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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag
velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

□

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviseld-testiilet!

I.

Tenyalias es a dontes tartalmanak 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
Kormany egyetert azzal, hogy a beliigyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melleklet IX. Helyi
dnkormdnyzatok tamogatasai fejezet, 57. Budapest VIII. kerulet varoskep rehabilitdcid tamogatasa
cim javdra atcsoportositott 300 000 000forint terhere kulon palydzat es kerelem benyujtasa nelkul,
elofinanszirozds kereteben, egy osszegben a tdmogatds felhaszndldsanak es elszdmolasanak reszle
tes felteteleit tneghatarozo tdmogatdsi szerzodes vagy tamogatoi okirat alapjan 300 000 000forint
tamogatast nyujtson Budapest Fovdros VIII. kerulet Jozsefidrosi Onkormanyzat reszere a tdmoga
tdsi szerzodes megkoteset, vagy a tamogatoi okirat kidllitdsat kdvetoeri\ Az ingatlan tulajdonosa,
Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. eldzetesen nem nyujtott be kerelmet a tamogatas igenylesere, mely ellentetes az unios versenyszabalyokkal, mert addigra mar megtortent a tamogatasi dontes.
A Kormanyhatarozatnak megfeleloen 2019. julius 31-en kiadasra keriilt a BMOGF/812-4/2019.
szamu Tamogatoi Okirat (1. sz. melleklet).
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Az ingatlan tulajdonosa, Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. az epulet teljes koru felujitasat es a
homlokzat muemleki igenyessegu helyreailitasat vegzi, ehhez az onkormanyzat tamogatasat kerte a
2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozatra hivatkozva 2020. november 19-en. Az epulet teljes korii
felujitasa 2021. nyaran kezdodott meg es 2022. oszen fejezodne be.
A tamogatas felhasznalasa, annak koltsegvetesi megitelese ota tisztazatlan volt, szamtalan munkaoraban foglalkoztatta a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal es kulsos jogi szakerto munkatarsait,
ennek merfoldkoveit a 2. sz. melleklet tartalmazza. A Tamogatasokat Vizsgalo Iroda (tovabbiakban:
TVI) allasfoglalas sem volt mindig egyertelmu az eljaras kezdeten. A tamogatas 651/2014/EU bi
zottsagi rendelet (a tovabbiakban: bizottsagi rendelet) 56. cikke szerinti helyi infrastrukturara iranyulo tamogatas vagy 53. cikke szerint kulturat es a kulturalis oroksegmegorzeset elomozdito ta
mogatas lehet. Errol hosszas levelezes itt indult 2019 decemberetol kezdodoen, majd a 2020 novembereben veglegesitette allaspontjat a TVI, miszerint a bizottsagi rendelet 56. cikke szerinti helyi
infrastrukturara iranyulo tamogatasnak mindsul az iigylet, de a 6. cikk szerint bsztonzo tamogatast
adhat, ha a tamogatott kerelemben fordul a tamogatast nyujtd tagallamhoz (a TVI-vel folytatott le
velezes osszefuzve a 3. sz. melleklet tartalmazza a nyilt ules okan az e-mail valtasok nincsenek mellekelve az eldterjeszteshez). Ilyen dokumentum nem fellelhetd sem papir, sem elektronikus forma
ban, ezert a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft.-tol az Onkormanyzat bekerte ezt a nyilatkozatot,
mely a TVI 2021. julius 27-i allasfoglalasa szerint nem megfeleld ez nem tamogathato ebben a for
maban es soha nem is volt az, mert a Beliigyminiszterium ugy adott penzt, hogy nem kerte a tamo
gatott.

Ezzel egyutt az onkormanyzati szakertok arra a kdvetkeztetesre jutottak, hogy a szerzodes tovabb
egyeztethetd a vegsd kedvezmenyezettel, mivel a tamogatas igenylese korabban az onkormanyzat
reszerol megtortent es a TVI-nek akkorjova kellett hagynia a tamogatas folyositasat.. A Kepviseldtestiilet a 475/2021. (VII.22.) szamu kepviseld-testiileti hatarozataval dontott a Corvin Aruhaz In
gatlanhasznosito Kft.-vel kotendo tamogatasi szerzodes megkoteserol, majd a Budapest Fovaros
VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga a 41/2021. (VII.30.) szamu hatarozataval a vegleges szerzodes szoveget elfogadta.
A varoskepi rehabilitacios celra kapott tamogatas kizarolag a Corvin Aruhaz vedett, muemleki
homlokzat eredeti allapotban torteno helyreallitasara keriilhet felhasznalasra. A kivitelezest az in
gatlan tulajdonosa vegzi banki finanszirozassal. A szerzodest alairas elott a Corvin Aruhaz Ingat
lanhasznosito Kft. velemenyeztette a beruhazast finanszirozo bankkal. A Corvin Aruhaz Ingatlan
hasznosito Kft.-t kepviselo iigyved elektronikus levelben tortent tajekoztatasa szerint a bank megtagadta a hozzajarulasat azzal az indokkal, hogy szamara elfogadhatatlanok a Tamogatoi Okiratban
rogzitett, es a tamogatas tovabbadasardl szolo tamogatasi szerzodesben kotelezoen eloirando feltetelek (a tamogatassal letrehozott, illetve megszerzett vagyon a letrehozastol, illetve megszerzestol
szamitott tiz evig csak kerelemre, a Tamogato eldzetes jovahagyasaval es a szolgaltatasi es egyeb
kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval idegenitheto el, illetve terhelhetd meg, amennyiben a
tamogatasbol a Kedvezmenyezett targyi eszkozt is beszerez, a tulajdonaba keriilt, a tulajdonszerzes
iddpontjatol szamitott ot evig csak a Tamogato elozetes hozzajarulasaval idegenitheto el, adhato
berbe vagy mas hasznalataba, illetve terhelhetd meg), igy nem keriilhetett alairasra a szerzodes.
Ezzel a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. reszere nyujtandd tamogatas meghiusult, melynek
eredmenyekent az Onkormanyzatnak az erre a celra kapott kozponti tamogatas visszafizeteserol
donteni sziikseges.

A Tamogatoi Okirat hataridd modositassal 2021. december 31-eig meghosszabbitasra keriilt. A veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 120. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan a 2020. november 4. napjan fennallo vagy ettol az idoponttol e torveny
hatalyba lepeseig letrejott, a kozponti kdltsegvetes terhere nem unios forrasbol nyujtott koltsegvetesi tamogatasbol megvaldsuld programokkal, projektekkel osszefuggo tamogatasi jogviszonyokban
meghatdrozott tamogatott tevekenyseg idotartama es az elszdmoldsi hataridd az eredeti hatdridotol
szamitott 180 nappal, de legalabb az e torveny hatalyba lepeset kovetd 180. napig meghosszabbodik. Amennyiben a veszelyhelyzet 2021. december 31. elott szunik meg, ugy a torveny szerinti 180
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napos hataridd hosszabbodas ertelmeben a felhasznalasi hataridd 2022. junius 29. napjaig hosszabbodhat meg. Ezen rendelkezest a 2021. november 17-en megjelent, a veszelyhelyzettel osszefuggo
atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny hatalybalepeserol szolo CXV. torveny 2. § 14.
pontja hatalyon kivul helyezte, igy a hatalyos Tamogatoi Okirat szerinti veghatarido 2021. decem
ber 31. Igy nines tovabbi lehetoseg a tamogatas felhasznalasara, se annak egyeztetesere.
Mindezekre tekintettel kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy a szerzddeskdtes meghiusulasat
vegye tudomasul es vonja vissza az erre vonatkozo donteset, tovabba dontson a tamogatasrol tortend lemondasrdl es hatalmazza fel a polgamiestert a tamogatas visszafizetesevel kapcsolatos intezkedesekre.

II. A beterjesztes indoka
A Kepviselo-testulet jogosult a hatarozatat visszavonni es a koltsegvetesi tamogatasrol tdrteno lemondasarol ddnteni.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a 300.000.000 Ft kozponti tamogatasrol torteno lemondas es annak visszafizetese a
tamogato fele. A tamogatasi osszeg fedezete a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet 5.2. melleklete szerint a 22009 cimen biztositott eldiranyzat terhere atesoportositassal biztosithato.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet hataskore a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi
CLXXXIX. torveny 41. § (3) bekezdesen, a 42.§ 4. pontjan alapul.
A 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozat 1. g) pontja rogziti a kovetkezoket: „a Kormany
...egyetert azzal, hogy a belugyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melleklet IX. Helyi dnkormanyzatok tamogatasai fejezet, 57. Budapest VIII. kerulet varoskep rehabilitacio tamogatasa
cim javara atesoportositott 300 000 000 forint terhere kiildn palyazat es kerelem benyujtasa nelkul,
elofinanszirozas kereteben, egy osszegben a tamogatas felhasznalasanak es elszamolasanak reszletes felteteleit meghatarozd tamogatasi szerzodes vagy tamogatoi okirat alapjan 300 000 000 forint
tamogatast nyujtson Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat reszere a tamoga
tasi szerzodes megkoteset, vagy a tamogatoi okirat kiallitasat kovetoen”.

Kapcsolodo szabalyozas az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 52/A.§ (3) bekezdese.
A 17/2018. (II. 22.) kepviseld-testuleti hatarozat a tamogatas befogadasarol es felhasznalasarol:
„A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy
1. a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozat 1. g) pontjaban meghatarozott 300.000 eFt „ varoskep rehabilitacio tamogatasa ” cimen ktilon palyazat es kerelem benyujtasa nelkul, elofinanszirozas kereteben megitelt allami tamogatas bsszeget - onkent vallalt feladatkent - a Buda
pest VIII., Blaha Lujza teren allo Corvin Aruhaz (36432 helyrajzi szamu ingatlan) muemleki
homlokzatanak eredeti allapotban torteno helyreallitasara forditja.

Felelos:
Hataridd:
2.

polgarmester
2019. december 31.

az 1. pont szerinti felujitas erdekeben egyuttmukodesi megallapodast kot a Budapest VIII.,
Blaha Lujza teren allo Corvin Aruhaz (36432 helyrajzi szamu ingatlan) tulajdonosaval, a
Corvin Aruhaz Ingatlanhasznositd Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal (1085 Budapest,
Stahly u. 13.) es az egyuttmukodesi megallapodas reszleteinek kidolgozasara es elfogadasara felkeri a Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizottsagot.

Felelos:

polgarmester

Hataridd:

2019. februar 22.”
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A 475/2021. (VIL 22.) kepviseld-testiileti hatarozat a tamogatas befogadasarol es felhasznalasarol:

,,A kepviselo-testiilet
1.
az eldterjesztesben bemutatott tamogatasi konstrukciot megismerte, es azzal egyetert;
2. felkeri a polgarmestert, hogy az Innovacios es Technologyai Miniszterium
Tamogatasokat Vizsgalo Iroda velemenyezeset kovetoen a vegleges tamogatasi
szerzodest teijessze be a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag kovetkezo ulesere;
3. felhatalmazza a polgarmestert a 2. hatarozati pont szerint elfogadott tamogatasi
szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag (ileset koveto 15 munkanap”

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Tamogatoi Okirat
2. szamu melleklet: Merfoldkbvek
3. szamu melleklet: TVI levelezes
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Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testuletenek

..../2021. (...... ) szamu hatarozata
a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. az eldterjesztesben es mellekleteiben bemutatott koriilmenyeket megismerte, azokat tudomasul
veszi es visszavonja a 17/2018. (II. 22.) es a 475/2021. (VIL 22.) kepviseld-testiileti
hatarozatait;
2. lemond a BMOGF/812-4/2019. szamu Tamogatoi Okiratban biztositott, „Vegs6
kedvezmenyezettnek (allamhaztartason kiviilre) tovabbadando, a „Corvin Aruhaz Blaha Lujza
ter feloli muemlek homlokzatanak felujitasara” kapott 300 000 000 forint osszegu felhalmozasi
celu koltsegvetesi tamogatasrol;

3. a visszafizetesi kotelezettseg penziigyi fedezetet 300.000.000 forint osszegben az
Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati rendelet 5.2.
melleklete szerint a 22009 cimen biztositott eloiranyzat terhere atcsoportositassal biztositja;
4. 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. (II. 25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasaban
vezesse at;

5. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a tamogatas elszamolasarol es a zard
dokumentumok - a szakmai es penziigyi beszamolo - elkesziteserol, valamint intezkedjen a
300 000 000 Ft osszegu felhalmozasi celu koltsegvetesi tamogatas teljes osszegenek
visszafizeteserol.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: a hatarozat 5. pontja tekinteteben a Varosepiteszeti Iroda, a 3. es 4. pontok tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Budapest, 2021. november 25.
Piko Andras
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

jtos Csilla
Jtegyzd
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Budapest VIII, KerDlet Onkormanvzata
Kiielentkezes

Onkormanyzati informacios rendszer

FELMERES / PALYAZAT

Tamogatoi okiratok
,Vissza a iisUhoz:
Elszamolas Kitoltesi Utmutatd.docx j

dokumentum matrix.pdf

Tamogatoi okirat 2017. evi Korm. hat. szerinti tamogatashoz - 2018 - Tamogatoi okirat
BMOGF/812-4/2019.

A Belugyminiszterium a fejezetek kozotti 6s fejezeten beluli eldirdnyzat-atcsoportositasokrol szolo 2029/2017. (XII. 27.) Korm.
hatarozat alapjan kiadja az alabbi

TAMOGATOI OKIRATOT
1. A Belugyminiszterium mint Tamogato (a tovabbiakban: „Tamogatdn) rdgziti, hogy Budapest VIII. KerOlet Onkormanyzata (a
tovabbiakban: ..Kedvezmenyezett”) reszere 300 000 000,- Ft, azaz haromszazmillid forint vissza nem teritendd tamogatast biztosit,
melyet a Kedvezmenyezett az ebr42 onkormanyzati informacids rendszerben rbgzitett, 396355 azonosito szammal rendelkezd
Adatlap szerinti eelokra es rdszletezesnek megfeleloen hasznalhat fel.
2. A tamogatas koltsegvetesi forrasa a Magyarorszag 2019. evi kozponti koltsegvetdserol szolo 2018. evi L. tdrveny (a tovabbiakban:
Kvtv.) 1. melldklet IX. Helyi dnkormanyzatok tamogatasai fejezet 15. cim alcim Budapest VIII. kerulet varoskdp rehabilitdcid
tamogatasa elnevezesu eloiranyzata.
3. A tamogatdst a Tamogato utalvanyozasa alapjan a Magyar Allamkincstar folyositja egy bsszegben a Kedvezmenyezett fizetesi
szamlajara, a tamogatoi okirat hatalyosulasat koveto 5 napon belul.
4. A Korm. hatarozat alapjan nyujtott tamogatast a Kedvezmenyezett kizardlag a Budapest VIII. kerulet Onkormanyzat altali
tamogatasnyujtassal megvaldsulo varoskep rehabilitacio megvaldsitasa erdekeben, az aldbbiakban meghatarozott feladatokra (a
tovabbiakban: TamogatottfeJadat), hasznalhatja fel:
A tamogatasbol megvaldsitando feladat pontos megnevezese:

I Corvin Aruhaz muemleki homlokzatanak felujitdsa

A feladathoz kapcsolodo kiadasi tetelek felsorolasa osszeggel:
No. Kiadasi tetel megnevezese

Vegso kedvezmenyezettnek (allamhaztartason kivulre) tovabbadando felhalmozasi celu tamogatas a Corvin
Aruhdz Blaha Lujza ter feloli muemlek homlokzatanak felujitdsara

Osszesen

Mindbsszesen

Tamogatdsi
osszeg (Ft)
300 000 000
300 000 000

300 000 000 Ft

5. A tamogatas osszeget a Kedvezmenyezett kizardlag a 4. pontban meghatarozott cel erdekeben, a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleloen
haszndlhatja fel. A Kedvezmenyezett vallalja, hogy a tamogatas felhaszndlasa soran ervdnyesiti a vonatkozo allamhaztartdsi, szamviteli
jogszabalyokat. az adougyi es tarsadalombiztositasi eloirasokat, valamint a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. tdrvdny (a
tovabbiakban: Kbt.) es a kdzpenzekbol nyujtott tamogatasok dtlathatosagarol szdld 2007. evi CLXXXI. tdrveny, tovabba a jelen tamogatoi
okirat eloirasait.
6. A Kedvezmenyezett koteles a tamogatas felhasznalasa soran - ha ennek a Kbt. szerinti feltetelei fenndllnak - kozbeszerzesi eljarast
lefolytatni. Tudomdsul veszi, hogy a kozbeszerzesi eljarasi kdtelezettseg eseten, amennyiben a beszerzes kozbeszerzesi eljaras nelkul
tdrtenik meg, akkor a Kedvezmenyezett koteles a tamogatasi osszeget teljes egeszeben a jelen tamogatoi okiratban meghatarozott
kamatokkal egyutt a kozponti koltsegvetesbe visszafizetni, es a Kbt-ben meghatarozott egyeb jogkovetkezmenyeket is viselni.

7. A Kedvezmenyezett kdteles a tamogatast elkuldnitetten (elkilldnitett alszamldn) kezelni es a felhasznalasrdl ellendrizheto,
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naprakesz nyilvantartast vezetni. A tamogatas nyujtasara iranyuld szerzodesben rdgziteni kell a feladatellatas megvalositasanak
jelen Okirattal osszhangban allo szabalyait is, Igy a tamogatas nyujtasara iranyuld szerzodesnek tartalmaznia kell azon felteteleket
es kotelezettsegeket is, amelyeket a Tamogatott reszere jelen Okirat eldir, kulonos tekintettel a 6., 13. es 14. pontokra.

8. A Kedvezmenyezett 10 napon belul tajekoztatja a Tamogatot minden olyan, a jelen okiratban szereplo adatban, illetve egyeb
korulmenyben bekovetkezett valtozasrol, amely erdemben erinti a tamogatott tevekenyseg teljesiteset, eredeti celjanak megvalosulasat.
9. A Kedvezmenyezett koteles a tamogatas felhasznalasanak, illetve a felhasznalas megvaldsulasanak ellendrzeset a Tamogatd, tovabba
minden olyan szervezet es hatosag reszere lehetove tenni, melyeket erre jogszabaly jogoslt, illetve kdtelez. Koteles tovabba az ellendrzesre
feljogositott szervek megkeresesere az ellenorzes lefolytatasahoz szukseges tajekoztatast es segitseget megadni, a kert dokumentumokat
rendelkezesre bocsatani, a helyszini ellenorzest lehetovd tenni.

10. A Kedvezmenyezett tudomasul veszi, hogy a tamogatast a visszaigenyelhetd altalanos forgalmi add megfizetesere nem hasznalhatja fel.
Amennyiben a Kedvezmenyezett a jogallasa valtozasa miatt, vagy mas okbol a tamogatds felhasznalasa soran a fizetendo adojabol ra
atharitott, vagy az altala megdllapitott adot levonta, vagy a keletkezo adoterhet masra atharitotta, a levonasba helyezett, illetve atharitott es a
Tamogatd altal is tamogatott altalanos forgalmi add osszegenek megfeleld kdltsegvetesi tamogatast koteles a jogosulatlanul igenybe vett
tamogatasokra vonatkozo szabalyok szerint visszateriteni.

11. A Kedvezmenyezett a tamogatas felhasznalasa soran a tamogatas terhere a szazezer forint ertekhatart meghalado erteku aru
beszerzesere vagy szolgaltatas megrendelesere iranyuld szerzodest kizarolag irasban kdthet. irasban kdtott szerzodesnek minosul az
elkuldbtt es visszaigazolt megrendeles is. Az irasbeli alak megsertesevel kotott szerzodes teljesitese erdekeben tdrtent kifizetes dsszege a
tamogatott tevekenyseg koltsegei kozott nem veheto figyelembe.
12. A tamogatoi okirat csak abban az esetben modosithato, ha a tamogatott tevekenyseg az igy modositott feltetelekkel is
tamogathato lett volna. A tamogatoi okirat mddositdsanak a felhasznalasi hataridd vegeig a Kedvezmenyezett reszerol torteno
kezdemenyezesere harom alkalommal van lehetoseg, mely nem eredmenyezheti a tamogatasi dsszeg noveleset. Az
allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny (a tovabbiakban: Aht.) 52/A. § (3) bekezdese alapjan a felhasznalasi hataridd egy
alkalommal, egy evvel hosszabbithato meg.
13. A Kedvezmenyezettnek a tamogatasbdl megvalosuld beruhazast a beruhazas megvalositasatdl szamitott dt evig az eredeti
rendeltetesnek megfeleloen kell hasznalnia, a letesitmenyt nem szuntetheti meg, azt a nemzeti vagyonrol szdlo 2011. dvi CXCVI.
tdrveny (Nvtv.) rendelkezeseinek megfeleloen fenntartja es uzemelteti. A tamogatassal letrehozott, illetve megszerzett vagyon a
Idtrehozastol, illetve megszerzestol szdmitott tiz evig csak kdrelemre, a Tamogatd elozetes jovahagyasaval es a szolgaltatasi es
egyeb kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval idegenitheto el, illetve terhelheto meg.

14. Amennyiben a tamogatasbdl a Kedvezmdnyezett targyi eszkdzt is beszerez, a tulajdonaba kerult, a tulajdonszerzes idopontjatol szamitott
dt evig csak a Tamogatd elozetes hozzajarulasaval idegenitheto el, adhato berbe vagy mds hasznalataba, illetve terhelheto meg.
15. A tamogatas felhasznalasanak kezdo idopontja a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozat kihirdetesenek napja
16. A tamogatas felhasznalasanak vegsd hatarideje 2020. december 31. napja, amely hataridoig fel nem hasznalt tamogatasreszt a
Kedvezmenyezett koteles a kozponti koltsegvetesbe visszafizetni.
17. A Kedvezmenyezett a tamogatas felhasznaldsarol targyev december 31-ei fordulonappal, az eves kdltsegvetesi beszamolo kereteben es
rendje szerint szamol el.
18. A Kedvezmenyezett a tamogatas felhasznalasat koveto 60 napon belul, de legkesobb 2021. januar 31-ig szakmai es penziigyi
beszamolot nyujt be elektronikus uton az ebr42 onkormanyzati informacids rendszeren keresztul, valamint papfr alapon egy eredeti
peldanyban a Tamogatd reszere, amelyben szoveges indokolassal, engeddlykdteles beruhazas eseten a hasznalatba veteli engedely
csatolasaval, fenykdpes dokumentacioval, fejlesztessel erintett ingatlan rendezett tulajdoni lapjaval, a kdtelezettsegvallalas es
teljesites dokumentumaival, igy kulonosen a felhasznalasi hataridon belul keletkezett, penzugyileg rendezett szamlakkal, azok
osszesitojevel, targyi eszkoz beszerzds eseten a konywiteli nyilvantartasba vetelt igazolo dokumentummal alatamasztottan
beszamol a tamogatasi osszegnek a tamogatoi okiratban eldirt celnak megfeleld es rendeltetesszeru felhasznalasdrdl. A beszamolo
eredeti peldanyahoz a szamlak hitelesitett masolatat kell benyujtani. A szamlak eredeti peldanyara a Kedvezmenyezett koteles
ravezetni az ,,2029/2017. (XII. 27.) Korm, hatarozat alapjan folyositott kdltsegvetesi tamogatas terhere elszamolva” zaradekot.
19. A tamogatott tevekenyseg akkor tekinthetd befejezettnek, ha az a tamogatoi okiratban meghatdrozottak szerint teljesult, a megvalositas
soran keletkezett szamlak kiegyenlitese megtdrtent, a tamogatassal letrehozott Idtesitmeny vagy beszerzett eszkoz aktivalasra kerult, es a
kedvezmenyezettnek a tamogatott tevekenyseg befejezeset tanusito, hatosagi engedelyekkel es bizonylatokkal alatamasztott beszamolojat,
elszamolasat a Tamogatd jovahagyta.
20. A tamogatas jogosulatlan igenybevetelenek minosul kulonosen, amennyiben,
a) a Kedvezmenyezett a tamogatast vagy annak egy reszet jogtalanul vette igenybe
b) a Kedvezmenyezett azt a nem megjeldlt feladatra hasznalta fel

c) a Kedvezmenyezett a jelen tamogatoi okiratban meghatarozott megvalositasi idoszak kezdo idopontjatol szamitott hat honapon belul a
tamogatott tevekenyseg nem kezdodik meg, vagy a Kedvezmenyezett a kdltsegvetesi tamogatas igenybevetelet neki felrbhato okbol nem
kezdemenyezi, es kesedelmet ezen ido alatt irasban sem menti ki
d) hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy a Kedvezmenyezett a tamogatasi ddntest erdemben befolyasold valotlan, hamis adatot szolgaltatott
a tamogatasi igeny benyujtasakor
e) tamogatott tevekenyseg megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba utkozik, vagy a tamogatasi szerzodesben foglalt utemezeshez kepest
jelentos kesedelmet szenved
f) a jogszabalyban meghatarozott aranyt meghalado merteku tamogatast vett igenybe, a felhasznalasi cel a tervezettnel alacsonyabb
osszkoltseggel valosult meg

g) a Kedvezmenyezett neki felrbhatb okbbl megszegi a jogszabalyban es jelen okiratban rogzitett kbtelezettsegeit, igy klilbnbsen nem tesz
eleget ellenbrzesturesi kbtelezettsegenek, es ennek kbvetkezteben a kbltsegvetesi tamogatas szabalyszeru felhasznalasat nem lehet
ellenbrizni

h) a Kedvezmenyezett a tamogatott tevekenyseghez szukseges hatosagi engedellyel nem rendelkezik
i)

a Kedvezmenyezett a tamogatasra vonatkozo valamely feltetelt egyeb modon sulyosan megszegett

amely esetek bbrmelyikeben a Tamogato az aUamhaztartasrol szblb 2011. evi CXCV. tbrvbny (a tovabbiakban: Aht.) 53/A. § (1) bekezdese
alapjan jogosult a kbltsegvetesi tamogatast visszavonni.

21, A tamogatas Tamogato altali visszavonasa eseten - idehrtve a 16. pont szerinti felhasznblasi hataridbn tuli penziigyi teljesitest is - a
Kedvezmenyezett az aUamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tbrveny (a tovabbiakban: Aht.) 53/A. §-anak, az aUamhaztartasrol szolo tbrveny
vegrehajtasarbl szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 83. § es az Avr. 97-99. §-ainak figyelembevetelevel - kulbnbs
tekintettel az Aht. 62/A. § (2) bekezdesere - kbteles a Kincstar Kedvezmenyezett szekhelye szerint illetekes teruleti szerve utjan lemondani
es azt az Avr. 98. §-a szerinti ugyleti kamattal, illetbleg kesedelem eseten kesedelmi kamattal novelten visszafizetni.
22. Amennyiben a tamogatott feladat az allami beruhazasok kbzponti nyilvantartasarbl es ellenbrzeserbl szolo 1830/2016. (XII. 23.) Korm.
hatarozat hatalya ala esik, ugy a Kedvezmenyezett a KABER altal igenyelt adatszolgaltatast - meghatarozott modon - teljesiti.

23. A tamogatbi okiratban nem szabalyozott kerdesekben az Aht., az Avr., tovabba Kvtv. rendelkezeseit kell alkalmazni.
24. A Kedvezmenyezett kbteles a kbltsegvetesi tamogatassal bsszefuggesben keletkezett iratokat, valamint a tamogatasi bsszeg
felhasznalasat alatamasztb bizonylatokat teljeskbruen a mindenkori iratkezelesi szab&yoknak megfelelben kezelni, es a tamogatas
elszamolasat kbvetb 10 naptari evig hianytalanul megbrizni.
25. Az elektronikus Adatlap jelen okirat elvalaszthatatlan reszbt kbpezi, es a Tamogatbra, valamint a Kedvezmbnyezettre kbtelezo ervenyu,
ha fizikai ertelemben jelen okirathoz nem is keriilt csatolasra. Ezek a dokumentumok egyutt olvasandbk es ertelmezendbk, egymast
kiegeszitik es kblcsbnbsen magyarazzak, de mindennemu ertelmezes soran elsbdlegesen a tamogatbi okirat rendelkezesei az iranyadbak.
26. Jelen tamogatasi jogviszony a tamogatbi okirat kbzlesevel jbn letre es a jelen okiratbbl eredb valamennyi kbtelezettseg a Felek altali
teljesiteseig terjed.

27. A kbzponti kbltsegvetes IX. fejezetebe sorolt elbiranyzatokra vonatkozo kbtelezettsegvallalas, utalvanyozas, ellenjegyzes es ervenyesites
rendjerbl szblb 35/2015. (XII.9.) BM utasitas 4.1. pontjaban foglaltak alapjan kbtelezettsegvallalasra Pogacsas Tibor bnkormanyzati
allamtitkar jogosult.
28. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 bnkormanyzati informacibs rendszerben kerul kiadasra a Kedvezmenyezett reszere, a Magyar
Allamkincstar teruletileg illetekes igazgatbsaga reszere, valamint papir alapon a Tamogato Irattara rbszere.

Pogacsas Tibor
bnkormanyzati allamtitkar

Belugyminiszterium
A penziigyi fedezet rendelkezesre all:

Jogi ellenjegyzes:

dr. Papp Emese
fbosztalyvezetb
Onkormanyzati Gazdasagi Fbosztbly
Belugyminiszterium

dr. Fekete Zsuzsanna

Budapest, 2019. julius 31. nap

Budapest, 2019. julius 31. nap
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Peres Kepviseleti es Szerzbdes-elbkeszitb Fbosztaly
Belugyminiszterium

Corvin aruhaz homlokzat felujitas merfoldkovek

2016.06.24.

Magyarorszag 2017. evi kozponti kbltsegveteserol szolo 2016. evi XC. torveny 1.
melleklet IX. Helyi onkormanyzatok tamogatasi fejezet cimrendjet 300.000,0 e Ft
osszegben az 57. ponttal, „Budapest VIII. kerulet varoskep rehabilitacid tamogatasa"
cimmel.

2017.12.27.

A fejezetek kbzbtti es fejezeten beluli elbiranyzat-atcsoportositasokrdl szolo
2029/2017. (XII. 27.) Korm. hatarozat a 300 MFt-os allami tamogatas megallapitasa a
2018-as evi kbltsegvetes terhere.

2019.07.31.

BMOGF/812-4/2019. szamu tamogatoi okirat alairdsa

2019.11.12.

Corvin Aruhaznak tamogatasi szerzddes tervezet megkuldese

2019.12.05.

Tamogatasokat Vizsgalo Iroda (TVI) allasfoglalas a tamogatas 651/2014/EU bizottsagi
rendelet (a tovabbiakban: bizottsagi rendelet) 56. cikke szerinti helyi infrastrukturara
iranyuld tamogatas vagy 53. cikke szerint kulturat es a kulturalis brbksegmegdrzeset
eldmozditd tamogatas lehet. Errol hosszas levelezes itt indul.

2020.06.21.

TVI allasfoglalas keres e-mailben.

2020.09.01.

TVI allasfoglalas keres kiegeszites e-mailben.

2020.09.18.

TVI allasfoglalas keres kiegeszites e-mailben.

2020.10.30.

2020. evi LVIII. torveny modositasa: Az e torveny hatdlybalepeseig letrejbtt, a
kozponti kbltsegvetes terhere nyujtott kbltsegvetesi tamogatasbol megvalbsulo
programokkal, projektekkel bsszefuggb tamogatasi jogviszonyokban meghatdrozott
tamogatott tevekenyseg idbtartama az eredeti felhaszndldsi hatdridotol szdmitott
180 nappal, de legaldbb e torveny hatdlybalepeset kbveto 180. napig
meghosszobbodik.

2020.11.04.

TVI allasfoglalasa - 56. cikk szerinti jogcimet kell alkalmazni, de a 6. cikk szerint
bsztonzo tamogatast adhat, ha a tamogatott kerelemben fordul a tamogatast nyujto
tagallamhoz.

2020.11.12.

Hatarido hosszabbitasi kdrelem 2021. december 31-ig. Allasfoglalas kerese
tamogatas felhasznalasarol (tamogatas atadasa vagy elkeszult munkak utan szamlak
elleneben elszamolas). Nem a 2020. evi LVIII. tbrveny-re hivatkozva tortent a
hatarido hosszabbitas kerese.

2020.11.19.

Corvin Aruhaz tamogatas iranti kerelmet nyujtott be.

2020.12.02.

BM valaszlevel - 2020. evi LVIII. tbrveny-re hivatkozva tajekoztat, hogy felhasznalasi
hatarido 2021. junius 29-eig meghosszabbodik. Nem emliti, hogy elfogadja vagy sem
a kerelmet. Tamogatas szabalyszeru felhasznalasa, ha a tamogatas celja szerinti
beruhazas megvalbsul es azzal a vegso kedvezmenyezett az Onkormanyzat fele
elszamol. Amennyiben a meghosszabbitott felhasznalasi hatariddig a tamogatas celja
szerinti beruhazas nem tud megvalosulni, a kapott tamogatast az Onkormanyzatnak
kesedelmi kamatokkal nbvelten vissza kell fizetnie a kozponti kbltsegvetesbe.

2020.12.15.

Szerzodes tervezet megkuldese a Corvin Aruhaznak es a hianyzo mellekletek
bekerese.

2020.12.18.

Hivatali egyeztetesek lezarasa a tamogatas 651/2014/EU bizottsagi rendelet
bsszefuggeseben. Az allaspont szerint nem tartozik az 56. cikk hatalya ala. A
szerzodes utofinanszirozasra atirasa.

2021.01.19.

Corvin Aruhaztol a hianyzo mellekletek bekerese

2021.01.27.

Homlokzat felujitas muszaki dokumentacid atvetele

2021.02.12.

Hatarido hosszabbitasi kerelem 2022. junius 29-eig a 2020. evi LVIII. torveny-re
hivatkozva.

2021.02.16.

Szerzddes tervezet megkuldese a Corvin Aruhaznak es a hianyzo mellekletek
bekerese.

2021.02.22.

Fuleky Zsolt kozbenjarasanak kerese

2021.03.01.

Fuleky Zsolt kozbenjarasanak ismetelt kerese

2021.03.24.

dr. Papp Emese BM foosztalyvezeto megkeresese Corvin Aruhaz altal hatarido
hosszabbitas es szerzodeskotes tamogatas kerese.

2021.03.25.

BM valaszlevel-vegso hatarido 2021. december 31-ig kerheto.

2021.04.12.

dr. Papp Emese BM foosztalyvezeto valaszlevele szerint a Corvin Aruhazzal nem
kivannak kapcsolatba kerulni, csak az Onkormanyzaton keresztiil.

2021.04.14.

dr. Papp Emese BM foosztalyvezeto megkeresese szemelyes egyeztetes kekrese

2021.04.19.

dr. Papp Emese BM foosztalyvezeto nem partner a targyalasban, allasfoglalasa az
eddigi BM levelet ismetli, vegso hatarido 2021. december 31-ig kerheto.

2021.05.26.

Tamogatoi Okirat modositasanak kerese a BM-tol, hogy a veghatarido: 2021.
december 31.-re mddositsak.

2021.07.12.

Allasfoglalas kerese a TVI-tol a megkotendo szerzodessel kapcsolatban.

2021.07.22.

Tamogatoi Okirat 1. sz. modositasanak alairasa a veghatarido: 2021. december 31.

2021.07.22.

KT-dontes Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft.-vel kotendo Tamogatasi Szerzodes
alairasa ra

2021.07.26.

Szerzodestervezet velemenyezesenek kerese a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft.
— toL

2021.07.27.

TVI allasfoglalas erkezett nem a szerzodessel kapcsolatban, hanem a teljes eljarast
firtatva. Tovabbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ez infrastruktura tamogatas es nem
muemleki tamogatas, igy nines mit tenni, ez nem tamogathato ebben a formaban es
soha nem is volt az, mert a BM ugy adott penzt, hogy nem kerte a tamogatott. Nem
lett volna szabad ilyen dontest hoznia a kormanynak, pedig ezeket a donteseket
elvileg a TVI elozetesen vizsgalja.

[0.

2021.08.02.

TVI szemelyes egyeztetes: Fenntartja az allasfoglalasat, hogy ha nem talalni olyan
kerelmet, hogy a Corvin tamogatast ker a Magyar Allamtol a homlokzat felujitasara,
akkoreztiltott infrastruktura tamogatas.

2021.08.02.

Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. velemenyezi a szerzodes tervezetet

2021.08.06.

Az osszes eld irat es levelezo rendszer atvizsgalasat kbvetoen megallapithato, hogy
tamogatasi igenyt nem adott be a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft., de a
tamogatas igenylese az onkormanyzat reszerol megtbrtent, igy tovabb egyeztethetd
a szerzodes.

2021.09.20.

Modositott szerzodestervezet velemenyezesenek kerese a Corvin Aruhaz
Ingatlanhasznosito Kft. - tol. A finanszirozo bank is velemenyezni kivanja a
tervezetet.

2021.09.30.

Modositott szerzodestervezet a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. nem tudja
elfogadni es alairni, mert a finanszirozo bank nem jarul hozza a szerzodesben
tamasztott, a Tamogatoi Okiratban rogzitett feltetelekhez (a tamogatassal
letrehozott, illetve megszerzett vagyon a letrehozastol, illetve megszerzestol
szamitott tiz evig csak kerelemre, a Tamogato elozetes jovahagyasaval es a
szolgaltatasi es egybb kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval idegenitheto el,
illetve terhelheto meg, amennyiben a tamogatasbol a Kedvezmenyezett targyi
eszkozt is beszerez, a tulajdonaba kerult, a tulajdonszerzes idopontjatol szamitott bt
evig csak a Tamogato elozetes hozzajarulasaval idegenitheto el, adhato berbe vagy
mas hasznalataba, illetve terhelheto meg; stb.).

2021.10.05.

Egyeztetes megkezdese az Allami Tamogatas visszafizetesenek modjardl. Az EBR42
rendszerben Ie kell zarni a folyamatot, mint egy sikeres palyazatot elszamolassal.

Ivanyi Gyongyver
Feladd:
Kiildve:
Clmzett:
Masofatot kap:
Targy:
Mellekletek:

Sores Sandor <sandor.sores@itm.gov.hu>
2019. december 5.11:20
Ivanyi Gyongyver
Tamogatasokat Vizsgalo Iroda (ITM)
FW: Corvin Aruhaz - tamogatasi szerzodes tervezet
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Tisztelt Irodavezeto Asszony!

Hivatkozva a 2019. november 12-en erkezett elektronikus levelre, tajekoztatom, hogy a Tamogatasokat
Vizsgalo Iroda (a tovabbiakban: TVI) megvizsgalta a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkormanyzat es a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Korlatolt felelossegu Tarsasag kozott kotendo
tamogatasi szerzodes tervezetet az eurdpai unios versenyjogi ertelemben vett allami tamogatasokkal
kapcsolatos eljdrasrol es a regiondlis tamogatasi terkeprol szolo 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdese alapjan, es az aldbbi eszrevetelt teszi.

Az Europai Unio mukodeserol szolo szerzodes (EUMSZ) 107. cikke ertelmeben allami tamogatasnak (a
tovabbiakban: allami tamogatds) azok az intezkedesek mindsulnek, melyek esetdben
1.
a kedvezmenyezett vdllalkozasnak minostil (gazdasagi tevdkenyseg vdgzese),
2.
az intezkedes allami forrast nyujt vagy betudhato az allamnak,
3.
elonyt jelent az erintett vallalkozas(ok) reszere,
4.
szelektiv, azaz csak bizonyos vallalkozast, regiot vagy agazatot reszesit elonyben, valamint
5. torzit(hat)ja a versenyt, vagy amiak torzitasaval fenyeget, es befolyasol(hat)ja a tagallamok kozotti
kereskedelmet.

A szerzodes tervezet alapjan felmeriil az unios versenyjogi ertelemben vett allami tamogatas gyanuja, igy az
unios joggal valo osszhang megteremtese erdekeben dsszeegyeztethetosegi jogalap alkalmazasa sziikseges,
amely jelen esetben az Europai Unio mukodeserol szolo szerzodes 107. es 108. cikke alkalmazasaban
bizonyos tamogatasi kategoriaknak a belso piaccal osszeegyeztethetdve nyilvdnitasdrdl szolo 2014. junius
17-i 651/2014/EU bizottsdgi rendelet (a tovabbiakban: bizotts^gi rendelet) 56. cikke szerinti helyi
infrastrukturdra iranyulo tamogatas lehet.
A fentiek alapjdn csatoltan kiildom a bizottsagi rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastrukturara iranyulo
tamogatas nyujtdsa eseten a tamogatasi szerzodes kotelezo tartalmi elemeivel kapcsolatos mintat tartalmazo
dokumentumot. Kerem, ezen minta felhasznalasaval sziveskedjenek modositani a tamogatasi szerzodes
tervezetet.

Kerem, a szerzodes tervezetet - annak javitasat kovetoen - sziveskedjenek megkuldeni reszemre a TVI
allasfoglalasanak kiadasa erdekeben.
Udvozlettel:
dr. S6r6s Sandor

allami tamogatasi referens

■

Innovacios es Technologiai Miniszterium
Tamogat^sokat Vizsg£l6 Iroda

Cim: 1077 Budapest Wesselenyi u. 20-22.
Telefon: +36-1-896-3007
E-mail: sandor.sores@itm.Qov.hu Web: tvi.kormany.hu

From: Ivanyi Gyongyver [mailto:ivanyigy@jozsefvaros.hu ]
Sent: Tuesday, November 12, 2019 10:12 AM
To: Tamogatasokat Vizsgald Iroda (ITM)
Subject: Corvin Aruhaz - tamogatasi szerzodes tervezet
Tisztelt Cimzett!

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat tamogatasi szerzodest kivan kotni a Corvin
Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft-vel a Corvin Aruhaz Blaha Lujza ter feloli muemleki homlokzatanak

feiujitasa elosegttese erdekeben. A tamogatasi szerzodes forrasa a 2019. evi kozponti koltsegvetesbol az

Onkormanyzat szamara tamogatoi okiratban biztositott SOOmiilio Ft.
Mellekelten kuldbm a tamogatasi szerzodes tervezetet, mellyel kapcsolatban kernenk szives

allasfoglalasukat abban, hogy a tamogatas nem minosul tiltott allami tamogatasnak es a vonatkozo unids

es hazai szabalyozassal dsszhangban all-e.
A szerzodes tervezet tartalmazza mindket tel megjegyzeseit a szamunkra kerdeses reszeknel. Ezekben is
kernenk iranymutatasukat.

Kerdes eseten allunk szives rendelkezestikre.
Koszonettel

Ivanyi Gyongyver
16 e p i te sz, i ro d a ve z e to
Budapest Fovaros VII1. kerulet jozsefvarosi
Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatala
Varosepiteszeti Iroda
1082 Budapest,. Baross u. 63-67. HL/306. szoba
Tel: 459-2279
Email: ivanyigy@iozsefvaros.hu

Mentsen meg ecy fsU Csak akkor nyomlsssa ki ezl a levelel ha felieiterT! szukseges!

CHECKLIST

- Az egyedi tdmogatdsi szerzodesben rogzitendo szabalyok a GBER 56. cikk

alapjdn nyujtott helyi infrastrukturara iranyulo beruhazasi tamogatas eseten -

Hivatkozds ana, hogy a tamogatas ___ /___ ( . .)____ rendelet_____ . cime
szerinti, helyi infrastrukturara iranyuld beruhazasi tdmogatdsnak mindsul.

1.

2.

pl.: „A Kedvezmenyezett tudomdsul veszi, hogy a tamogatas az Eurdpai Unio
mdkddeserol szolo szerzddes 107. cikk (1) bekezdese szerinti ertelmeben vett dllami
tdmogatdsnak mindsul, es jelen szerzddes alapjdn az
/
( . .)___ rendelet
. dme szerinti, az Eurdpai Unio mukodeserol szdld szerzddes 107. es 108. cikke
alkalmazdsdban bizonyos tdmogatdsi kategoridknak a belsd piaccal osszeegyeztethetdve
nyilvdntartdsdrdl szolo 651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 56.
cikke szerinti helyi infrastrukturara irdnyuld tdmogatdskent nyujthato."

Annak datumszeru rogzitdse, hogy a kedvezmenyezett a projekt megkezdeset
megeldzoen mikor nyujtotta be a 651/2014/EU bizottsagi rendelet 6. cikk (2)
bekezd^seben meghatarozott kotelezd tartalmi elemeket tartalmazo frdsbeli
tdmogatdsi kerelmdt

pl.: „A Eelek rogzitik, hogy a Kedvezmenyezett a tamogatas irdnti kerelmet
_____________ -en nyujtotta be a Tdmogatd reszere. A projekt megkezdesenek idopontja
//

3.

A kedvezmenyezett koteles a tdmogatassal kapcsolatos okiratokat es
dokumentumokat a tdmogatdsi dontes meghozatala napjdtdl szamitott tiz dvig
megdrizni.

pk: „A felek kotelesek a tdmogatdssal kapcsolatos okiratokat es dokumentumokat a
tdmogatdsi dontes meghozatala napjdtdl szamitott tiz evig megorizni."

4.

A tdmogatdsi intenzitds szdzalekos formaban kifejezve, azzal, hogy a
tdmogatas-intenzitds merteke nem haladhatja meg az elszdmolhato koltsdgek
100%-dt.

Beruhazdsi tamogatas eseten a tamogatds osszege nem haladhatja meg az
elszamolhatb kbltsegek es a mtikbdesi eredmdny kbzbtti ktilonbseget.
A mukoddsi eredmeny mdrtekdt
a) megalapozott elorejelzesek alapjdn kell meghatdrozni es elozetesen, vagy
b) visszafizetdsi mechanizmus alkalmazdsdval utdlag
kell levonni az elszamolhatd koltsegekbol.

a) esetben:

pl.: „A Felek rogzitik, hogy a tdmogatas merteke a beruhazdsi koltseg ___ %-dnak
megfeleld intenzitdsnak felel meg, amely nem haladja meg egyreszrol a beruhazdsi
koltsegnek, mdsreszrol pedig Kedvezmenyezett dltal bemutatott es a Tdmogato dltal
elfogadott, az infrastruktura hasznos elettartamdra szolo iizleti terv alapjdn
megdllapitott, az infrastrukturdbol szdrmazo mukodesi eredmenynek a kiilonbozetet."

b) esetben:
pl.: „A Felek rogzitik, hogy a tdmogatas merteke a beruhazdsi koltseg 100%-a, azzal,
hogy a Kedvezmenyezett a hasznos elettartam sordn koteles ___ (meghatdrozott
idokozonkent, pl. minden evben) megfizetni a Tdmogato reszere az infrastrukturdbol
szdrmazo, az adott idoszakban felmerulo mukodesi eredmenyt.”

Amennyiben
a
kedvezmenyezett
mas
tdmogatast
(pl.
tarsasdgi
addkedvezmenyt tdmogatott hitelt, dnkormdnyzati forest) is igenybe kivan
venni, a maximdlisan igenybe vehetd tdmogatas osszegenek kiszdmftdsa sordn
annak osszegdt is figyelembe kell venni.

Amennyiben a tamogatdsi intenzitas merteke 100%, szerepeltetni szukseges azt
is, hogy a kedvezmenyezett kijelenti, hogy a tdmogatott tevekenyseg
megvaldsltdsahoz sajdt forrdst nem vesz igenybe (figyelemmel a szerzddds
tamogatdsi intenzitdst rogzitd pontjaban, valamint az europai unids
versenyjogi ertelemben vett allami tdmogatasokkal kapcsolatos eljdrdsrol ds a
regiondlis tamogatdsi terkeprdl szolo 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15.
pontjaban foglaltakra).

5.

Annak rogzltese, hogy a kedvezmenyezett a szerzddes tdrgyaval osszefuggo
tdmogatdsi igenyt korabban vagy egyidejuleg mas szervezethez nem nyujtott
be ds nem is fog benydjtani.

A tdmogatott infrastruktura mukodtetesdre tortend megbizds odaitdlese soran
nyflt, dtldthato es megkulonbdztetes-mentes m6don, a vonatkozd jogszabalyok
(kulondsen a kozbeszerzesi szabalyok kelld) figyelembevetelevel kell eljdrni.

6.

7.

pl.: VA tdmogatott letesitmeny mukodtetesevel, iizemeltetesevel torteno megbizds nyflt,
dtldthato es megkulonbdztetes-mentes modon (versenypdlydzattal) itelhetd oda, kiveve,
ha a Kedvezmenyezett az uzemeltetesre egy olyan jogalanynak ad megbizdst, amely
vonatkozdsdban a megbizds megfelel a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. tv. 9. §
(1) bekezdes h)-j) pontok szerinti un. „hdzon beliili" (in-house) beszerzesek
kriteriumainak."

Az infrastrukturahoz val6 hozzaferest a felhaszndlok szdmara nyilt, atlathatd
es megkulonbdztetes-mentes modon kell biztositani. Az infrastruktura
hasznalatddrt vagy eladasddrt a piaci drnak megfeleld drat kell felszamftani.

Elszanwlhato koltsegek:

8.

A beruhazasi tamogatas kcreteben az eptiletek, epftmenyck cricket novels
koltsegek, valamint a tArgyi eszkbz es az immateri&lis javak kbltsege
szdmolhatb el.

pl.: „A Kedvezmenyezett kizdrolag a Feladatok megvalositdsdnak idotartama alatt
felmerult es a Feladatok megvalosftdsdhoz szorosan es kozvetleniil kapcsolddo
beruhdzds kivitelezesehez sziikseges tdrgyi eszkbzok es immateridlis javak koltseget
szdmolhatja el."

Kizart agazatok:

pl.: „A Kedvezmenyezett kijelenti, hogy:
nem mindsiil olyan szervezetnek, amely az Europai Bizottsdg europai unios
versenyjogi
ertelemben
vett
dllami
tamogatas
visszafizetesere kotelezo,
Magyarorszdgnak cimzett hatdrozatdnak nem tett eleget,
9.

nem minosul a 37/2011. (111.22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdese szerinti
ertelemben vett nehez helyzetben levo vdllalkozdsnak,
a tdmogatdst - a 651/2014/EU bizottsdgi rendelet 1. cikke (3) bekezdes utolso
albekezdese kivetelevel - nem haszndlja a 651/2014/EU bizottsdgi rendelet 1. cikke (2)
bekezdesenek c)-d) pontjdban, az 1. cikke (3) bekezdesenek a)-d) pontjdban
meghatdrozott kizart dgazatokra, tovdbbd - a 651/2014/EU bizottsdgi rendelet 1 cikke
(5) bekezdesenek megfeleloen - olyan feltetellel, amely az europai unios jog megserteset
eredmenyezi."

10.

Jelen szerzodesben nem szabdlyozott kerdesekben a 651/2014/EU bizottsdgi rendelet, a
37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, es a
..............................................
rendelkezesei az irdnyaddak.
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e-mail: bartaf@jozsefvaros.hu

Tisztelt Dr, Sords Sandor Ur!

1. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormdnyzat tamogatasi szerzoddst kfvdn kotni a
Corvin Aruhaz Jngatlanhasznositd Kft-vel a Corvin Aruhdz Blaha Lujza ter feldli muemldki
homlokzatdnak felujitasdnak eldsegitdse drdekeben. A tamogatasi szerzddes forrasa a 2019. evi
kdzponti koltsdgvetdsbdl az Onkormdnyzat szamara tAmogatoi okiratban biztositott 300 millid Ft.
A Jdzsefvarosi Onkormanyzat Fdepitdsze 2019. november 12-en Onokhoz kuldott elektronikus
levdleben a tamogatAsi szerzddes tervezetere kerte alldsfoglaldsukat arrdl, hogy a tdmogatas nem
minostil tiltott dllami tamogatasnak ds a vonatkozd unids es hazai szabalyozdssal dsszhangban alle.
2. A Tamogatdsokat Vizsgdld Iroda (a tovdbbiakban: TV1) megvizsgalta a Budapest Fovaros VIII.
keriilet Jdzsefvdrosi Onkormanyzat ds a Corvin Aruhdz Ingatlanhasznosito Korldtolt feleldssegu
Tdrsasag kozott kotendo tamogatdsi szerzodds tervezetet az eurdpai unids versenyjogi ertelemben
vett allami tamogatasokkal kapcsolatos eljdrasrdl es a regiondlis tdmogatasi tdrkdprdl szdlo
37/2011. (III. 22,) Korm. rendelet(a tovdbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 7. § (1)
bekezdese alapjdn 2019. december 5-dn eszreveteleket tett.
Kozoltek, hogy a szerzddes tervezet alapjan felmeriil az unids versenyjogi ertelemben vett allami
tdmogatds gyanuja, igy az unids joggal valo osszhang megteremtese drdekeben
dsszeegyeztethetdsdgi jogalap alkalmazasa sziikseges, amely jelen esetben az Eurdpai Unid
miikoddsdrol szdlo szerzddes 107. es 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tdmogatasi
kategdridknak a belsb piaccal osszeegyeztethetovd nyilvdnitasdrdl szdlo 2014. junius 17-i
651/2014/EU bizottsagi rendelet (a tovabbiakban: bizottsdgi rendelet) 56. cikke szerinti helyi
infrastrukturara irdnyulo tamogatas lehet.

3. A Tamogatasokat Vizsgald Iroda allaspontjanak megismerese utan megkerestiik a
Belugyminiszteriumot es megkerdeztuk, hogy az Onok allasfoglalasa alapjdn nem kell-e a
Tamogatdi okirat alapjaul szolgdlo 2029/2017. (XII. 17.) Korm. hatdrozatot es 1059/2019. (11.22.)
Korm. hatarozatot, tovdbba a Tdmogatoi pkiratot modosftani? (Csatolom a Tamogatdi okiratot.)

S3 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100
www.jozsefvaros.hu
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A kerdes indoka az volt, hogy mikozben a Korm. hatarozat szerint a tAmogatasi dsszeg jogcime
Budapest VIII. keriilet Varoskepi rehabilitacid tAmogatasa, amely a Corvin Aruhaz Blaha Lujza
ter felbli muemleki homlokzatanak felujftAsAra szolgAl, az Onbk allasfoglalasa szerint a tamogatas
jogcime a bizottsagi rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastrukturara iranyulo tamogatas lehet.
A Beliigyminiszterium valasza szerint a TAmogatAsokat VizsgAld Iroda szakvelemenyeben
foglaltakat az Onkormanyzat es a Corvin Aruhaz Kft. kozotti tamogatasi szerzodesben kell
alkalmazni, az a Beliigyminiszterium Altai kiadott Tamogatoi Okirat tartahnat nem erinti.
(Csatolom a Beliigyminiszterium vAlaszAt.)
Kerddsiink, hogy Allaspontjuk szerint lehetsdges, hogy a tamogatasi dsszeg jogcime Budapest
VUI. keriilet Varoskepi rehabilitAcio tAmogatasa, amely a Corvin Aruhaz Blaha Lujza ter feloli
muemleki homlokzatanak feluj itAsara szolgAl, az OnkormAnyzat es a Corvin Aruhaz Kft. kozotti
tamogatasi szerzodesben a tAmogatas jogcime a bizottsAgi rendelet 56. cikke szerinti helyi
infrastrukturAra irAnyuld tAmogatas keruljon megjelblesre?
Ad. 8. A helyi infrastrukturara iranyulo beruhAzAsi tAmogatAs kereteben az epiiletek erteket noveld
koltsegek is elszamolhatd. Az dnkormAnyzat szamAra megis felmerul, hogy a tAmogatasi dsszeg
AtadasAt a TAmogatAsokat VizsgAld Iroda Altai megjelolt helyi infrastrukturara irAnyuld beruhazAsi
tAmogatAs helyett, nem inkAbb a kulturAlis drdkseg megdrzeset eldmozdito tAmogatasnak kellenee tekinteni? Indoka, hogy a tAmogatas kozvetlen celja oroksegvedelmi tartalmu, az mas kerdes,
hogy kozvetve hozzA jArul a gazdasAgi As fogyasztoi komyezet javitasAhoz. Keijiik, hogy
Allaspontjukat az Altalunk felvetetteket is ertekelve erdsitsek meg.

A bizottsAgi rendelet 53. cikk A kulturAt es a kulturAlis drdkseg megdrzeset eldmozdito
tAmogatAst hatArozza meg.
(1) A kulturat es a kulturAlis drdkseg megdrzeset eldmozdito tAmogatas a Szerzddes 107.
cikkenek (3) bekezdese szerint dsszeegyeztethetb a belsb piaccal, es mentesul a Szerzodes 108.
cikkenek (3) bekezdeseben foglalt bejelentesi kdtelezettseg alol, felteve, hogy teljesulnek az e
cikkben es az I. fejezetben rbgzitett feltetelek.

(2) A kovetkezo kulturAlis celok As tevekenysegek tAmogathatok:
b) tArgyi drdkseg, beleertve valamennyi ingd vagy ingatlan kulturAlis broksegi formAt, a regeszeti
lelbhelyeket, emlekmuveket. tbrtenelmi emlekhelyeket es epuleteket; a kulturAlis orokseghez
kapcsolodd vagy a tagallam illetekes hatosAgai Altai hivatalosan kulturAlis vagy termeszeti
broksegge nyilvAnitott termeszeti drdkseg;

(3) A tamogatAs formaja a kovetkezo lehet:

a) beruhazasi tAmogatAs, beleertve a kulturAlis infrastruktura letrehozAsara vagy modemizAlasara
nyujtott tAmogatAst;

(4) BeruhAzasi tamogatas eseten az elszamolhatb koltsegek a targyi eszkbzdkre es az
immateriAlis javakra irAnyuld beruhazasi koltsegek, tbbbek kbzbtt:
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Beruhazasi tamogatas esetdn a tamogatas osszege nem haladhatja meg az elszdmolhato koltsegek
es a mukodesi eredmeny kozotti kUlonbseget.
A mukodesi eredmeny merteket
a) megalapozott eldrejelzesek alapjan kell meghatarozni es elozetesen, vagy
b) visszafizetesi mechanizmus alkalmazasaval utolag
kell levonni az elszamolhato kbltsegekbol.
Kerdes, hogy mivel a tamogatott tevekenyseg - a muemlek homlokzat felujitasa - kozvetlenul
nem hoz mukodesi eredmenyt, heiyes kovetkeztetes-e, hogy nem ertelmezhetd a kikotes.

Ad. 6. A tamogatott infrastruktura mukodtetesere torteno megbizas odaitekse soran nyilt,
atlathato es megkiilonboztetes-mentes modon, a vonatkozd jogszabalyok (kulonosen a
kozbeszerzesi szabalyok kelld) figyelembevetelevel kell eljami.

pl.: „A tamogatott letesitmeny mukodtetesevel, uzemeitetesevel tortend megbizas nyilt, atlathato
6s megkulonboztetes-mentes modon (versenypalyazattal) itelheto oda, kiveve, ha a
Kedvezmenyezett az iizemeltetesre egy olyan jogalanynak ad megbizast, amely vonatkozdsaban a
megbizas megfelel a kozbeszerzesekrol szold 2015. evi CXLI1L tv. 9. § (1) bekezdes h)-j) pontok
szerinti un. „hazon beliili” (in-house) beszerzesek kriteriumainak.”
Kerdes, hogy mivel privat tulajdonu ceg kapna a tamogatast es a tamogatasbdl csak egy epiiletresz
felujitasa tortenne, a kikotes ertelmezhetd-e?

Ad. 7. Az infrastrukturahoz valo hozzaferest a felhasznalok szamara nyilt, atlathato es
megkulonboztetes-mentes modon kell biztositani. Az infrastruktura hasznalataert vagy eladasaert
a piaci amak megfeleld arat kell felszamitani.

A Corvin Anihaz Kft. ertelmeztetni kivanja a kerdeses feltetelt, amihez keijiik segitseguket.
Kerdes eseten allunk szives rendelkezesiikre.
Budapest, 2020. jiilius 20.
Kdszonettel:

Barta Ferenc
foepitesz

INNOVACIOS ES TECHNOLOG1AI

Miniszterium
TAMOGATASOKAT VIZSGAlO IRODA

Iktatoszam: TVI/98978-1/2020-ITM

Ugyintezd: dr. Sores Sandor
E-mail: sandor.sores@itm.gov.hu,
Hivatkozasi szam: Melleklet: -

Barta Ferenc
Fdepitdsz
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Targy: a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat ds a Corvin Aruh^z
Ingatlanhasznosito Kft. kozotti, a Corvin Aruhaz Blaha Lujza ter feloli muemldki homlokzata
felujftdsanak eldsegftdsevel kapcsolatos tdmogatdsi szerzddes tervezete

Tisztelt Foepitesz Ur!

Hivatkozva az eloszor 2020. julius 21-en megkiildott, majd 2020. szeptember 1-jen ds 2020.
szeptember 18-an kiegeszitett megkereseseben foglaltakra, az alabbiakrdl tajdkoztatom.
A Budapest Fdvdros VIII. keriilet J6zsefvarosi Onkormanyzat (a tovdbbiakban: Onkormanyzat)
6s a Corvin Aruhaz Ingatlanhasznosito Kft. (a tovdbbiakban: Vdgsd kedvezmdnyezett) kozotti,
a Corvin Aruhaz Blaha Lujza ter feldli muemldki homlokzata felujitasanak eldsegitesevel
kapcsolatos tamogatasi szerzddes tervezetevel (a tovabbiakban: tervezet) osszefuggdsben a
T&nogat&sokat Vizsgdlo Iroda (a tovAbbiakban: TVI) 2019. december 5-6n, elektronikus uton
megkiildott leveleben kifejtette, hogy a vizsgMt tervezet alapjdn felmeriil az unios versenyjogi
ertelemben vett Miami tamogatas nyujtasanak lehetbsdge. Ennek kbvetkezteben az unios joggal
va!6 osszhang megteremtese erdekeben osszeegyeztethetosegi jogalap alkalmazasa valt
sziiksegesse, mely a TVI Mlaspontja szerint a Szerzodes 107. es 108. cikke alkalmazasaban
bizonyos tamogatdsi kategoriaknak a belsd piaccal dsszeegyeztethetove nyilvanitdsarol szolo,
2014. junius 17-1 651/2014/EU bizotts^gi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) [a
tovdbbiakban: Bizottsagi rendelet] 56. cikke szerinti helyi infrastrukturdra iranyulo tMnogatas.
A Belugyminisztdrium beadvanyhoz csatolt leveleben helyes tajekoztatdst adott a tekintetben,
hogy a TVI altal javasolt, Bizottsagi rendelet 56. cikke szerinti jogcimet az Onkormanyzat 6s a
Postacfm: 1440 Budapest, Pf. 1 Telefon: (06 1) 795 1791 Web: www.tvtkormany.hu
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a) infrastruktura-epites, -modemizalas, -vasarlas, -megdrzes es -fejlesztes kbltsegei, amennyiben
az infrastruktura idobeli vagy terbeli kapacitasat evente legalabb 80 %-ban kulturalis eelokra
hasznaljak;
Az a) pontban meghatarozott feltdtel kapcsan fontos kiemelni, hogy a tatamogatasbol nem a
teljes epiilet, hanem egy epuletresz, a Corvin Aruhaz Blaha Lujza ter feloli muemleki
homlokzatanak felujitasa tortenne.

Kerdesunk: jol gondoljuk-e, hogy emiatt az a) pontban meghatarozott feltetel a tenyallasra nem
ertelmezhetd. Ha viszont ertelmezheto, akkor ezt a feltetelt nem lehet teljesfteni, hiszen az
aruhaz egeszet idobeli es kapacitasat nem hasznaljak 80 %-ban kulturalis eelokra. Az a) pont
betartasanak megkivanasa azert volna ellentmondas, mert a tamogatas csak egy epuletreszt - a
homlokzatot - erinti, ami viszont muemleki vddettsege okan 100 %-ban kulturalis celokat is
szolgal.

4. A TamogatAsokat Vizsgald Iroda megkuldte reszunkre a bizottsagi rendelet 56. cikke szerinti
helyi infrastrukturara iranyulo tamogatas nyiijtasa eseten a tamogatasi szerzodes kotelezo tartalmi
elemeivel kapcsolatos mintat. Kertek, hogy ezen minta felhasznalasaval modositsuk a tamogatasi
szerzodes tervezetet.
A Corvin Aruhaz Kft.-vel tortent egyeztetesen sorra vettiik a CHEKLIST a jelen tenyallas
szempontjabol kritikus pontjait. Ezek a kovetkezok.

ad. 2. Annak datumszeru rogzitese, hogy a kedvezmenyezett a projekt megkezdeset megelozoen
mikor nyujtotta be a 651/2014/EU bizottsagi rendelet 6. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott
kotelezo tartalmi elemeket tartahnazo irasbeli tamogatasi kerelmet. pl.: „A Felek rogzitik, hogy a
Kedvezmenyezett a tamogatas iranti kerelmet-en nyujtotta be a Tamogato reszere.
A projekt megkezdesenek idopontja
Az EU rendelet fogalom meghatarozasa szerint 23. „munkak megkezdese”: vagy a beruhazas
epitesi munkainak megkezdese, vagy a berendezesek megrendelesere iranyulo elso, jogilag
kotelezo ervenyu kotelezettsegvallalas, vagy mas olyan kotelezettsegvallalas, mely a beruhazast
visszafordfthatatlanna teszi, attol fuggoen, hogy melyikre keriil elobb sor. Nem tekintendo a
munkak megkezdesenek a foldteriilet megvasarUsa es az olyan elokeszito munk&k, mint az
engedelyek megszerzese es megvalosithatdsagi tanulmanyok keszitese.
Sem az Onkormanyzat, sem a v£gso kedvezmenyezett nem nyujtott be kerelmet. Kerdes, hogy ezt
lehet-e rogziteni a megallapodasban?
A Belugyminiszterium szerint lehet a projekt megkezdesenek kezdd datuma a penzeszkoz Corvin
Kft-nek valo atadasrol szolo megallapodas datuma is. Kerdesunk, hogy ez Onok szempontjabol is
lefogadhatd-e?

Ad. 4. A tamogatasi intenzitas szazalekos formaban kifejezve, azzal, hogy a tamogatas-intenzitas
merteke nem haladhatja meg az elszamolhato koltsegek 100%-at.

Vegsd kedvezmenyezett kozdtti tamogatdsi szerzdddssel osszefiiggesben szukseges alkalmazni.
A megkereseseben foglaltak alapjan az dtadott forras biztosftdsdra az Onkormanyzat reszere a
fejezetek kozotti es fejezeten beluli eldirdnyzat-atcsoportositasokrdl szdlo 2029/2017. (XII.
27.) Korm. hatarozat szerint a Magyarorszag 2017. dvi kozponti koltsegvetdsdrol szdld 2016.
dvi XC. tdrvdny (a tovabbiakban: Koltsegvetesi tdrvdny) 1. melldklet IX. Helyi
onkonndnyzatok tamogatasai fqezet, 57. Budapest VIII. kerulet vdroskdp rehabilitacid
tamogatdsa cimen keriil sor. Tdjekoztatom, hogy a Koltsegvetesi tdrvdny fenti kiaddsi
eldirdnyzata ds a Bizottsagi rendeletben rogzitett dllami tdmogatdsi kategdria megnevezdsenek
nem szukseges egybe esni (hiszen azok mas targykdrok jeldidsdre szolgalnak). Ennek
megfelelden lehetseges az, hogy a Koltsegvetdsi tdrvdny hivatkozott eldiranyzata terhere az
Onkormanyzat reszdre biztositott forrasbol az Onkormdnyzat a Bizottsdgi rendelet 56. cikke
szerinti tdmogatdst nyujtson.
Az Onkormanyzat 2020. szeptember I8-an kuldott vdlasza alapjan a Vegsd kedvezmenyezett a
beruhazast 70-75%-ban sajat vagy khlsb finanszfrozasi forrasbdl valositja meg, Igy a tdmogatas
a beruhdzds elszdmolhato kbltsdgeinek mintegy 25-30%-ara tajedhet ki. Ezen kivul Corvin
Aruhdz Blaha Lujza tdr feldli homlokzata mdemleki vddelem alatt all. A fentiekre is
figyelemmel a targy szerinti homlokzat-feiujitassal osszefiiggesben felmerulhet a Bizottsdgi
rendelet 53. cikk szerinti, a kulturat es a kulturdlis drdksdg megorzeset elomozditd tdmogatds
jogcimdnek alkalmazasa. A TVI azonban az alabbi indokok alapjan fenntartja azon
vdlemdnyet, miszerint a tervezetben hivatkozott tamogatasi intdzkedessel osszefiiggesben a
Bizottsagi rendelet 56. cikke szerinti jogcim alkalmazasanak van helye.

A tamogatasi intdzkedds dllami tamogatasi szempontu vizsgalata soran a Corvin Aruhdznak
nem csupdn a felujitasra kertild Blaha Lujza ter feldli muemleki homlokzatdt kell figyelembe
venni, hanem tekintettel kell lenni a felujitassal erintett infrastruktura egeszere, valamint arra,
hogy az epulet milyen edit szolgal, annak mi a fiinkcioja. Mivel a Corvin Aruhdz epiilete
gazdasagi tevekenyseget szolgdl, abban jelenleg is mukddo uzlethelysegek taldlhatok, a TVI
allaspontja szerint vdlhetoen nem igazolhatd sem az infrastruktura terbeli, sem iddbeli
kapacitdsa esetdben az, hogy az epulet hasznalata eves szinten legaldbb 80%-ban kulturdlis
cdlra iranyul. Ennek, a Bizottsagi rendelet 53. cikk (4) bekezdds a) pontjdban rogzitett
feltdtelnek az igazoldsa annak drdekeben szukseges, hogy a tamogatassal kapcsolatban
elszamolhatd koltsdgkdnt figyelembe vehetok legyenek a homlokzat helyredllitasdval
kapcsolatban felmeruld koltsegeket. Hangsulyozzuk, hogy a 80%-ban kulturdlis cdlu
haszn&latra vonatkozd feltetel teljesuldsdvel kapcsolatban nem esupdn a felujitandd
homlokzatreszt, hanem a Corvin Aruhdz dpuletet - azaz az infrastruktura egeszet - sziikseges
vizsgalat aid vonni. Tovabba, a TVI rendelkezesere Allo informdeidk szerint a muemleki
vedelem alatt Allo ingatlan homlokzatfelujitasa es egy mdsik, hasonld tulajdonsagokkal
rendelkezd ingatlan homlokzatfelujitasa kozotti tdbbletkiadas jelen beruhdzds esetdben nem
keriilt szamszerusftdsre.

A Bizottsagi rendelet 56. cikke szerinti jogcim alapjdn nyujthatd tdmogatds vonatkozasdban
megkuldott tamogatasi szerzodes kotelezo tartalmi elemeivel osszefiiggesben az alabbiakrol
tajekoztatom.
A Bizottsdgi rendelet 6. cikk (l)-(2) bekezdeseiben foglaltak szerint a Bizottsagi rendelet csak
az Osztdnzd hatassal bird tamogatdsokra alkalmazhatd. A tamogatas akkor tekintheto osztonzo
hatasunak, ha a kedvezmenyezett a projekttel vagy tevdkenysdggel kapcsolatos munka
megkezddset megelozoen irasbeli tamogatasi kerehnet nyujtott be az erintett tagallamhoz. A
fenti jogszabalyi rendelkezds a Bizottsdgi rendelet 56. cikke eseteben is alkalmazando, ugyanis

a BizottsAgi rendelet 6. cikk (5) bekezdese nem nevezi meg a kivAtelek kozott a helyi
infrastrukturara iranyulo beruhAzAsi tamogatas jogcimet.
A Bizottsagi rendelet eloirasai alapjan az OnkormAnyzat ds a Vdgso kedvezmdnyezett kozotti
tamogatAsi szerzdddsben kdtelezd feltiintetni a tamogatas irAnti kerelem benyujtAsAnak
idopontjAt. Ez ugyanis a tamogatasi okirat kotelezo tartalmi eleme, mely nelkul nem allapfthato
meg az osztonzo hatas meglete, igy egy esetleges, Allami tAmogatAs jogszerusegevel
kapcsolatban lefolytatott vizsgAlat sorAn a BizottsAg a tamogatasi intezkedest - mint dsztdnzd
hatAs hiAnyAban nyiijtott tamogatast - jogellenes tamogatasnak mindsitheti. Figyelemmel arra,
hogy az Onkormanyzat a Belugyminiszteriumtol cdlzottan a Corvin AruhAz muemleki
homlokzatAnak felujitAsAra kapott tAmogatAst es ezt kivAnja tovabbadni a Vdgsd
kedvezmdnyezett reszdre, ezert a Vegsd kedvezmenyezettnek a tAmogatAsi kerelmet a
Belugyminiszterium fenti, forrAsjuttatAsrol rendelkezd tAmogatoi okiratAnak drvenyesuleset
megelozoen kellett eldteijesztenie. Ezen tulmenoen a kerelem eldterjesztdse meg kellett, hogy
elozze a beruhAzAssal kapcsolatos munkAk megkezdeset is (errdl a kovetkezd bekezdesben lesz
szd). A projekttel kapcsolatban a kerelem eloteijeszteset megeldzden felmertllo koltsegek nem
vehetok figyelembe elszamolhato koltsegkent a BizottsAgi rendelet 56. cikke szerinti
tamogatassal osszefuggesben.
A projekttel kapcsolatos munkak megkezdesenek iddpontjAt a beadvAnyban is hivatkozott
BizottsAgi rendelet 2. cikk 23. pontja definiAlja. A nevezett jogszabAlyhely alapjan ez az
iddpont a beruhAzAs dpitdsi munkAinak megkezdese, vagy a berendezesek megrendeldsere
iranyulo else, jogilag kdtelezo ervenyu kotelezettsegvAllalas, vagy mas olyan
kotelezettsegvAllalAs, mely a beruhazast visszafordithatatlannA teszi, attdl fiiggoen, hogy
melyikre keriil eldbb sor. A tAmogatAsi jogviszonyban rdszes felek vannak abban a helyzetben,
hogy megitdljdk, hogy a beruhAzAst megvaldslto vAllalkozas mely kotelezettsdgvAllalAsa
tekinthetd visszafordithatatlannak.

A tAmogatAsi intenzitas meghatarozAsa szinten kotelezd tartalmi eleme a BizottsAgi rendelet 56.
cikke szerinti helyi infrastrukturAra irAnyuld beruhazasi tAmogatAsi jogeim alkalmazAsa
kereteben kotendo tamogatasi szerzodesnek. A BizottsAgi rendelet 56. cikk (6) bekezdese
hatarozza meg a tAmogatAsi osszeg felsb korlAtjAt es annak szamitAsAra vonatkozd legfbbb
kovetelmenyeket. A BizottsAgi rendelet hivatkozott eldirAsAt a tArgy szerinti beruhazassal
kapcsolatban is drvdnyesiteni szuksdges. A mukbddsi eredmenyre vonatkozd szAmitAsokat nem
csupAn a homlokzatra vonatkozoan, hanem az epulet egeszevel kapcsolatban el kell vegezni,
figyelemmel arra, hogy a homlokzat az epulet elvAlaszthatatlan resze.
A 2019. december 5-dn megkuldott TVI velemdnyhez csatolt, a tamogatasi okirat kdtelezd
tartalmi kelldkeivel kapcsolatos lista 6. pontja szerinti eloiras nem a beruhAzAst megvalosfto es
tamogatasban reszesulo Vegsd kedvezmdnyezett kivalasztasa, hanem a tamogatassal erintett
infrastruktura mukodtetesevel, uzemeltetesevel kapcsolatban mondja ki azt, hogy az erre
vonatkozd megbizAs nyilt, AtlAthatd es megkulonboztetds-mentes mddon itelhetd oda.
Amennyiben a Corvin AruhAz tulajdonosa az epulet mukodtetesevel, uzemeltetesevel
kapcsolatban harmadik fdllel szerzoddst kot, abban az esetben ezen megallapodasra
vonatkozoan kell alkalmazni a fenti kovetehndnyeket.
A tamogatasi okirat kdtelezo tartalmi kellekeivel kapcsolatos lista 7. ponlja a felhasznAldk
tekinteteben koveteli meg az infrastrukturAhoz valo nyilt, Atlathato es megkiilonboztetesmentes modon torteno hozzAferes biztositasat. A beruhAzassal erintett infrastrukturaban iizletek
kapnak helyet, igy ez esetben a fenti rendelkezest az uzlethelyisegek ertdkesitese, berbeadasa

soran sziiksdges alkalmazni. Az uzlethelyis^gek ertekesitese, b&beaddsa tekinteteben a piaci
amak megfelelo arat kell felszamitani.
Tajekoztatom, hogy a TVI a rendelkezesre A116 informacidk alapjdn adta ki levelet, amely nem
koti az Europai Bizottsagot, igy a Bizottsag esetleges vizsgalata soran a TVI velemenyetoi
elt&6 megallapftast tehet.
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