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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Budavári
Önkormányzat) a korábbi években a kerületi társasházak részére ún. épület-felújítási hitel pályázatot
írt ki a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által
nyújtható egyes támogatásáról szóló módosított 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) alapján.
Az önkormányzati épület-felújítási hitel támogatás lényege:
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 12/2001. (I.
31.) Korm. rendelet) alapján a társasházak jelentősebb mértékű felújítási munkákra ún. államilag
támogatott hitelt vehetnek fel. A12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet által szabályozott kamattámogatás azt
jelenti, hogy a banki hitelszerződés első öt évében a kamat 70%-ára, a második öt évében 35%-ára
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nyújt az állam támogatást. A Budavári Önkormányzat ezt az állami támogatást egészíti ki az első öt
évben 2 %-os, a második öt évben 4 %-os kamattámogatással, ezzel könnyítve meg a társasházak
számára a hitel felvételét. A hitelt nyújtó pénzintézettel - mely jelen esetben a Raiffeisen Bank (a
továbbiakban: Bank) - az Önkormányzat külön szerződést köt minden egyes társasháznak nyújtandó
kamat, valamint óvadéki támogatás összegéről és feltételeiről (ugyanis az Önkormányzat a
kamattámogatáson túl óvadékot is elhelyez a Banknál a megállapított hitelösszeg 20 %-os mértékében,
de max. 5 millió Ft értékben).
A legutóbbi pályázati kiírásra 2019 tavaszán került sor, ekkor nem érkezett a társasházak részéről
pályázat, 2020-2021-ben pedig a kialakult veszélyhelyzet miatt maradiéi a pályáztatás.
2021. november 25-i ülésén a Képviselő-testület 204/2021. (XI.25.) önkormányzati határozatával
jóváhagyta a 2022. évre vonatkozó Épület-felújítási hitel pályázat 2021 decemberében történő kiírását,
azonban a 2021. december 16-i Képviselő-testület 264/2021. (XII.16.) önkormányzati határozatával
önkormányzati képviselői előterjesztésre a kiírás határidejét 2022. márciusra módosította. A kiírási
határidő módosítására azért került sor, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei
vizsgálják felül az egész támogatási rendszert. Ennek eredményeképpen - különös tekintettel a
közelmúltban bekövetkezett gazdasági, pénzügyi viszonyok drasztikus változásaira, valamint az
Önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzésére - a T. Képviselő-testület előző, május 26-i ülésén
a Rendelet módosításáról döntött.
E rendeletmódosítás alapján már az új kondíciókkal válik kiírhatóvá a 2022. évi épület-felújítási hitel
pályázat, melynek szövegét és mellékleteit jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
A kamattámogatásokra fordítandó összeg fedezetét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete „K512 rovat - Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre" soron 4 millió Ft összegben biztosította, a Rendelet módosítása
következtében ez a fedezet elegendő lesz.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület
egyszerű többséggel szavaz.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2022. önkormányzati határozata
a 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírásáról
I.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi Épület-felújítási hitel

pályázat kiírásáról szóló 204/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatot visszavonja.
II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal a 2022. évre Épület-felújítási hitel pályázatot ír ki, azzal, hogy a kiírás közzétételének
határidejét 2022. július 8-ban határozza meg, továbbá megállapítja, hogy a támogatásra fordítandó
összeg fedezete a Budavári Önkormányzat Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre" soron K512 rovaton 4 millió Ft összegben rendelkezésre áll.

III. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázati kiírás közzétételére, a pályázati anyagok döntéselőkészítési feladatainak ellátására.
Határidő:

a közzétételre 2022. július 8.,
a döntéselőkészítésre 2022. november 30.
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős: Főépítészi Iroda
Budapest, 2022. június 7.

3. Az
-

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

pályázati kiírás
pályázati adatlap a mellékleteivel

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
társasházak által igényelhető felújítási hiteltámogatásához
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete alapján)
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évre pályázatot ír ki
a kerületi lakóépületek felújítására, amelyhez az Önkormányzat a Raiffeisen Banknál történő óvadéki betét
elhelyezésével, valamint kamattámogatott hitelfelvétel lehetőségével biztosítja a társasházak részére a
felújítási munkálatok finanszírozását.
A 2022. évi pályázatra azok a társasházak pályázhatnak, ahol az épületen jelentős felújítási munkákat
kívánnak elvégezni.
A pályázat közzétételének ideje: 2022. július 08.
A pályázati kiírás közzététele: a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint letölthető a www.budavar.hu weboldalon.
A pályázatokat a kiírást követően folyamatosan lehet benyújtani 2022. október 31-ig. A formailag és
tartalmilag megfelelő pályázatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével.
A 2022. évi pályázaton legfeljebb két társasház felújítási hitele támogatható.
A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, „ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI HITELPÁLYÁZAT" felirattal.
A pályázat benyújtásának helye:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

A pályázaton kizárólag az I. kerületi Társasházak, és Lakásszövetkezetek (a továbbiakban: társasház)
pályázhatnak.
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház
alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották).
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári Önkormányzatot megillető
egyéb lejárt tartozással, vagy a társasházközösség által felvett hitel-tartozással.
c) hatósági engedélyhez, bejelentéshez kötött munkálatok esetében rendelkezik az illetékes hatóság
engedélyével, igazolásával és
d) közgyűlési határozata alapján felújítási alapot képez és a közgyűlés döntött - a pénzintézettől
igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó - a felújítási alap javára
történő befizetési kötelezettségről, vagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét
vállalta.
A támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a pályázó a lakáscélú állami támogatásokról
szólói 2/2001 (1.31.) Kormányrendelet 16. §-a szerinti állami kamattámogatott kölcsönben részesül.

A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett felújítási és korszerűsítési munkálatokhoz vehető
igénybe:
a) az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap megerősítése, talajvíz elleni védelem;
b) tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása;
c) függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
d) lift felújítása;
e) lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges fel újítása;
f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épületgépészeti berendezések és
vezetékhálózatok - különös tekintettel a gázvezeték rendszer - teljes vagy részleges
felújítására, korszerűsítésére (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv
berendezéseinek és vezetékhálózatának kivételével);
g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hőszigetelésének
javítását vagy a baleset megelőzést célzó munkálatokkal;
h) felszíni csapadékvíz elvezetése;
I) villámvédelem.
A támogatás kizárólag fentiekben meghatározott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mértéket
meg nem haladó kivitelezési és lebonyolítási költségeinek fedezésére nyújtható.
Az Önkormányzat az alábbi módon nyújt támogatást a társasházaknak a banki hitelfelvételhez:
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettől igényelt és általa már
jóváhagyott hitelösszeg
a) 20% -lg terjedő óvadéki betét, maximum 5 millió Ft, valamint
b) a hitelösszeget terhelő banki kamat
- 30%-a, de legfeljebb 2 százalékpont, a hitel futamidejének első 5 évében,
- 65%-a, de legfeljebb 4 százalékpont a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Abban az évben, amelyben a társasház a 12/2005. Kt. rendelet alapján támogatásban részesül,
egyéb támogatásban - a vis major támogatást kivéve - nem részesülhet.
A támogatás időtartama (futamideje) legfeljebb 10 év lehet.
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatalnál. A pályázathoz mellékelni kell:
-

-

-

Adatlap kitöltve, 2 példányban, aláírással ellátva (nyertes pályázat esetén egy példány a bank
részére megküldésre kerül).
a felújítás elvégzéséről, illetve a pályázaton való részvételről szóló társasházi közgyűlési
határozatot, amely a kért összeget és futamidőt, valamint a pénzintézettől igényelt kölcsön
visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó felújítási alapba történő befizetési
kötelezettség mértékét, avagy a megemelt mértékű közös költséget is tartalmazza.
a tervezett felújítási munkák részletes műszaki leírását (szükség szerint műszaki rajzokkal
együtt), tervezett ütemezését és indokoltságának okait.
részletes költségvetést.
nyilatkozatot a pénzügyi fedezet forrásairól.
igazolásokat arról, hogy a társasháznak nincs közüzemi és egyéb köztartozása,
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a társasháznak nincs hiteltartozása, a Budavári
Önkormányzatot megillető lejárt tartozása.
a társasház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, illetve a lakásszövetkezet
alapszabályát.

-

a társasház, illetve lakásszövetkezet tulajdoni törzslapját.
a hatósági engedély, igazolás másolatát.

A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!
Mellékletek:
1. Adatkezelési tájékoztató
2. Nyilatkozat I
3. Nyilatkozat II.
4. Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozatok
5. Átláthatósági nyilatkozat
6. ÁFA nyilatkozat
A pályázatok elbírálásáról a társasházak és a Raiffeisen Bank Zrt. írásban értesítést kapnak. A
társasháznak ezt követően van lehetősége hitelszerződést kötni a Raiffeisen Bank Zrt.-vel.
Egyéb Információk:
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány a Budapest Főváros I kerület, Budavári
Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodában (1014 Budapest. Kapisztrán tér 1.) beszerezhető,
valamint a www.budavar.hu honlapunkról is letölthető.
A banki feltételek változása esetén, az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
részben vagy egészben visszavonja, Illetve eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatok elbírálására, valamint a nyertes pályázókkal létrejövő jogviszonyra Önkormányzat által
nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhető a Budapest Főváros L kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján és a főépítész irodatabudavar.hu e-mail címen.
Budapest, 2022. július 8.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

PÁLYÁZATI ADATLAP
társasházak által igényelhető felújítási hitei támogatásához
(Budavári Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete alapján)
A Társasház megnevezése:
A Társasház címe:
A Társasház adószáma:
A Társasházban lévő lakások száma:
Az Ingatlan helyrajzi száma:
Az Alapító Okirat kelte:
Közös képviselet neve (cégnév):
Közös képviselő neve:
Címe:
Mobil telefonszáma:
E-maii:
A munkálatok megnevezése, amelyhez a Társasház a hitelt igényelheti:
(kérjük megjelölni azon munkálatokat, amelyre a társasház a hitelt Igényli)
Az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása
Alap megerősítés
Az épület talajvíz elleni védelmének munkálatai
Tető, tetőszerkezet felújítása
Kémények teljes, vagy részleges felújítása
Függőfolyosók és erkélyek felújítása
Lift(ek) felújítása
Lépcsőház, egyéb közös használatú terek felújítása
Épületgépészeti berendezések, vezetékhálózatok felújítása
Gázvezeték felújítása, korszerűsítése
Elektromos hálózat felújítása, korszerűsítése
Homlokzat felújítása, hőszigetelése
Felszíni csapadékvíz elvezetési-felújítási munkái
Villámvédelem kiépítése
A társasház által igényelt hitel adatai:
Az igényelt hitel összege (Ft):
Az igényelt hitel futamideje (max. 10 év):
A hitel igénylésének rövid indokolása:

A pályázat mellékletei:
•

Adatlap kitöltve, 2 példányban, aláírással ellátva (nyertes pályázat esetén egy példány a bank
részére megküldésre kerül);

•

Mellékletek:
a) a felújítás elvégzéséről, illetve a pályázaton való részvételről szóló társasházi közgyűlési
határozat amely a kért összeget és futamidőt, valamint a pénzintézettől igényelt kölcsön
visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó felújítási alapba történő befizetési
kötelezettség mértékét, avagy a megemelt mértékű közös költséget is tartalmazza;
b) a tervezett felújítási munkák részletes műszaki leírása (szükség szerint műszaki rajzokkal
együtt), tervezett ütemezését és indokoltságának okait;
c) részletes költségvetés
d) nyilatkozat a pénzügyi fedezet forrásairól;
e) igazolás arról, hogy a társasháznak nincs közüzemi és egyéb köztartozása, továbbá
nyilatkozat arról, hogy a társasháznak nincs hiteltartozása, a Budavári Önkormányzatot
megillető lejárt tartozása;
f) a társasház alapító okirata szervezeti és működési szabályzata,illetve a lakásszövetkezet
alapszabálya
g) a társasház, illetve lakásszövetkezet tulajdoni törzslapja
h) a hatósági engedély, igazolás másolata
•

további kitöltendő iratok: (tájékoztató és nyilatkozat)
1. Adatkezelési tájékoztató
2.

Nyilatkozat I.

3.
4.

Nyilatkozat II.
Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozatok

5.

Átláthatósági nyilatkozat

6.

ÁFA nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A kérelmet, a társasház SZMSZ-ben meghatározott képviseletére jogosult személynek (közös képviselő,
közös képviseletet ellátó cég, IB elnök stb.) eredeti aláírásával ellátva kell benyújtani.
Budapest, 2022..................... hó............ nap.

a társasház képviseletére jogosult személy

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
1.

melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATOZAT
a Budapest l Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi felújítási hitel támogatáshoz
Tisztelt Érintett!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) az Ön által benyújtott pályázat alapján, jogszabályban foglalt
kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.
rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatalPbudavar.hu:
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Háner Fanni, e-mail: adatvedelem@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: a pályázó, illetve a pályázó képviseletére jogosult személy
családi- és utóneve, lakcíme.
3.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
4.
Az adatkezelés célja:
A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságának a pályázati felhívást jóváhagyó 39/2022. (IV.22.) VKB határozata
alapján az Önkormányzat 2022. évi Épület-felújítási pályázatára benyújtott pályázati anyagok
értékelésével kapcsolatos adatkezelés.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a pályázati
anyagokat kezelik és értékelik.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez valójog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
7.2.
/I helyesbítéshez valójog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
73.
/I törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
A datkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
ki érintett személy az I, pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azokfelhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az
adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
/I tiltakozáshoz való jog
ki érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelemtabudavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Postacím: 1363 Budapest, Pf: 9.
Cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa u. 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu:
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. §-ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022...........................hó.........nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

2. melléklet
NYILATKOZAT I.
Alulírott pályázó
a)

kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és
hitelesek,

b)

kijelentem, hogy a pályázatban vállalt saját forrást ténylegesen biztosítani fogom és azt a
pályázatban megjelölt munkálatok megvalósítására fordítom,

c)

kijelentem, hogy törlési eljárás alatt nem állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben
a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási összeggel való elszámolásig ilyen eljárás indul,

d)

elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés
érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet,

e)
f)

kijelentem, hogy a pályáztató felé elszámolandó számlákat más pályázaton nem számolom el,
a támogatói szerződés aláírásával hozzájárulok a támogatás ellenőrzéséhez és a támogatott
szervezet nevének, a támogatás céljának, összegének, a támogatott program helyszínének a
közzétételéhez,
tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában foglaltak

g)

a kizáró oknak minősülnek.
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3. melléklet
NYILATKOZAT II.

I. A pályázó adatai

Neve

Nyilvántartásba vételi okiratának száma

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése

Képviselőjének neve

II. De minimis nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de
minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak
szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be1:

Támogató szerv megnevezése

Támogatás nyújtás
időpontja
(a támogatást megítélő
okirat dátuma szerint)

Támogatás
összege
(Ft)

A támogatás
támogatástartalma
(Ft)=(euró)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de
minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak
megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik,
úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.
Budapest, 2022...........................hó.........nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

1 A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány,
közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa
végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

4. melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS ÉRINTETTSÉG! NYILATKOZATOK

A) Összeférhetetlenség
Alulírott, .......................................................................................................................................... mint a(z)
(székhely: ..................................................................................................................................... adószám:
...................................................... ) szervezet képviseletére jogosult jelen okirat aláírásával
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy pályázatom vonatkozásában a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában
foglalt összeférhetetlenség (Isd. kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:
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B) Érintettség
Alulírott, .......

mint a(z)

(székhely: ..................................................................................................................................... adószám:
...................................................... ) szervezet képviseletére jogosult jelen okirat aláírásával
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy pályázatom vonatkozásában a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában
foglalt érintettség (Isd. kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022...........................hó.........nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

5. melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésének c) pontjának és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, .......................................................................................................................................... mint a(z)
(székhely: ..................................................................................................................................... adószám:
......................................................) szervezet képviseletére jogosult jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem
biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
átlátható szervezetnek2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ...................................................
........................................................................................................ (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének alapján átlátható
szervezetnek minősül.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali
hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022............................ hó......... nap
szervezet képviseletére jogosult

2 1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi
személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

6. melléklet
ÁFA NYILATKOZAT

Alulírott................................................................................................................................................... , (név)
a(z)

..................................................................................................................................................................

(szervezet) (adószám:..................................................................... ) képviselőjeként

1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* mindkét esetben a megfelelő aláhúzandó
2.

Büntetőjogi

felelősségem

tudatában

nyilatkozom,

hogy

szervezetünknek

lejárt

esedékességű köztartozása nincsen.
Jelen

nyilatkozatot a

Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzattal

szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2022...........................hó.........nap

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

kötött támogatási

