tud 
hozzajarulni a tamogatas felvetelehez, tobbek kozott a tamogatashoz kapcsolodd terhekre tekintettel, amelyekkel 
kapcsolatos ellentmondasok sajnalatos modon nem szuntek meg a tamogatoi okirat mddositasaval sem (a 
tamogatassal letrehozott, illetve megszerzett vagyon a letrehozastol, illetve megszerzestol szamitott tiz evig csak 
kerelemre, a Tamogatd eldzetes jovdhagydsaval es a szolgdltatdsi es egyeb kdtelezettsegek dtvallalasaval, dtruhazasaval 
idegenfthetd el, illetve terhelhetd meg, amennyiben a tamogatasbot a Kedvezmenyezett targyi eszkozt is beszerez, a 
tulajdondba keruit, a tulajdonszerzes iddpontjato! szamitott 6t evig csak a Tamogatd elozetes hozzajarulasaval 
idegenfthetd el, adhatd berbe vagy mas hasznalatdba, illetve terhelhetd meg; stb.).

A projekt megvalosithatdsaga szempontjaboi ugyfeiemet a finanszirozo bank eloirasai kotik, ezert a tamogatasi 
szerzddest iigyfelem ebben a formaban nemtudja alairni.

Tisztelettel:

dr. Szabd Levente iigyved

DR. SZABO LEVENTE OGYVEDi JRODA
1066 Budapest, Nyugati ter 1.
Mobil:-
E-mail: levente@drszabolevente.hu

Ez az uzenet es annak csatolmdnya szigordan bizalmas, kizdrdlag a feladd dltal az e-mail kuldesekor clmzettkent 
megjelolt elektronikus levelcim kezeldsere jogosult szemelynek, illetve annak a szemelynek/szemelyeknek szdl, akinek/ 
akiknek vagy amelynek/amelyeknek a kepviseleteben, vagy megbizdsdbol a cimzett eljdr, vagy egyebkent erre jogosult. 
Az uzenet jogi vedelem alatt dll, es nem nyilvdnos (tilos az Qzenetet tovdbbitani, vagy az uzenet tartalmdt a feladdn es 
a fenti cimzetti koron kivuli, harmadik szemellyel egyeb modon kozolni, az uzenettel, vagy annak bdrmely melldkletevel, 
vagy annak tartalmdval visszaelni). Ha ezt a levelet tevesen kapta meg, vagy nem On a level cimzettje, kdrem ertesitse 
errol az uzenet kiildojet, es haladektaianui tbmlje az uzenetet, valamint annak valamennyi mellekletet. Ez esetben is 
tilos az uzenetet, vagy annak bdrmely mellekletet, annak tartalmdt harmadik szemdllye! kozSIni, vagy harmadik 
szemelynek tovdbbitani, tilos lemdsoini, vagy elmenteni, vagy az uzenettel, vagy annak bdrmely mellekletevel, vagy 
annak tartalmdval visszaelni.

https://emailjozsefvaros%25c2%25b1iEowa/?ae=ltem&t=lPM.Note&id=RgAAA
mailto:levente@drszabolevente.hu
corvinaruhaz.hu
mailto:levente@drszabolevente.hu
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Tamogatoi okiratok

i Vissza a lisUhcz;

Elszamolas Kitoltesi Utmutato.docx 

dokumentummatrix.pdf

Tamogatoi okirat 2017. evi Korm. hat szerinti tamogatashoz - 2018 - Tamogatoi okirat

BMOGF/812-4/2019.

A Belugyminiszterium a fejezetek kdzbtti 6s fejezeten beiuli eidiranyzat-atcsoportositasokrdl szdlo 2029/2017. (XII. 27.) Korm. 
hatarozat alapjdn kiadja az alabbi

TAMOGATOI OKIRATOT

1. A BelOgyminiszterium mint Tamogato (a tovabbiakban: „Tamogatd”) rdgzfti, hogy Budapest VIII. KerOlet Onkormanyzata (a 
tovabbiakban: „Kedvezmdnyezett”) rdszere 300 000 000,- Ft, azaz haromszazmiilid forint vissza nem teritendo tamogatest biztoslt, 
melyet a Kedvezmenyezett az ebr42 dnkormanyzati infbrmacios rendszerben rogzltett, 396355 azonosltb szammal rendelkezb 
Adatlap szerinti eelokra es reszletezdsnek megfeleloen hasznalhat fel.

2. A tamogatas kditsdgvetesi forrasa a Magyarorszag 2019. dvi kdzponti kbltsdgvefesdrol szdlo 2018. evi L. tdrvhny (a tovabbiakban: 
Kvtv.) 1. melldklet IX. Helyi onkormanyzatok tamogatasai fejezet 15. cim alcim Budapest VIII. kerulet vdroskep rehabilitecid 
tamogatasa elnevezesO eldiranyzata.

3. A tamogat^st a Tamogatd utalvanyozasa aiapjan a Magyar Allamkincstdr folyositja egy osszegben a Kedvezmenyezett fizetesi 
szdmldjdra, a tamogatoi okirat hatalyosuiasdt kirvetd 5 napon beiul.

4. A Korm. hatarozat aiapjan nyujtott tamogatast a Kedvezmenyezett kizdrdlag a Budapest VIII. kerulet Onkormanyzat Altai! 
tamogatdsnyujtdssal megvaldsuld vdroskdp rehabilitdeid megvaldsitdsa brdekeben, az aldbbiakban meghatarozott feladatokra (a 
tovabbiakban: Tdmogatott feiadat), haszndlhatja fel:

A tamogatdsbdl megvaldsitandd feladat pontos megnevezdse: | Corvin Aruhte mOemteki homlokzatdnak feldjlt£sa

A feladathoz kapcsoldd6 kiadasi tetelek felsorolasa bsszeggel:

No. Kiaddsi tdtel megnevezese Tamogatasi 
dsszeg (Ft)

Vhgsb kedvezmenyezettnek (atlamhaztartdson kivhlre) tovdbbadandd felhalmozasi cefu tamogatas a Corvin 
Aruhaz Blaha Lujza ter feldli mtiemlek homlokzatdnak felujitasara

300 000 000

Osszesen 300 000 000

Minddsszesen 300 000 000 Ft

5. A tdmogatas osszeget a Kedvezmenyezett kizdrdlag a 4. pontban meghatarozott cel erdekeben. a vonatkozd jogszabdlyoknak megfeleloen 
hasznalhatja fel. A Kedvezmenyezett vdllalja, hogy a tamogatas felhasznalasa soran hrvenyesiti a vonatkozd allamhaztartasi, szamviteli 
jogszabalyokat, az addOgyi es tarsadalombiztositasi eloirdsokat, valamint a kdzbeszerzhsekrol szdlo 2015. evi CXLIIL tbrveny (a 
tovabbiakban: Kbt.) es a kozpdnzekbdl nyiijtott tamogatdsok atlathatdsagardl szdlo 2007. dvi CLXXXI. tdrvdny, tovdbbd a jelen tamogatdi 
okirat eloirasait.

6. A Kedvezmenyezett kdteies a tdmogatas felhasznalasa sordn - ha ennek a Kbt szerinti felthtelei fenndllnak - kdzbeszerzdsi eljdrdst 
lefolytatni. Tudomasu! veszi, hogy a kdzbeszerzdsi eljdrdsi kotelezettsdg eseten, amennyiben a beszerzes kdzb[eszerzfeL,e.li6ras nhlku! 
tortenik meg, akkor a Kedvezmenyezett kdteies a tamogatas: Osszeget teljes egeszeben a jelen temog ' < ' m< r , arozott 
kamatokkal egyutt a kdzponti koltsdgvetesbe visszafizetni, es a Kbt-ben meghatarozott egyeb jogkbvetkezm6r^^jsArise|r^.'

7. A Kedvezmenyezett kdteies a tamogatast elkulbnitetten (elkulonitett alszamidn) kezelni ds a felhasznalasrdl ellendrizhet&J 1/3 
£



naprakesz nyiMntartast vezetni. A tdmogatas nyujtbsara iranyulb szerzoddsben rbgzlteni kell a feiadatellatas megvatositasdnak 
jelen Okirattal Osszhangban 6116 szabalyait is, igy a tamogatds nyujtasara irdnyuld szerzdddsnek tartalmaznia kell azon felteteleket 
6s kdtelezettsdgeket is, amelyeket a Tdmogatott rdszere jelen Okirat eloir, kOIOnfis tekintette! a 6., 13. 6s 14. pontokra.

8. A Kedvezmenyezett 10 napon belOI tajdkoztatja a Tdmogatdt minden olyan, a jelen okiratban szerepld adatban, illetve egydb 
kdrulmenyben bekovetkezett valtozasrol, amely erdemben erinti a tdmogatott tevdkenysdg teljesiteset, eredeti celjdnak megvaldsulasat.

9. A Kedvezmenyezett koteles a tdmogatas felhasznalasdnak, illetve a felhasznalas megvaldsuldsdnak ellenorzdset a Tamogato, tovabba 
minden olyan szervezet es hatosag reszhre lehetove tenni, melyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez. Koteles tovabbe az ellendrzesre 
feljogositott szervek megkeresesere az ellenorzds lefolytatasdhoz szuksdges tajekoztatast es segitseget megadni, a kert dokumentumokat 
rendelkezdsre bocsatani, a helyszini ellenorzest lehetfive tenni.

10. A Kedvezmenyezett tudomasul veszi, hogy a tamogatdst a visszaigdnyelheto dltalanos forgalmi ado megfizetesere nem hasznalhatja fel. 
Amennyiben a Kedvezmenyezett a jogallasa valtoz6sa miatt, vagy mas okbol a tamogatas feihasznaldsa soran a fizetendo adojabol rd 
dtharitott, vagy az altala megallapitott ad6t levonta, vagy a keletkezo adoterhet masra atharitotta, a levonasba helyezett, illetve dtharitott ds a 
Tamogato dltal is tamogatott dltalanos forgalmi add osszegenek megfelelo koltsdgvetdsi tamogatast koteles a jogosulatlanul igenybe vett 
tamogatdsokra vonatkozd szabdlyok szerint visszatdriteni.

11. A Kedvezmdnyezett a tdmogatas felhaszndlasa soran a tamogatds terhere a szdzezer forint drthkhatart meghalado ertdkG aru 
beszerzdsdre vagy szolgdltatds megrendeldsere irdnyuld szerzodest kizarolag irasban kothet. Irasban kotott szerzodesnek mindsul az 
elkuWOtt 6s visszaigazolt megrendelds is. Az Irdsbeli alak megsdrtdsevel kotott szerzddds teljesitese drdekeben tOrtent kifizetes osszege a 
tomogatott tevekenysdg kdltsdgei kdzdtt nem vehetd figyelembe.

12. A tamogatoi okirat csak abban az esetben mddoslthatd, ha a tdmogatott tevekenyseg az igy modositott feltdtelekkel is 
tamogathato left volna. A tamogatoi okirat mddositdsanak a felhasznaiasi hatdridd vegdig a Kedvezmenyezett reszerol tOrteno 
kezdemdnyezdsdre haram alkalommal van lehetosdg, mely nem eredmenyezheti a tamogatosi Osszeg ndveleset. Az 
dllamhdztartdsrdl szold 2011. evi CXCV. torveny (a tovabbiakban: Aht.) 52/A. § (3) bekezdese alapjdn a felhaszndlasi hatarido egy 
alkalommal, egy evvel hosszabbithato meg.

13. A Kedvezmdnyezettnek a tamogatasbdl megvalosuld beruhazast a beruhazas megvaldsitasatdi szamitott 6t evig az eredeti 
rendeltetesnek megfeleloen kell hasznalnia, a letesitmdnyt nem szuntetheti meg, azt a nemzeti vagyonrol sz6ld 2011. evi CXCVI. 
torvdny (Nvtv.) rendelkezdseinek megfelelden fenntartja ds Ozemelteti. A tamogatdssal letrehozott, illetve megszerzett vagyon a 
letrehozdstdl, illetve megszerzdstdl szamitott tiz dvig csak kerelemre, a Tamogato elozetes jdvahagyasdval es a szolgaltatasi ds 
egydb kOtelezettsdgek dtvdllaldsdval, atruhazdsdval idegenithetd el, illetve terhelheto meg.

14. Amennyiben a tdmogatasbdl a Kedvezmenyezett targyi eszkbzt is beszerez, a tulajdonaba kerult, a tulajdonszerzds iddpontjdtol szdmitott 
dt dvig csak a Tamogato elozetes hozzajarulasaval idegenltheto el, adhatd berbe vagy mas hasznalataba, illetve terheihetd meg.

15. A tamogatds felhasznaldsdnak kezdd idoponlja a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozat kihirdetesdnek napja

16. A tamogatas felhaszndldsdnak vdgsd hatdrideje 2020. december 31. napja, ameiy hatdridoig fel nem haszndlt tamogatasrdszt a 
Kedvezmdnyezett koteles a kozponti koltsegvetesbe visszafizetni.

17. A Kedvezmenyezett a tamogaths felhaszndldsarol targydv december 31-ei forduldnappai, az dves koltsegvetdsi beszdmold kereteben es 
rendje szerint szamo) e).

18. A Kedvezmdnyezett a tamogatds felhaszndldsat kdvetS 60 napon belOl, de legkesobb 2021. janudr 31 -ig szakmai ds pdnzdgyi 
beszdmoldt nyujt be elektronikus uton az ebr42 onkormdnyzati informdcids rendszeren keresztul, valamint papir alapon egy eredeti 
pdlddnyban a Tamogat6 reszdre, amelyben szoveges indokoidssal, engeddlykbteles beruhazds eseten a haszndlatba vdteli engeddly 
csatolasaval, fdnykepes dokumentacidval, fejlesztdssel erintett ingatlan rendezett tulajdoni lapjaval, a kdtelezettsegvallalas es 
teljesites dokumentumaival, igy kiilondsen a felhaszndidsi hatoridfin beful keietkezett, pbnzflgyiieg rendezett szamiakkal, azok 
osszesitojdvel, targyi eszkfiz beszerzds eseten a kOnywiteli nyilvdntartdsba vdtelt igazold dokumentummal alatamasztottan 
beszamol a tdmogatdsi dsszegnek a tomogatoi okiratban eloirt celnak megfelelo es rendeltetesszerti feihasznaldsdrdl. A beszdmolo 
eredeti pdlddnyahoz a szdmlak hiteiesitett masoiatat kell benyujtani. A szdmlak eredeti pdldanydra a Kedvezmdnyezett koteles 
ravezetni az ,,2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatdrozat alapjan folyositott koltsegvetesi tdmogatas terhdre elszdmolva'' zaraddkot.

19. A tamogatott tevdkenysdg akkor tekinthetS befejezettnek, ha az a tdmogatoi okiratban meghatdrozottak szerint teljesiilt, a megvaldsitds 
soran keietkezett szdmlak kiegyeniitese megtortent, a tdmogatassal letrehozott Idtesitmeny vagy beszerzett eszkOz aktivdlasra kerult, ds a 
kedvezmdnyezettnek a tamogatott tevekenysdg befejezdset tanusitd, hatosagi engedelyekkel es bizonylatokkal alatamasztott beszamolojat, 
elszamolasat a Thmogato jovdhagyta.

20. A tamogatas jogosulatian igenybeveteldnek minfisGI kli{dndsen, amennyiben,

a) a Kedvezmenyezett a tamogatast vagy annak egy rdszet jogtalanul vette igdnybe

b) a Kedvezmenyezett azt a nem megjelblt feladatra hasznalta fel
c) a Kedvezmdnyezett a jelen tamogatdi okiratban meghatarozott megvaldsitdsi idoszak kezdo idSpontjdtol szamitott hat hdnapon belli I a 
tamogatott tevdkenyseg nem kezdddik meg, vagy a Kedvezmdnyezett a kOltsdgvetesi tdmogatds igdnybevhteidt neki felrdhatd okbol nem 
kezdemenyezi, 6s kesedelmet ezen idd alatt irasban sem menti kt
d) hitelt erdemiden bebizonyosodik, hogy a Kedvezmenyezett a tamogatasi dontest erdemben befolyasolo valotlan, hamis adatot szoigdltatott 
a tdmogatdsi igdny benyiijtasakor
e) tamogatott tevekenyseg megvaldsitesa meghiOsul, tartos akadalyba utkOzik, vagy a tdmogatasi szerzoddsben foglalt utemezeshez khpest 
jelentos kdsedelmet szenved
f) a jogszabatyban meghatarozott ardnyt meghaladO mdrteku tamogatdst vett ighnybe, a felhaszndldsi cel a tervezettnel alacsonyabb 
Osszkdltsdggel valdsult meg



g) a Kedvezmenyezett neki felrdhatd okbdl megszegi a jogszabalyban es jelen okiratban rdgzitett kotelezettsdgeit, fgy kuldnosen nem tesz 
eleget ellenorzesturdsi kdtelezettsdgenek, 6s ennek kdvetkezteben a kbltsegvetesi temogatds szabdlyszeru felhasznalasat nem lehet 
ellendrizni

h) a Kedvezmdnyezett a tamogatott tevekenyseghez szuksdges hatdsagi engeddllyel nem rendelkezik
i) a Kedvezmenyezett a tAmogatasra vonatkozd vaiameJy feltetelt egyeb mddon sulyosan megszegett
amely esetek bdrmelyikeben a Tamogato az allamhdztartAsrdl szdlo 2011. 6vi CXCV. torvdny (a tovabbiakban: Aht.) 53/A. § (1) bekezdese 
alapjan jogosult a koltsdgvetesi tamogatast visszavonni.

21. A tAmogatAs Tamogato altali visszavonasa eseten - ideertve a 16. pont szerinti felhasznalasi hatariddn tuli penziigyi teljesitest is - a 
Kedvezmenyezett az allamhaztartasrd! szdlo 2011. 6vi CXCV. tdrveny (a tovabbiakban: Aht.) 53/A. §-anak, az dllamhaztartasrol szdlo torveny 
vegrehajtasardl szo!6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendetet (a tovabbiakban: Avr.) 83. § 6s az Avr. 97-99. §-ainak figyelembev6tel6vel - kulonds 
tekintettel az Aht. 62/A. § (2) bekezdesere - koteles a KincstAr Kedvezm6nyezett szdkhelye szerint illetdkes teruleti szerve Citjan lemondani 
6s azt az Avr. 98. §-a szerinti ugyleti kamattal, illetdleg k6sedelem eset6n kesedelmi kamattal novelten visszafizetni.

22. Amennyiben a tAmogatott feladat az allami beruhAzAsok kdzponti nyilvdntartasdrdl 6s ellendrzeserdl sz6ld 1830/2016. (XII. 23.) Korm. 
hatArozat hatdlya aid esik, ugy a Kedvezmenyezett a KABER AItai igenyelt adatszolgdltatast - meghatdrozott m6don - teljesiti.

23. A tamogatoi okiratban nem szabalyozott kerddsekben az Aht., az Avr., tovabba Kvtv. rendelkezeseit kell alkalmazni.

24. A Kedvezmenyezett koteles a kdltsegvetesi tdmogatAssal Osszeftjggdsben keletkezett iratokat, valamint a tamogatAsi osszeg 
felhasznAIAsAt alAtdmasztd bizonylatokat teljeskOrOen a mindenkori iratkezeldsi szabalyoknak megfeleloen kezelni, es a tamogatAs 
elszamolAsat koveto 10 naptan 6vig hiAnytalanul megdrizni.

25. Az elektronikus Adatlap jelen okirat elvAlaszthatatlan r6sz6t KApezi, 6s a TAmogatbra, valamint a Kedvezmenyezettre kotelezd ervdnyu, 
ha fizikai ertelemben jelen okirathoz nem is kerult csatolasra. Ezek a dokumentumok egyiitt olvasandbk 6s Artelmezendok, egymast 
kiegdszitik es kolcsdnosen magyardzzak, de mindennemu 6rtelmez6s soran elsodlegesen a tamogatoi okirat rendelkezesei az iranyadoak.

26. Jelen tAmogatAsi jogviszony a tdmogatdi okirat kbz!6s6vel jon I6tre es a jelen okiratbol eredd valamennyi kdtelezettseg a Felek Altali 
teljesit6s6ig terjed.

27. A kozponti kolts6gvet6s IX. fejezet6be sorolt eldiranyzatokra vonatkozd kotelezettsegvAllalas, utalvanyozas, elienjegyzds 6s 6rv6nyesit6s 
rendjerol szdlo 35/2015. (Xll.9.) BM utasitas 4.1. pontjaban foglaltak alapjdn kotelezettsegvAllatesra Pogdcsas Tibor dnkormanyzati 
Allamtitkar jogosult.

28. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 dnkormanyzati informacids rendszerben keriil kiadasra a Kedvezmenyezett rdszdre, a Magyar 
Allamkincstdr tertiletileg illetekes igazgatdsAga reszdre, valamint paplr alapon a Tamogatd Irattdra rdszere.

Pogacsas Tibor 

dnkormanyzati AllamtitkAr 
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