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BUDAPEST FoVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

t,C)lY

Kdsztilt a 2017. szeptember 20. napj rin tartand6 k6pviselo-testtileti iildsre
K6szitette: Erdosn6 dr. Kocsis }lelga Human Ugyosztrily vezeto

Tirgy: Javaslat ,.A XVI. keriilet Szakorvosi
EllatAs6rt Alapitv6ny" tiimogatiis6ra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A XVI. keriilet Szakorvosi Ell6tdsdrt Alapitv6ny (szdkhely: 1163 Budapest. Tekla u. 2/C.,
kurat6riumi elndk: dr. T6t Eva Erika) kdretemmel fordult az OnJ<ormdnyzathoz. melyben a

XVI. kertileti szakorvosok. szakdolgoz6k tovribbkdpzdsdnek t6mogatiisa cdlj6b6l k6r
temogatiist.

A kdrt trirnogat6si <isszeg: 1000 000.- Ft. amely dsszeg az Onkormdnyzat 2017. dvi
kciltsdgvetdsdr6l szolo 2312016. (XII. 21.) cinkormrinyzati rendelet 5. sziimf mell6kletdnek
43lB. sordn a .,XVI. keriileti Szakorvosi Elldtdsdrt AlapitvAny tiimogat6sa" jogcimen

rendelkezdsre iill.

A Magyarorsziig helyi cinkormrinyzatair6l sz6l6 201l. 6r,i CLXXXIX. torvdny 42. { 4. pontja

drtelmdben alapitv6nyi forrris dtad6sa a Kdpviselo-testtilet hatdskdre.

Kdrem a tisztelt Kdpviselo-testtiletet, l.rogy tiimogassa az Alapitvdny k6relm6tl

Hatdrozati javaslat:
Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-
testtilete ,.A XVI. kertlet Szakorvosi Ellatesdrt Alapitv6ny"
r6sz6re (sz6khely: 1163 Budapest, Tekla u. 2/C.. kurat6riumi
elnrik: dr. T6t Eva Erika) a XVI. kertileti szakorvosok.
szakdolgoz6k tovdbbk6pz6sdnek trimogat6sa cdljeb6l I 000 000.-
Ft temogat6st nyirjt, az Onkormiinyzat 2017 . 6vi kciltsegvetds6rol

szolo 2312016. (XII. 21 .) rinkormdnyzati rendelete 5. sz6mt
mell6kletdnek 43lB. sordn a ."XVI. kertileti Szakorvosi Ell6tAs6rt

Alapitvriny tiimogatiisa" jogcimen rendelkez6sre iill6 keret
terhdre.
A trimogatiisi risszeg elszdmolds6nak hat6rideje: 2018. mdrcius
31.

A Kdpvisel6-testiilet felkdrr
szerzod6s alAiriisiira.

Polgdrrnestert a t 6n.ro g atils i

r. Csomor Ervin
alpolgrirmester

a

Hat6rid6: 2017. okt6ber 15.

Felel6s : Koviics Pdter polgiirtnester
(Elfogad6sa egyszeni sz6t6bbs6get i gdnyel)

Budapest. 2017. szepternber 7. q_
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Trirpal:isra kijeltilt bizottsig: Eg6szs6giigri 6s Szocirilis Bizottsdg

Melldklet:
l. sz A XVI. kertilet Szakorvosi Ell6tdsdrt Alapin'any kdrelme
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l ftggel6k a 1512015. (I\:27.) iinkorminvzari rendelethez

BUDAI'I,ST T6VANOS XYI. KERTJ LETI ONKORMANYZAT

ADATLAP
k6relem hezlp6ly flzathoz

K6re lmezii/pdlyf z6 szeryezet neve, cime:

A ,.XVI. Keriilet Sztrkorvosi Elkitas6rt" Alapitvany

1163 tsudapest, 'I'ekla u. 2/c.

Pdlyizat cimc:

Bckiildcnd6:

ilekiildisi hatirid6:

,4 z iulat I ap,s o kr z o ro s i t ho t 6t

Budapest F6vriros XVI. ke riileti 0nkormirn-vzat
Polg{rmestere

1163 Budapest, I'Iavashalom u. 43.
cim re

Budapest XVI. keriilet szakorvosok. szal,idolgoz6k tov6bbk€pz6sinek
t6mogatrisa



l. Kdre Imez6/p tilyti ii szervezet atlatri

l.l A szervezet megnevezdse: A .,XVI. Kertilet Szakorvosi Elkit6s6rt" Alapitviny

| .2 A szervezet szekhelye: 1 163 Budapest, l'ekla utca 2lc.

1.3 Az al6iriisra jogosult kdpviseltl neve, cimc: dr. T6t Eva

1.4 A szervezet ad6sziima: 18154960- l-42

1.5 A szervezet ds az al6ir6srajogosult kdpvisel6 el6rhet6s6ge (telefonszim, e-mail cim):
+3 61 401 1 3 42. titkarsag@szakendelo I 6.hu

1.6 A szervezet pdnzintdzeti sz6.ulaszdmai: I I 7 I 6008-20148687

1 .7 Eloz6 timogat:isi elsziimoliis benyijdsenak datuma: 2017.03.17 .

1.8 Ekizo iizlcti cvre vonatkoz6 bcszarrol6 letdtbe helvezds6nck dituma: 2017.05.30

2. A ktretem/pit1'dzat cdj'a: Budapcst XVI. keriilct szakorvosok, szakdolgoz6k
tovribbk6pz6se.
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3. A megval6sitand6 c6l 6rdek6hen folytatott tev6kenys6g leirdsa:

Az Alapitv{ny l'entick szerint az cgy6n is a kdz"dssdg drdeke,inek kielegitisdre szolgril6
allrbbi tevdkenysdgel fol;tatja (Ectv. 34. li (l) bek. a) ponl):

- A lakossrig eg6szs6gi 6[[apot6nak .javit6sa, ajobb ilehninSs6g el6segitese, az

egdszsdgkdroslt6 kdrnyezeti, tarsadalmi tls egy6b hatrisok elleni fellipds.

Ndpegdszs6giigyi tevdkenysdg: egdszsdgfejlesztdsi, egdszs6gvddelrni,

betegs6gmegel6zdsi, gy6gyit6 ds orvosi rehabilit6ci6s szoigriltatasok (1997. t'ti
CLIV. tv. azeg€szs6gilgyrdl I44. {i,35. $, 141. $.).

4. A programban r6sztvev6k l6tszima 6s dletkoruk:

120 f6, 6letkor 20-80 6v kiiziitt

5. A p ro g ra ny'pd ly tizd, terv ezett m egval6sitisa :

keztki idtipont: 2017.02.18.

befejez6 id6pont: 2018.02.17.

6. A trimogat{si ig6ny

6.l.

6,2.

6.3.

6.,1.

A. progrum/p dlydza, megv-al6sitdsdnak teljes kiiltsi'gig6nye:

Megval6sit{shoz megl6vii sajrlt forris iisszcge:

Megval6sit:ishoz,rziiks(ges t:imogttrisi ig6ny:

Nicgval6sitishoz sziiksdges eg.v€b forriis:

1.000.000t't

0,00 [r

Kiadris:

1

.'.,*-T-

' '' I /

0.00 Irr

L000,000Fr

czct Ilcr'dtrl:
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- Szem6lyi jellegii:

J6rulikok;

- Dologi jellegii: 1.000.00{}Ft 1.000.000F t

- Felhalmozasi jelleg{:

Osszesen: 1.000.000rt 1.000.000Fr

* A kdrelery'pdlydzal tlrgyAtll ftlgg6 rdszletesseggci toltcndo ki!
8. AZ ADATLAPHOZ t kiivctkrz6 melldklete ke t kell cs:rtolni:

1. sz melliklet A k6zp6nzekb6l nytjtott t6nogatdsok Allethat6sagar6l szol6 2007. dvi
CLXXXI torvdny szerinti Osszef6rhetetlens6g, illetve erintetts6g fennrilLisri,r6l. vagy

hidny6r6l sz6l6 NYILATKOZAT

2. sz. mell6klet Atlithat6sigi nyilalkozt

3. sz. melt6klet Rendezett munkaiiS-i kapcsolalak kovelelrndnyenek teljesillisddl, valamint a

kirelnezdiprilsui:i t6mogatAsra vonatkoz<i ad6lcvonr{si .iogdr<l1 sz6l<5 NYILATKOZAI'

Az Adatlaphoz csatolni kcll tovdbb6**:
t A kdrelnez1ipdllazd *eveben alilrlsra jogosult szemily Sreuziigyi intrizrndny 6ltal igazolt,

iigyv6d riltal ellenjegyzett vagy kOzjegyzo riltal hitclcsitcft a16il{s DrkrtAja.

. A l6tes;t6 nkiratrit vagy- jogszab{lyban nreghaterozott nyilvdntatisba vetel(it igazol(i
okiratat-

** A benyirjtaudir dokurneuturnok kirillitrisrinak dituma nem lehet a t;imtrgatiisi igdny

bcrlyu.itdsdt6l szamilott l0 nalrnil ritsebbi.

ia
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Figy-clmeztct6s: Arnennyiben a kirclmez6lpdlyaz(t a kitelmehezJp{lyA'zal[hoz nem
csatolja a l'elsorolt- 6sszes nrellikletet 6s a hianyt hiauyp6tlisra val6 felsz6lit6sra sem
p6tolja. a polgdmrester a kdrelmet/prily6za1o1 elutasitia.

Alulirotl nyilatkozom, hogy rendezetlen ktiztartoz6som (NAY tinkorm:inyzrl, stb.) nincs.

Tudomisul veszem, hog,'amennyiben a t,lmogatist nem a mcgjeltilt c6lra forditom' illetre
nem a megieliilt m6don, vagy hatirid6ben sz6molok cl a kapott t{mogat6ssal' lgy a

timogalis dssz€ge az 6llamheztart6sr6l sz6l6 2011,6vi CXCY. tairv6ny szel'int a ntindenkor
6rv6nyes kamatokksl egyiitt visszafizctcnd6.

Tudom{sul vcszcm, hogy a timogat6s csak a 2015.6vben 6s csak a pilyizatban/k6rclem ben

mcgfognlmazott tev6kenys6gre haszndlhat6 fel, tovribbd az clnyert timogatdssal 6s a vdllalt
iinr6sszcl a hatArid6n beliil kdteles vagyok elszimolni, a tev6kenyseg megval6suLis616l tiimiir
irisos besz6mol6t k6sziteni. Az elszimol{si hatiridii be nem tartisa a k6vctkez6 6vi
dnkorm6nyzsti timogatds megvonisAt vonja maga utin.

Vdllalom, hogy a nyilvinossdg cl6lt mcgjelcnri esem6nyek€n' valamint annak
eredm6nyek6ppen l€trej6v6 elektronikus vngy nyomtnlott kiadvinyokon a Butlapest Fdvriros
XVI. keriileti Onkorminyzat megnevez6s6vel a nyilvAnossrig tudom6sAra hozom 

^zCnkormrinyzati t{mogatis t6ny6t.

Vitlalorn, hogy a bizottsigi timogatissal mtgrendez6sre keriil6 program portos id6pontjir6l
6s helyszin6r6l a Budrpest F6vdros XYI. keriileti Onkorminyzatot a program konkr6t
megv-al6sul{sit m egel6z(i I h6ttel tij6koztatom,

,.i h
k6rehnez6/prilyaz6 al.lilrisa

iDitum: 2017. 05.05



Egysdgcs szerkczctbc lb glalt
Alapit6 Okirat

a VINIIEX G;"6gyitii, lvlegeloz6 Egi,szs6gngyi tls Sz.olgrlllat6 KorLltolt Fcie)iiss6gii 'l':ir-sas{g

(tjg.0l -09- I 64367, adoszdm: 10717776-2-42) a ISudapest XVl. ker. szakorvosi elliit.is j avitrsa
ris tfunogat6sa. mint tanJs k0z6rdekil cdl drdekibcn alapitvluryt ldlesiteti. Az ;rlapiki okilat
jcicn cg_vs[gcs szcrliczetbc foglalt sztivege az alapittr okirat crsdcti 6s m6dosilolt sztivcgcnck
a 2004. janr"rlrr 19. napjan 6s az alapitti megszfin6se miatt a l'>tk. 3:394. $ (1) bek. alapjin a
kuratririum irltal 201.1. m:ljus 27. nap.iin mcghozott hatrilozatrival 6s a 2()15. m:i.ius 6.
napjrin tovirbbi 2016, fcbru:ir 01, uapjdn m6dositott ds egyseges szerkezc'tbe lbglalt
-sziivegct taftalnrazza az alnlirott helyen 6s idriben az alibbiak szerint:

|. A,v.,,\lrrpitviiny levc: ,.:\ XVL keliilet Szakorvosi l..lldtrisirl Alapitvrlnl.'"

2. \z Alnpitvliny szikhely'e: i)63 Builapesr,'l'e kla u- )tC.

). Az llapitvhny cilia:

- a BuCapest XVI. kertilet szakorvosi elliitis szinten ta{esAnak is javit6shmk
Iamogat6sa.

- a Budapesi XVI. keriilel szakolvosok, szakdoigozdk tovdbbkipzis6nek
tilrmogalesa.

- a szakorvosi ell6t6ssal kapcsolatos eszkdzbeszez6sek timogalasa,
- az onosi kutatdsi credmdn),ek kdzreadiisa. a tudomanyos ismeletlerjcszto, ds

oktat6i rnunkriba tortdn6 bevonasa 6s riltala a szakorvosi munka nrintisdgdnek
elmelyit6se.

Az Alapitr,:ury lentiek szerint az egy€n €s a kdziiss6g 6rdekeinek kiel6gitdsere sz-olgil6 aidbbi
k6zhasznir tev6kcnysiget folytatja (Ectv. 34. $ (l) bek. a) pont):

- A iakossag egiszsdgi rillapotdnak javit[sa. a iobb 6]etminosig e]6segitisc, az

cgoszsdgkhosit(r k0myezcti. tiirsadalmi 6s egydb hatfsok ellen; leil6p{s.
- Ncpcgcszsdgiigyi tevikenys€.g: egdszsegfejleszrdsi. egiszsdgr'{dclmi.

betegsi;rnegeliiztisi, gyirgyitc 6s orvosi rchahilit:ici6s szolgiiltatisok (1997. 6r'i
ULIV. tr,. az cgJszsfgr.igyrol 144. $. 35. $, i4l. S.).

Az :\lap:1r,il::i kiizhaszlir szolgiltatasaib6! az alapininyi c€loknak nrr:glclcl6cn hilki
rfszcsiiihct.
,\z ,.\ ii:pitv:iirl' kilzr',.'tle:i poliiikai icvJkc.r)'-icgct cm lirlyial, sz-crvtz-clc i):rrlor'kil liiggerlcrr
cs azoiir:ei': alrl'ag: tintugltirst nenr nyir!t.

f . i\z,,\ lapil,vllry indali, vag.vor':a

r\z el::piti:irry in;iirlri vag.votu ?00.{){ri).- lil- r:z:rz K et 1i: sziizi'zcl' lirt'ilt. :t:l-cl)'ct :rz

\lirtril!) tz A1.?itv;iny i,'irr.'.iiittct kijYcr,i) ltl :r:pr:l lrtliil az Alal:itv;inv je':Iiie r'.'iil'l::.iir
.:srii<.2-li;:r liih::clt c be fir-ci.

Az- ;\irrlit.;riny vi..gvotriinalt lLll',eszniliisil:

,\,: .^'i:ii)iifiirt: v:ri:';oi:hr::Lk l'cii:lLrzr;ilirsiraL ni,rliii n l(lr:ltir:titi:rt l:ti:rr',)r/i.i Il,'Lr1r.

,\: irlillllilj::r l;irrrjclr<rli vlrit'.,.;l:r i.-l,ratrili:;t i:.itlcn i:inPiiti i: i. i r I i ', l: : i : t r::tSteli,ii
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cdlok megval6sitrisdra hrLszldlhat6 fel, igy a szakor-v'osok, szrkdolgoz6k
tovdbbk6pzds6nek llinlrgatris6ra. a szakorvosi ell6t6ssal kapcsolatos

eszkdzbeszerez6sek t:inrogatdsAra, stb.
Ciltdmogates esetdn a vagyon csak a tiinlogatc)tt cdlra hasznrilhato fcl. trtig egydb

esethcn a Kurat6rium dtint prilyfzat kiirisdr6l. Az Alapitvriuyi Yagyont p.{ly:izat.

vagy kdrclem irtj6n lehet f'elhasznrilni. A pilyiizati telhfvds nem tartalntazhat olyatt
lcllCtclekct, amelyckb6l - az eset 6sszes kiirtilmdtryeinek mdrlegelesevel -
rnegdllapithat6, hogy a prilyriz-atnak el6te meghi{trrozott nyertese van (szinlelt
prilyAzat).
Alapitv6nyi cilra az alapit6skori vagyon 6s annak tcljes hozad6ka, tovi'rbbd u
alapit/rst kdvet<ien az alapitviinyi szrirnl6ra irkezii kiszpduzadorniny tcljcs iisszegc

vagy a term6szetben rryiitott adomlny' lbrdithatd azzai, hogy az Alapitvdny
vagyoninak I 7o-a nem hasz-rdlhat6 fel.

Az Alapilviny ktiteles megtdriteni a Kuratoriunt tagiainak az r\lapitvdny
irdckdben kifojtctt tcvikcnysdgdvel iisszeliiggrjc'n lehnertilt k6ltsdgeit.
Az ltlapilviny az Alapitv6nyi cdlok eldrise irdck6bcn viillalkozrii tevdkenysCgct is

tblytathat, (orvosi lbly6irat tanulm6nyok, egydb nyomtatvinyok kiadlsa, ezeknck

a szakorvosok szbm .r hozz:lftrhetSvrj tdtele, esctleges szak6rttii nrcgbiziisok
linansziroziisa. konfercnci6k szervez€se. slb.), azonbatl e tev6kenysCge ncm

kdpezhcti az Alapitviiny cls6dlcges tevdkenyscgdt cs antel.v- tcviken-vseg csal<

kdzl,asznir c6l-iai rregval6sitrisa 6rdek6bcn v6gczhctti 6s nem veszdlyeztcthcli a c6l

szerinti tevdkenys6guket. (Bctv. 34. S (1) bek. b) pont) Az Alapitvdny a

gazd{lkodrisa sordtl elirt crednl€nyet ncnr osztja fel, azi az alapitri okiratiiban

meghatiirrozott tev6kenysrigdrc lordida (]rctv. 34. $ ( l) bek. c) ponl).

Az AlapitvAny kezelS szerve:

Az Alupirvtiny kezel4 szen'e a 5 tug[t Ktratdrium.

A Kurotdrium elndke:
Dr. T& tva Erika (tn.: Golot'ics Katalin, lc.: l165 Budapest, I lunyaclvar u- 43iA

1/t.)
A Kurntdrium layiiai:
Kleiner Lajos Emilnd sz. Miktisi Magdotna Orsoh'a grn.: Farlans Erzsibet, lc.: ll65
Budopest. Vak Bottydn u. 42.)
Krej,:dr Ottmar G-vuttint sz. S:obd Andrca llotto rttn.: l'drszegi Katalin lvtdris Ic.:

ll63 lludapesr, Andris u. 16.)

Nag'Erika (un.: Geri Julianna k'.: 1165 Budal>t:;t. Olgo n 27.)

Dr. Szenczi Ldszl| (on.: Ninrcth lv{lrrtu. lc.: I l'14 l}udapast, Csertti u. 20. l0l2l9.)

A Kurat6riunt tagiait riz alapit6 jc16li ki hat:irozltlatt icliitartenrra.

A Kuratirrium iaglai az alapitoVal nem illnak a l)ik. szerirrti kiizcli hozzitan0z-6i

viszr)lryban, a Kurati,riunr tagiai az Alapituanytak nent kedYezn':,it1ve zettici' td\',lbb.i

ncm fllhat l'cnn vel0k szcnrbcn a Ptk.3:22. j-biul nrcglbgalmazott kizlrd t:k.

A Kurat6riutni tagsrig rr:egszi.lnik:
- :r tag halil{val,
- lcrnondirsirval.
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a Ptk. 3122. $ (l) - (6) bekezd€sdben. tovibbd a Ptk. 3:397. $ (3), (4)
bckczddsdben, a Btk. 61. $ (2) bckezdCs i) pontjriban es az Dctv. 38. $ - 39. $-ban
foglalt 6sszefcrhetetlcnsdgi 6s kizar6 ok,
a Ptk.3:39t1. g (2) bckez-d6sc szerinLi visszalriv:issal.

A kiizhasznri szcrvczel rncgsziinds6t kdveto hdrom 6vig nem lehct mds kOzhasznir

szervezcl vezct6 tiszts€gf isel6je uz a szernfl-v". aki konibban olyan ktidrasznt
szervezet vezet6 t;sztsegvisekije volt - amak megszrinisit megcl6z<i kdt €vben
legalibb cgy ivig - n6ely

a) joguk'rd n6lkiil szirnl meg irgy, hogy a Nenrzeti Ad6 is Vrilthivatalnril
nyilvdntartott ad6- 6s vdnrtartoz{s[t nenr egyenlitette ki,
b) amcllycl szemben a Nentzeti Adti- is V:imhivatal jelent(is osszegti ad6hianyt
t6rt fel.
c) amellyel szemben a Nemzeti Adtl- is Vd,rnhivatal iizlctlczriris int6zkeddst

alkalrnazott. vagy izlellezJlrbst hclyeltesito birs6got szabott ki,
d) amelynek ad6sziimrit a Nemzeti r\d6- 6s Vamhivatal az ad6zes rendir6l
sz6l6 tdrvduy szerint fel{iiggesztette vagy tdr6lte.

A vez.ct6 tisztsigvisclo. ilictvc az cnuek.iclcilt szcnr6ly ktiteles valatnennyi drintelt
k0zhasznrir szcryezctel elijzetesen t6i6koztatni arrril. hogy ilycn tisztsdget egyidejiileg
mds kdzhaszn(r szcrvczctncl is bctdlt.

A Kural(irium:

A Kuratririunr i.ilisci nyilviinosak

A Kurat6riurn haldskdrdbe tartozik kill6n<iscn:
- Az Alap{tvdrry Szervezeti is Mftkttddsi Szab6lyzatrinak az elk€szitese, meLy nem

lclret ellenldtcs az Alapitir Okirattal,
- Az Alapitv{ny vagyoniinak f'elhasznrilfsAxil t(irt6n6 d0ntds,
- Az Alapitv[nyhoz trjrtin6 csatlakozris elfogadlsa,
- Az Alapitvhny nrunkatcrve. kdltsdgvet6sc is ivcs bcszrimolti.i[nak elfogadltsa.
- Az 6ves besz:inrol6 elt'ogadris:ival egyidciiileg a kozhasznrisigi jelcntes eltbgad6sa

tartalnrlra a Khft.'. 19. S (l) - (5) bekezddse irdnyadd - illetve lEi'ekteidsi
tevdkenysi'g csetin a belektet€si sz,atrrllyzat elftrgaCrisa.

a)
'b)

c)

d.)

7 .1 . A Kr"trattiritint lilailatai

c)
r)
gl

h)

d0nt az Alapitvlury programjadl,
diinl arri)1. hog1,' az Alapftvriny celjti eldr6se dttlckiben ntikor nrilyen

tevttkenysigct ibllrat, i1letve nrilyen teviken-r-.sCgct tdlrlogat,
r.i0nt intiznrenyek elapitrislirdl. szaknrai n:lihc]yck. [ri iinill6 jogi
szenrelyisiggel rcmlelkezil szervezet; eg.vsegek l[irehtlziis:it6l.
mcghatiirozza az alanitviny gazddllodas:inak eiveit, az cvcnte a cdh'a rendcit
vagvonb6l ti'llraszld:iha i r) Osszcgcl.
kitlolgozza el t:inogaldsi cs prilyirzati rcnilszcrt.
mergdllapitja a timogallisok konkr€t fi)nr/ril Js nlcrtckil.
6vente cp,vszcr' l.tdkoztalitr az- alapit(rt az Alapitv/rny- tniikinldsCti!1. vagloni
helvzctcr'61.
cikdsziti .r k(izhaszntsigr rnellekietct,



i)

i)

k)

6rl6keldst, bcszrirnol6t k€szit az 6vcs tev€kenys6grol (dvente egyszer. az elnok
el<iterjesztdse alapi:in).
meghatdrozza a sajit 6s a hozzal tartoz6 ti*ersig miiktidesei szabalyoz-ri

tigyrendet.
negbizz,a a tirkars6g tagjait, ds gyakorolia a nrunkiiltat6i jogokat az

alkalmazottak felett.

7.2. z\Kurltririuurr:rtikrirlese:

r\ Kurat6rium hatdrozatk6pes, ha iilisen lcgal6bb 2 tag jeler van.

A Kurat6rium Onmaga hatiaozt.a mcg miikiid6sdnek szab.;rly:rit,

tcvdkcnystlgdrril - 6ventc cgyszct besziimol az Alapit6nak. A Kurat6riuln
iilesei nyilvanosak, z/rt illds kiz;ir6lag sz-cmilyis6gi jogokat irinto kirddsck
tdrgyalasakor tanhat6. Zil't iil6s tartasat hdrmely kurat6riumi tag iavasolhatja,
azt a kurat6rium egyszerii sz6td,bbsiggel rendeli el.

A Kuatfrrium 6vente legal6bb 4 alkalontntal ktiteles til6st tartani.

A Kurat6rium frldseinek (issz.chiva-sdr(rl ir Kuratoriunt F-ln6ke gondosk,.rdik.

A Kurat6rium iisszchiviisdt a tervczett idopontot megeloz-oen legalltbb tl

(nyolc) nappai irrisban kell kczdr:mdnvezni. A meghiv6val egyiilt az tilcs

ter'\,ezett napirentli pontjair6l is trijckoztatni kcll a Kurat6riunl lagiilit Lts irz

i\lapitokat. A Kurat6rium k(itclos iilist tartani akkor is, ha dsszehiviisirt 2

kurattiriuni iag egyiittesen kczdenrdnyezi.

Az osszchiviisnak igazolhat6 m6clon kcll tdrtdnltie. ir6sbeli igazolhat(r m6tlon

tO(inii k€zbesit6snek mirxisiil: pl. ajd.nlott vagy t6 ivevdnyes ktildem,jnykdnt.

tovfbbd a tagnak az elektronikus levelezdsi cimdre tiirt6n6 k6zbesilis azzal.

hogy a kdzbesitds visszaigazoliisra keriili0n (clektronikus t6rtivcviny).

A Kural6rium llladata ellirtdsa sorin hatiitozatait nyilvrincs iil6s tartiisiival

huzza meg (Fcrv. 37. $ (l) bekezd6s). A Kurat6rium Elndke gondoskodik arr6l.

hogy a meghiv6t az- r\lapitviiny honlapjtin, illetoieg az Alapin'rirr.v szdkhely€n

clhelyezci! hildettit:ibl6ra kiftiggesszc.

Hat/troTidl - ha az alapitd okirat niiiskint ncnt rc;.rdclkezik - rnindhluorrl;'(

n,3gy) tag .jelenletc escten cgyszerfi szirtiibbs6ggei' nrig kct l:rs csctd'n

egyhangilag hozza. A bcszarrol(r es a nrcrrleg jor'Shagyrisir6i. \'elalnillt e77ci

egyidejiileg a krJzhasznfsirgi rrtr.'llciklet cltbgadisdrrll az iilia]atnos szatriil"vok

szcrinl d0nt (Ectv. 17. $ (2) bekoztids d) pont).

A Kr.rrat(iriunr tagjait rlijazds ncrtt illeli n)cg, zrzonball igazoll kiad{seik.

ktiksigcik megtJritJsrtre iginyt tlu thatnak.

r\ Kruat6riun: diintiseit nlilt szavazhssal

nulkltvisz-ort-y liresitise ds nlei-lsziinlctcsc
vor,alkoz6 kdrdisekben-

Eg;,har:gri di,ntt's kell
valunini az tigvtcrrd rt

hoz-zit.

csc!dn-



A Knraairium hariiroz-at hozatalibal ncm vchci ri:szt at a szemdly, aki vagy
akinek ktjzeli hazz latioz6ja a hatrirozat alapiin
a) ktitelezettsig vag.v t'eleiiiss6g al6l nentesiil. vagy
b) brirmilyel miis ekinyben reszesiil, i)lctvc a n.rcgktitendii jogiigyletber

egydkdnt 6rdekelt.
Nem minrjstil elonynek a krizhasznrl szervezet cel szel'inti juttatasai

kereldben a biirki rilral megkiit6s nilkiil iginybc vehctii ncm pinzbeli
szolg6ltatris, illetvc az egycsiilet iltai tagirinak. a tags6gi jogviszony

alapjln nyi:jtott. l6tesit6 okiratnak nregielelii cdl szcrinti juttatas.

A Kurattirium Elndke kiiteles a Kurat6rium ddnldseirol n.vilviintaltist vezetni.
A nyilvintartast irgy kell kialakitani, hogy abb6l megillapithai6 legyen a

Kurat6rium diintdsinek: ta(alma, id6ponda, hat6lya, a sz-avazas ndv szerinti
eredmdnyc.

Az Alapitv6ny fciadatai ellAtrisa, 6s saji.l miik0dtcr6sc 6rdek6ben
munkavillal6kat, negbizottakat foglnlkoztathat, ilietilleg alkalnrazhat, tovibb6
fcladatinak ellitisa ildek6ben gaz<lasiigi tlrsas6ggal szerzddist katthct. Az
ezz,cl kapcsolatos i'cladabk is a Kurakirium halitsk<iribc tartoznak.

A Kurat6rium dtinttjseinek vigrchajtAsrir6l az. {ltala e tiladatlal mcgbfzott
szakemberel< gondoskodnak.

Az Alapitvriny miikddfsinek is az Alapitviny szoigiiilatiisai igdnybevdteldnek
ur<idj6t ris a bcszinroltikat a kurat6riun:i dontesckkcl azonos nt6don, az

Alapitvany szdkhely6n trirtdno kiiiiggesztessel hozza r:yilvdnossrigra.

A Kurat6rium Eln0kc kdtelcs - ekizetes bejelent6s alapjin - birki rdszdre az

Alapitvriny miiktjddsivel tisszeliiggo iratokba tiifi6nn bctekintdst biztositali.
Kivdtelt kipeznek azok a dokumentun':ok. amelyek a szem6lyisegi .logoktrlal
ftiggenek iissze.

8. Az Alapitvrily k{pvisciclc:

r\z Alapitvrinyr a Kuratdriurn Ili;rdkc on{116r:n kipviscii

,,\z Elndk akadAly'o7-tatiisa cstin a Kura:6ri'"rnr tagiai egyi:tlcser iogosultak
kepviseletre.

i.

Az Alapitr':in.v nrr.rnkavhll:l1,rl i'cilcti ;r :r:rrl:1'riji:,tir',, :,::r,lir:i : iiu:rit,iriLtnt I;llrtiikcr

r:1'lik r; rc i i a.

A iriinkszanrlrr i'clctti rer,delkezislc:r Kul'a:ririutn 1:lr:iikc iintilir'r;l: es t:tgiai cg-y',iitttlscn

ioq,rsultsk.

Az -,\iapiiveny.' n;'i{ttlt. liill:Lrz irar';trcl)' beilil..ii ts i'r.iiiilj'ii itrll',,-isz.:lcs vr91. .jr.lili
szeineil anvagi tiir:ro3aiiiss;ri li:.ipcso1(,cltiri..,\ csrtiakozhs i.:;r,',',.::'r csailal<ozir1 :lcr:t

;trir:ilsiti rlalitrjvi'i, ali:pririi :i)9(-,k:ll r,..i'j ly::kL)ir)lirrl. ,\ c:r.ill::1,<,;z,.ii :ttcgilicli az.r;:l-.lilt

:,t;: il 1i,1. in)ii-) .i:lvii.,1,11,)l :;!l-r'e;: ii KL:ii:1,.",1i:ttr l'.'-i,aj1.: ii l'1t3.30;i: i:ilL;rtlis,ltlr:k
itih lszniiirsa:-r vo:r:ilI oz,.iu: i.

I



I0. Az Alapitvdny tanarna:

Az Alapitviny hatiirozatlan idore jtitt ldtre.

Az Alapitvriny mcgsziindse est6n a meglev<i alapitvdnyi vagyont a XVI. kertilet
Kertv:irosi DgdszsCgtigyi Szolgdlata illetve j ogut6dj rinak rendelkez6s6re kell
bocs6lani.

11.

12

13.

A jelen Alapit6 Okiratban ncrn szabrilyozott kdrd6sekben a 2013. ivi V. tdrvdny 6s a

201 
'l 

. 6vi CLXXV. tdlvdny rendelkezcscit kcll alkalmazni.

Az alapiki tudomhssal bir arrol, hogy az Alapitvriny a F6viirosi Ttirv6nysz6kl€l
rryilvf ntartiisra kdtel ezett.

ISudapest. 2016. mircius 07.

Dr'. T6t Eva I:
kurat6rium eln(ike

.1t^-
Kleiner Lajos Iimilnd
krn'at6rium tl

lft- | cd, r
Krcjsrir'
kurat6ri

Ottnliir
um tagja

Gyukirr,-i

{p
Nagy liliFa
kuratdrium tagja

1;

Dr. Trit I'rvr I r il. rL

Dr. S

k urlrttiri

il

ii

7,aad6k: A jelen egys6ges szerkezetbe tbglalt Alapit6 Okiratban a2016. 02.01. napj6n kelt
v?iltozisl a vastagon szcdctt rdszek taflalmazzek. Ezcn m6dosit6sok az Alapito Okirat 2. 6s 6.

pondait 6rintettdk.
A jelen egysiges szerkezetbe foglalt alapszabAly szdvege mcgfclcl a2016.02.01. napjrin kelt
m6dositris sorrln kialakult alapszabdly hat6lyos szOveg6nek.

Budapest, 2016. nr6rcius 07

kurat6rium elnOke

Ellenjegyzem:
dr Jakab Jrinos iigyvdd
I3udapest, 2016. mrircius 07

L,

l
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I . sz. mell€klet az l. fiiggeldkhez

\YILATKOT-.\T

a katzpdnzokhdl nyijtott tAmogatisok 6tlrthat6sdgdrdl sz6l6 2007.6vi CLXXXI. !0rv6ny szcrirti 0sszefdr-
hetetleostg, illctvc drintetls6g fcnralldsdrf l, vagy hiAnyd16l

A Tlinrogatol( n(!e: ,,4 XVl. Kiriilet S/ak,)rvosi FllAtiisirt" Alapitvrin-v

Termeszeirs -\zcn*ly lokcime'
SzG:.itsi hclle, idele:

Cazdlsegi t{rscsig eselan szekhelr"e:
Cdgiegyziksi.anrs
A'l6sz-6 !:
Kf,pviseldianek nevc:

[gydb szcrvez-et esetdn szek$elye: I l 6] U udupcst. 'I ckla u. 2lt.
KCpviseloj6rrek neve: Dr. Tdt Eva
Nyilv{ntartdsba vet€li okim szdma: 0l-0 l-0006383
Nyilvintaniisba vev6 szerv megnevcz€se: f Ovdrosi Torvdnyszdk
Ad6sz6ma: l8 I 54960-l-42

tou tiimogatasok dtlithatdsAgdrdl sz6t6 2007. 6vi CLXXXI. torvCny (Kn''t.)

6. $ (l) bekczddse szerinti iis$z€1'6rhetttlcnsdg
l. nem dll fe n vapv
2. renrrill n, ..,por( olapjrin

- 8. $ (l) bekezddse szerinti erirtetbeg
l. nem dll fenn vagv
?Jetllrri 1l er---,.p*loltpi*n

Az liss?rf4rhetctlcns{'g vagy az drintctts6g alapjriul szolgili kiirolm€ny leirdsa:

Kijelentem, hogy az 6ssref6rheletlensdg megtziintetdsdre az elibbisk szerint int6zkcdt€ru:

Kijelenttm. hogy az trirtcttsag kiizzdtdtcl4t klilaln

Kelt Budapest, 201?.05.0i.

s

6. $ r l l N{ rri,'ilrtx t'riiyiz.:k,ln,, c. :,a) .eiTcrailt'l UNr,4ld,l'xr
d rlir r:rly,ia1, ci.l]rijbor rlnn cs .l.lic!:r.lnn F{irE,n !cd. r..t .1n.tiJir.2i,
i.r r;(,2j,: lr:,rori. ,,!.1*: !i.rL,),
./ az jr t; tnnl.rl idrt, rui .::r'i,l:' /.lz.ii },.zrladlzairt
.4 ,: i;j .. F!nlhr rnrtiiii,lr,.2cli!. nJ,jdL$:2ir Jlii t:r!J"'iqr'iirJ\aB

:4.1tu i.,Ebzsix.l\ ';,ll , .:|,t,.!r: !r!:i.{qi \:s\ Lc, ,i.ii. ';r'.{r*! l2Er-

, &, tlrstl.l rrlr s/il(s^,.J::. rllj:t qul .iril:o j.!a ',tu'clr5.ir:,.: te,.rli.2; n?8 3^alicli !8J*irc, qliil:in: a c!-'.,!6r: lDtl rrc):'l\

r,rll .i r ,.s,trelclD:,1 .,i1,, r:,i;.r;?tril!an.ar.,:i ( rli,'rrr r iJ'ih!., !ii:7zucl.i

|, 
'!.r:r 

11,1. 1,,,'.U, !,\irii!,\ .31,,

..i s .) ,) lttt rli Dli,'). *crn'|. ka7.ir i.,:2.,.r' ,:,'!1
dl c,r,"rr,rnlht. a i!(iL.': ,riial'. tul:,j.1.,2tr iiii'tr.'?i!!i$' rri.sr;ti

,:rdri::ci I llin.r.i, r,,,i:, i,.r:rra:.:j: r-;lr;3: h-r'.,,jrrfi'.1 .r\'"n irl.i:

irr.lt\ tr.:



2. sz. mell6klet az 1. liiggeldkhez

Tdmogrtott ne1'e: 
"A 

XVI. Keriilet Szakorvosi f,l}igis6rt" Alapiwriny

Atlithat6sigi nyilatkozat

az illamhiztadisrol sz6l6 201 l. 6vi CXCV. t0rv6ny 50. $ (l) bekezd6s c) 6s a n€mzeti vag/onr6l sz.ril6 20t l. 6vi
CXCVL ttirv6ny 3. $ (l) bekezd6s l. pontjrinak val6 mcgf€lel6sr6l

I. Ttirv6ny crcj6n6l fogva Atlilhst6 szervezetek
Alulirott. Dr. T6tEvn (n6v) ll63 lludapest. 'l'ekla u. 2/c. (szekhely) l8I54960-142 (ad6szim) t<!n'6nyes kdpviselti.le
nyilatkozom, hogy az 6ltalam kdpviselt szervezet az 6llamhriz.tart6sr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCV. ttirviny 50. $
(l) bekezd6s c) pontjinak nregfelel, azaz a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 l. dvi CXCVI. t0rv6ny 3. $ (l)
bekezdds l.a) pontja szerint [a megfelelii aldhizonddJ

a) az 6llam,
b) a ktiltsdgvetisi szerv,
c) a k6ztestiilet,
d) a helyi dnkorminyzat,
e) a nemzetisogi 6nkorm6nyzat,
0 a t{rsul6s,
g) az egyhdzi jogi szemdly,
h) az olyan Bazd6lkod6 szervezet, amelyben az 6llam vagy a helyi Onkormdnyzat kiiltin-kiiliin vagy egyiltt
1 007o-os r6szeseddssel r€ndelkezik,
i) a nemzetkdzi sz-ernez.r:t
j) a kiilldldi 6llam,
k) a ktilftildi helyhat6sdg,
l) a kiilfdldi 6llanri vagy helyhatirs6gi szerv €s az
m)Eur6pai Gazdasigi Tdrsigr6l sz616 meg{llapodrisban 16szes {llam szabelyozott piacira bevezetett
nyilv6nosan m{ik0d6 r€sz-vdnytrirsaslg,

ez6rl 6tlithat6 szervezetnek min0siil

II. Az I. pont ald trem trrloz6 jogi szem6lyek vagy jogi szem6lyis6ggel nem rentlelkez6
gnzdilkod6 szervezetek

I . Alulirott, (ndv). nr int a
(cdgn6v)

;6;i;;6r" ;;;i;tk;;;;i; fi;; ;il;i;;, i.6;t;;i; !'.#ill'- ;;i;;#;;;;i ;;61Xd;i)?i:)#":;ffi,.
titrvdny 50. $ (l) bekezdCs c) pontjrlnak nregfelel, azaz a ll,etnzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi CXCVI.
tiJrviny 3. $ (l) bekezdes l. b) pontja szerint etlidlal6 szervezetnek minos0l. az al6bbiak szerint:

.t) 
^z 

|ltalam kdpviselt szervezet olyan belfdldi vagy kulftldi .iogi szem€ly vagy jogi szemilyis€ggel
nern rcndetke'zo gazddlkod6 szeFvezet, amelv megfelel a kovetkez6 felt6teleknek:
aa) tulajdonosi si,srkezete, a pdnzmosds es a terrerrizmus finanszirozisa megeloz6sdrol 6s ntegakadilyozris{rirl

sz6l6 tiirvdny szcrint meghatdrozott tdnylcges tula.idonosa megismerheto, anrelyriil a 2. pL4[411
rrydi! k!r4a!r, 6s

a b) [ a m egfe I e l1; s ld h iza n dd J,

az Eur6pai Uni6 tagillam6ban,
az IJur6pai (iazdasAgi 'Idrsdgrol sz6l6 megrillaptxttisban rfsz-es illantbar.
a Gazdasrigi Egyiittnriikiid6si is Fcjlesztisi Szervezet tagitllarn6ban,
olyan rillanrban rendclkczik a dtii llctilsdggc l. amcllyel Mag;.-arorszSgnak a kcttos ad6ztatds elkeriildserol
szrr16 egyezmtlnyc van

6/l



ds ez az orsz6g: ..-.. .. . .... -. .-. . . . .lorszdg megnevezisel , €s
ac)nem min6siil a tirsas6gi ad616l es az osztaldkad6r6l sz6l6 tOrviny szerint meghathrozott ellcnorzdtt kiilidldi
tilrrsas6grak, ame lyrol a i- otillhiur rr ES

ad) az 6llalarn kdpviselt szervezetben kdzvelleniil vagy k6zvetetten tiibb mint 2594<rs tLrlaidonnal. befolyrissal
vagy szavazati.joggal bi16jogi szcnrily,.logi sz-enrily'isdggel nem rendelkezii gazdrilkod6 szewezet tekinteldbe:r
az aa), ab) is ac) alpont szcrinti feltdtelek lennrillnak, a!t:t-qlll{J. il .1. llrrtha rYilirllorr rrlr

2. Nf ilatkozat tduylcges tulajtlolosr6l

Az dltalatr k6pvisell szervezetnek a p6nzmos{s is a terrorizmus finansziroz6sa megel6zdser6l is
megakad6lyozlsrir6l sz6l6 2007. dvi CXXXVI. ldrveny l. $ r) pontja alapjdn a krjvetkez6 term6szetes
szemdly(ek) a tdnyleges tuluj donosa( i)*:

Snz, Tinyleges lulaj donos Sztilerdsi hely es ido Anyja neve
Rdszesedes
m6rt6ke %-ban

3. \yilatkozat a k0lltildi ellcnorzdtt t6rsasAgi minositislol**:

Amennyiben a 'l'iimogatott nem magyarorszdgi sz6khelyii, t1s [zletvezetesdlek helye kiilfdlddn van, 6s

szdkhelye, illetosege az Eu16pai Uni6 tagellamAban, az OECD tag6llam6ban vagy olyan Sllamban van,
amellyel Magyarorszdgnak hat6lyos egyezmdnye van a kett6s ad6ztat6s elkeriil6sere, kdrjiik adja raeg a

pilyizat bcnyriijtis6nak dv6ttil kczdod6en az utols6 lezdrr ad6evig. hogy a gazd6lkod6 szervezet ds az adott
{llarnban ldvii kapcsolt v6llalkozrisai ;iltal egyiittesen saj6t eszkbzzel ds munkaviszonyban lbglalkoztatott
munkav{llal6kkal vdgzett termelo, leldo19oz6, mezogazdas[gi, szolg6ltat6, befektetoi, va]amint
keleskedelnri tevdkenys6gdb6l szdrntazo bevdtele hiny szizaldka az 6sszes beviteldnek, az al6bbiak szerint
(amennyiben t6bb gazd{lkod6 szervezet van. kdrjiik ujat}b t6blrizat kitdltdsdt):

Amennyiben a Ten'rogal.,tt magl.arorsziigi szckhcllycl rcndelkezik, nem kiilldldi €llenorziitt tirsasiig

I

Gazdiilkod6 szervezet neve

(pitly6,zat
bclyri-it6srinak 6ve)

ad6dv

(utoiso lezdrt
ad6dv)

mezbgazdasigi, szo l96l tato,
befektetSi, valamint
kereskedelnri tevdkenys€g€bol
szirma:2,6 bevdtelenek ardnya az
dsszes bev6telhez kdpest

et n o rS
elernr Zoo

6t2

sTen



4. Nyilatkozat a krizvetleniil vagy kdzvetetten tdbb mint 25%-os lulajdonnal, befblyissal. szavazati joggal
bir6 rillamh:iztartison kiviili jogi szem6ly vagy iogi szetr€lyis6ggel nern rendelkezii gazd6lkod6 szervezet
{ttithat6sigr4Lrcl

4.1. A kdzvetleniil vagy kdzyetetten tiibb nlint 250lo-os tulajdonnal, hefoly6ssal, szavazati jolgal
(tovribbiakban: rdszesedds nr6rt6ke) bir6 jogi sz,emdly vagy jogi szern6lyis6ggel uenr rendelkez6 gazdrilkod6
szervezet(ek) ds ad6illettiseguk:

Srcz. Gazdiilkodri sz-en ezel neve Szervezet ad6sziima Rdszesedds
mdnike 9/o-

b;ur

Ad6ille',"6s69e

4.2. A kdzvetleniil yagy ktizvetetten tdbb mint 25oZ-os tulajdonnal, befoly6ssal. szavazati .loggal bir6 jogi
szemd I iszen6l lse I nem rendelkez6 zdal kod6 szervezet t;,) le es tLt donosg0

4.3. A kdzvetleniil vagy kdzvetett€n tobb mirt 25%-os tulajdonnal, befolyrissal. szavazat; joggal birrl jogi
szemdly vagy jogi szem€lyiseggel nem rerrdelkezd gazdilkod6 szervezel a tArsasigi addr6l es az osztalikad6r6l
sz6l6 1996. 6vi LXXXI. t6rv6ny 4. $ I l. ponlja szerinti ellen,6rziitt kiilldldi tarsaslgi** ,rin6sit6se

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdilkod6 szervezetek szdkhelye, illet6s6ge az Err6pai Uniti
tagillam6ban, az OECD tagellamaba,r vagy olyan illamban van, arnelly.el Magyarorsziignak hat6lyos
egyeznrinye van a kelt6s adoztetils elkertl6s6re, k6rjUk adja meg a p6lyizat hen){ijt6s6nak dvetol
kezd6doen az utols6 lez6rt ad66vig, hogy a gazdr,llkod6 szervezet is az adott dllamban l6vo kapcsolt
v6llalkoz6sai 6lial egytitlesen sajit eszkdzzel 6s munkaviszonyban foglalkoztatotl munkav6llal6kkal vigzett
rcrmel6, feldolgozL5, nrez6gazdas6gi. szolgiltat6, beleklet6i, valarnint kereskedelnri tev6keuys€gdbcil
sz-irmazo bev6tele h6ny szinalika az dsszes beveteldnek, az al6btriak szerint (amcnnyitren tdbh gazdilkod6
szervezet van, kdr.iiik tjabb tibiizat kit<ilt6sit):

Az rlletos6g szerinli 0r gban 1ermel6,
lcldolgoz6, nlezo!.azdasdgi. szolgdltat6,
het;ktetiii. r, r lanr int Lcrcskcdiilnti
tevekenl-sdgihol szir snari beydteldnek
arinla az ossztrs bey{telhoz kdpcst

Amenn_yiben a gazddikod6 s7-ervezet magl'arcrrsz6gi szekhellyel reldelkezik. nern kaillildi eiLenoIZolt lilrsasiig

Srsz Gazd6lkod6 szervezet neve Tenyieges
tulajdonos(ok)

Sziilutisi lrcly is
ido

Anyja ncve Reszesed{s
m{rtdke
Yo-batt

( iurzd:iikodil szervezet ncvcad6iiv

\?6ly Az"r
benyrijarsdrlak
ive)

1e zart( uto lsti
adodv)

6ii



III. Civilsz.ervezetek,vizitirsulatok
l. Alulirott, dr. T6t Eva, minta,, A XVI. Kertilet Szakorvosi Ellatesert" Alapitv,ny, I163 Budapest, Tekla utca 2/c
18154960-l-42 tttrv6nyes k6pviseloje nyilatkoz.orn, hogy az 6ltalam k6pviselt szervezet az dllamhdztartrisr6l
sz6l6 201 f. ivi CXCV. tiirv€ny 50. g (l) bekezdds c) pontjdnak nregfelel, alaz a nernzeti vagyonr6l sz6l6
201l.6vi CXCVI. tdrv6ny 3. $ (1) bekezdis l, c) ponda szcrint {.tl[that6 szervczetnek min6siil, az al|bbiak
szerint:

a) Az 6ltalam kipviselt szervezet vezcto tisztsigvisel6i:

b) Az 6ltalam k€pviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezet6 tisztsdgviseloi az aldbbi
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghalad6 rdszeseddssel:

Snz Vezet6 tisztsdgviselo Szervezet nevc Szelvezet
ad<iszlma

Rdszesedes
m6rtdke %-
ban

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) 6tl6that6 szer\ezetek, azaz

cal tulajdonosi szerkezete, a p€nzmosas ds a terrorizmus finanszirozisa negeloz6ser6l 6s megakaddlyozisrir6l
sz6l6 t6rv6ny szerint meghaterozott tdnyleges tulajdonosa megismerheto, arnclyl6l a 2. nontban nvilatkozom.
cb) az F-lr6pai Uni6 tag6llamriban, az Eur6pai Gazdas6gi T€rsdgrril sz6l6 meg6llapodhsban r6szes dllamban, a

Cazdasrigi Egyiittmiik6d6si es Fcllesztdsi Szervezet tagrillamdban, olyan dllamban rendelkezik ad6illetosdggel,
amellye| Magyarorszignak a kettSs ad6ztatiis elkeriildsdrol sz6l6 egyezmenye van. anrcllrol a l. pontbul
nyilatkozorn.
cc) nern nrinOsiil a firsas69i ad616l is az osztal6kadorol szolo tairveny szerint nreghati{rozott ellenorztitt
kiittdldi
Iiirsaslgnaki+. 4Lrr-elyr-ql g-j. l)onthan nyilalk(,r(tnr,
c(l)a slcrvcz,etbrl kilzvctlcrriil vdgy kiizvetcltcn tribb rnint ?5')1,-os trrlajdortnll. lrclirlyiissrl vagy szavezati

ioggal hiro iogi szcnrdly,.jogi szcrriill- is,iggc I rrerl rurdclkezi! gaztlilhodir szcr!c;/!l lckirtclcbcn u ca), cb) 6s

<rc) alporrl szcrinti fellclelck [errrriillnak. r!rl!ilJ!ql L:l-pe!]!411y ilqlliozqnr.

Srsz. Vezet6 tisztsigvisel6 Sziilet6si helv ds id6 Anyja neve

l Dr. Szenczi Liiszl6 []ur,lanes1. I S55.04.04. Neueth N{riria
).. Kleiner I aios Fmiln6 Farkas Frzsdhel
l Kreicir Ottrnilr Gvul6ne Budaoest. 196'1.12.06. Virrszegi Ka!;rlin
4 Naqv Flrika Kri-sztina Budane,<t. 1 s?2.01.05. Gcri .lrrlianna
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Srsz. Gazd6lkod6 szenezet
ICVC

T€nylegcs
tulajdonos

Sziilet6si hely 6s id5 Anyja neve R6szesede:
rnd*dke o4-

ban

2. Nyilatkozat tdnvlcgcs tulajdonoslril

A b ) pont szerinti szervezetnek a p6nzmos6s ds a terrorizmus finansziroz6sa megel6z6sdrol 6s

megakad6lyozisirril sz6l6 2007. 6vi CXXXVI. ttirv6ny 3. $ r) pontja alapjdn a kdvetkezo term6szetes
szem6ly(ek) a t€nylcges tu lajdonosa(i)*:

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet illAthlt6seglr6l

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) ad6illetosige

Srsz. Gazdilkod6 szervezel reYe Szervezet ad6szinra Riszesed6s
m6rtike %-
ban

-Ad6illet6s6ee

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenorztitt kii116ldi t6rsasrigitr min6sit6se

Amennyiben a.3.1. pontban ttlsololt gazd6lkod6 szervezetek sz.Ckhelye, illet6sege az.Europai Uni6
tagdllaririban, ,z OF.tlD taglllanrlban iagy olyan 6llarnban v&n, amellyel Magyarorsz6gnak hat6lyos
egyezm€nye van a kctt6s adoztat6s elkeriil€sere, kdrjiik adja
mIg a pllyrizat beny(ritris6nak ev6t6l kezd6d<ien az utolsd lezdrt ad6Cvig, hog1, a gazdilkodo szervezet es az
ado"tt illimban livii kapcsolt v6llalkozdsai {ltal eEl/iittesen sa:it eszkdzzel ds tnunkaviszc_nyban
foglalkoztatott rnunknvell;l6kkal vdBz-c1t tcrme16. feldol9oz6, mez6gazdas6gi. szolS:iltalo, befektet,ii,
valamint kereskedelrni tevekenysdgdbol szdrrnazo beyetelc h6ny szizaleka az 6sszes bevdtcldnck. az alibbiak
szerint (amennyiben tiibb gazdilkodti szeryezet van. kir-iiik tjabb t6bl6zat kitdlt6sit):

Gazd:ilkixlti szclvczet ltcr,e ZI erti szenntt ors il
lcrrne16, feldol9oz6, rnezogazdasriai,
szolgiltato, bcl'cktcttii, valarr int
kereskcde I nt i te v e kcny.,si gt bd I

sziirmazri bevttcl{nck tnitt;-a az
osszcs bcv,ltclhcz kcpcst

( utolso lezrirt
ad6e r,)

Amennyiben a ga?-dilkodo szervezet rnagyarorszagi szikhcllycl rcndelke zik, nenl kiillilldi ellen(irztill tirsasdg

/

adrldv

(pdlytizal
beny(rjtdsanak
dve)

6/5



Srsz. Cazddlkodcl
s7-ervezet
neve

Ad6szirn Rdszesedds
mdrtdke %-
ban

Ad6illetosise t6nyleges
nrlajdonos(ok)

I6nyleges tulaidonos
sziileldsi helye €s ideie

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az rlrllthat6s{gdr6l, amelyek kiizvetleniil yagv kozveletten tdbb
nrint 25%-os ttrlajdonna), Lrcfoly6ssal vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gaz.drilkod6 szervezetben,
amelyben a civil szervezet, vizit6rsulat vagy ezek vezeto tisasdgviseloi 25Yo-ot meghalad6 rcszeseddssel
rendelkezrek

Amennyiben a f'enti tr{bl:izatban felsorolt gazdilkod6 szervezelek sz6khc)ye, illetos€ge az Eur6pai Uni6
tag6.Jlamdtran, az OECD tag6llam6ban vagy olyan 6llaurban van, amell.vel )Vlagi,arorszlgnak lratrilyos
egyezmdnye van a kettds ad6ztat6s elkeriilesire, k6rj0k adja meg a pilyAzat benvri.jtfsinak evdtril kezdodoen az
r.rtols6 lez6rt ad6evig, hogy a gazdrilkodd sz,ryezrt 6s az adott dllar]lball liv(i kapcsolt v6llalkoz;,sai riltal
egyiitteseu sajdt eszkdzzel ds munkaviszonyban foglalkoztatott munkavdlla16kkal vigzett termelci, feldol9oz6,
mez6gazdasigi. szolgriltatd, befektetSi, valamint kereskedelmi tevdkenysd g1bbl sz.irmaz.o bev6tele hr{ny
szAzal6ka az dsszes ltevdtel6nsk, az al6bbiak szerint (amennyiben t6bb gazd6lkod6 szervezet van, kdrjiik rijabb
tAbl6zat kitdltisCt):

Ameanyiben a gazdilkodi szeryezet magyarorsziigi szdkhellyel reudelkezik, rTem kiilftildi ellenorzdtt tiirsaseg.

Kijelenteru, hogy az 6ltalam kipviselt sz-ervezet alapil6 (ldtesitti) okirala, illetvc ktilOn jogszab6ly szerinti
nyilv{ntartdsba vitelt igazol6 okirata alapj6njogosult vagyok a sze.vezct k6pviseletere (es cdgjegyzdsdre).

Felel6ss6gem tudatSban kijelentern, hogy a nyilatkozatban negadott adatok a val6sriglak megfelelnek.

A fent rrregadolt adatokban bektivetkezb vlltozist 8 napon beltil, az iri adatokra vonatkoz6 nyilatkoirat
megktild€sevel.ielzern.

Kelt. Iludapest, 20 I 7.05.05.

\.,

,,pd i)r. lnl Ir".'r

liiflcnver lcpr isel6 neve
.t

I

,1 * <ls -* -iclttit fogulnutk tuog.vorlzat{i/ o kirolft:ti s(gidlet tertel to;zlt

c6gszt:rr.l aliirris

ad6!v Gazddlkod6 szervezet oeve Az illet6s6g szerinti orszigban
terme)5. feldol9oz6, mez<igazdas6gi.

szolgiltat6, belektet6i, valamint
kereskedelmi tev6kenysdg€b6l

sz.5rmaz6 bevdtelinek ariinya az
dsszes bevdtelhez kdpest

(p6ly6at
benytjtis6nak
dve)

(utolsd
ad56v)

le7,6t1

6,'6

,|



3. friggel6k a 15/2015. (lV. 27.) 6nkorm6nyzati rendelethez

NYILATKOZAT

az Eur6pai Uni6 mfikiidAs6r6l sz6l6 szerz6dds 107.6s 108. cikk6nek a csek6ly iisszeg(

timogatdsokra val6 alkalmazdsii16l sz6l6, 2013. december f8-i 1407 /2013lEU bizottsiigi

rendelet (HL L 352., 2Ot3.L2.24.,1. o.) szerinti csekily 6sszeg( (de minimis) tiimogat;is

esetdn

Ez(ton nyilatkozom, hogy a foly6 pdnzilgyi dvben ds az azt me8el6z6 k6t p6nzilgyi 6v sordn a

kedvezm6nyezett, tovdbbil az olyan v6llalkoz6sok, amelyekkel a kedvezmdnyezett az 1407 /2OI3lEU
bizottsdgi rendelet 2. cikk (2) bekezddse alapjiin egy 6s ugyanazon vdllalkozSsnak min6siil, a

kovetkez6 csek6ly 6sszegfi tdmogatds(ok)ban r€szesi.iltek.

Nyilatkozatom a 14071?oL3lEU bizottsitgi rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezddseiben irtak betart6s6hoz

sziiksdges adatokat is tartalmazzik.l

I Ar e8yesrilds iltal Criotett v6llalkor6roknak nyrjtott valamennyi ko.iibbl .sekely 6ss2eg[ tamoSatlst bele kell s.;mitani az

e6yes0i6s rdvdn latrej6v6, vagy jo8l.rt6d piilyitz6 c'ekdly cissregd tiimoBatdsi keret{be. Ar egye5tjl6st megelciz6en

,ogszerren odaitdlt csek€ly 6ssreg.l t6mogatds k6s6bb is joSszero ma.ad.

Ha eBy viillalkoris kdt vary tdbb vdlla,kozasra viillk srdt, a 5?6tvdlist megel6z6en nyiltott csekely dss.ego tiimogatdst al
€redetileg a trmogatCsban rdsze5il16 azon v6llalkorrsnak kell betudni, amely a csekdly 6s5ze80 trmogatrssal timogatott
tevdkenysaBet itvdllalte. Ha ennek meghatirozlsdra nincs lchet6s68, a csekdly iisszeg[ tdmogatdst a saj6t taik€.ek a

szitvd16r tdnyle8es id6pont,lban 6rvenyes kdnyv szerinti drtake alapjin arinyosan el kell osrtani a szdtvilrs 6ltal €rintett

v5llalkorSsok kozdtt.

N6v: ,,A xVl. KerUlet Szakorvosi EllStds€rt"
Alapitv{ny

1. Kedvezm6nyezett adatai

Ad6szdm 181s4960-1-42

Elerthet6sdg: 401-1342

Aldiriisra jogosult kdpvise!6: Dr. T6t Eva

E-mail cim: titkarsaa@szakrendelo 16.hu

(jel6lje X-szel )
! Egyesi.ilds a folyamatban liv6 6s az azt megel6z6 k6t ad66v soriin

! Sz6tviitiis a folyamatban l6v6 ds az azt mege1626 k6t ad66v sordn

(6v) (h6nap) (nap)
Egyes0l6s, sz6tvdlds ideje:

I

1

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezmdny€zett, tovdbbii az olyan vdllalkozdsok, amelyekkel a

kedvezmdnyezett egy ds ugyanazon vdllalkoz6snak min6s0l, milyen csek6ly osszeg( tiimogatis(ok)ra

nyijtottak be t6mogatdsi k6relmet (a2 elutasitott k6relmekr6l nem kell nyilatkozni, csak azokrol,

amelyek elbiriildsa folyamatban van).
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3, Adatok az egy 6s ugyana2on vdllalkozdsok16l
Nyilatkozom, holy az 1407/2A13lEU bizottsiigi rendelet 2. cikk (2) bekezddse 6rtelm6ben
a kedvezm6nyezett a2 aldbbi vdlla lkoziisokka I min6siil egy 6s ugyanazon v6llalkozdsnak.
Vdllalkozis neve

Az !407 /2O734EU bizottsdgi rendelet szerint csekily tisszegfi tdmogatiis nem halmozhat6

kockdzatfinanszirozdsi c6lti (kockizatit6ke-timogatds) intdzkeddssel vagy azonos elszdmolhat6

kdlts6gek vonatkozds5ban ny(jtott iillami tdmotatdssal, amennyiben az igy halmozott dsszeg

meghaladnil a csoportmentessegi rendeletekben vagy az Eu16pai BizottsdB hatdrozatdban

meShatirozott maximdlis tdmogatdsi intenzitdst vagy iisszeget. Ennek megfelelSen

a kedvezmdnyezettvonatkozisdban az aliibbiakr6l nyilatkozom.s

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezm6nyezett milyen kockdzatfinanszirozdsi cdli
int6zked6sre vonatko26, vagy a jelen piilydzattal erintett csek6ly iisszeg( tdmogatds €lsz6molhat6

kdltsdgeivel azonos elszdmolhat6 kdltsdget tartalma26 dllami tdmogatesra ny0itott be tdmogatdsi

k6relmet {az elutasitott k6relmek16l nem kell nyilatkozni, csak azokr6l, amelyek elbir6l6sa

folyamatban van).

t ltt ki2e16laB a kedve.mdnyerett tekintet6ben kell nyilatkozni, a. e8yesijl€sre 6i srit.rSlisra vonatkoz6 szabdlyok, ar egy ds

ugyanazon v6llalkozSs logalma iltal €iintett vSllalkorisok tekintet6ben nem.

3

Ad 6szd ma
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Nyilatkozom, hogy a kedvezm6nyezett aliiirdsra jogosult kepvisel6je vagyok 6s a fent megadott
adatok helyesek.

Hozz6jiirulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tiirgyban illetdkes szerveknek az adatkezel6 dtadja

Kelt: Budapest, 2017.05.05

Kedvezminye:ett
(a15irds, pecs6t)
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Utrnutat6

A21,407 /2013 / EU bizottsdgi rendelete szerinti, egy 6s ugyanazon viillalkozis r6szdre a folv6
p1nzngyi 6vben, valamint a z azt megel6z6 kdt p6nzii gyi ev sor 6n az 74A7 / 2073 / EU

bizottsdgi rendelet alapjan odait€lt csek€ly osszegii tdrnogatisok brutt6 t6mogat{startaima
tag:illamonk6nt nem haladhatia meg a 200.000 eur6nak, kozriti kereskedehni 6rufuvaroz6st
ellenszolg6ltat6s fejdben r,6gzd vallalkozdsok eset6ben a 100.000 eur6nak megfelel6
forintdsszegett0, figyelemnel az egycsiil6s valirmint a szetvdl6sra vonatkoz6 szabdlyokrart is.

Mi a bruttd tdttngatristartalom?

o A tdbb r6szletben, even 6krlt16an fizetend6 tdmogatest az odaltel6se

id6ponqeban erv6nves 6rt6kre kell diszkontdlni az odal6les idej6n 6rv6nyes
referencia rdta alkalmaz6sdval.

Milyen e*tekben tekinte-ndi a tdmogatdst igdnyl6 egy mdsik odllalkoz4ssal egy ds uryanazon

odllalkozisnak?

o Egyik a mdsikban a r€szv6nvesek vagy tagok szalr,azati joginak tdbbs6g6vel

rendelkezik, r,agv

o Egyik a mAsik igazgatflsl, iriinyit6si vagy feliigyeleti t$tiilete tagjainak
t0bbs6g6t jogosult kinevezni vagy elmozditani, vagy

o Egyik a m6sik felett szerzddEs, vagy alaplt6 okiratban vagy t6rsas6gi

szerz-6d6s alapj6n meghatSroz6 befolydst gyakorolhat. vagy

o Egvik a masik r6szv6nyese vagy tagia, a trlbbi r6szv6nyessel vagy taggal ktit6ft
meg6liapod6s alapi6n egyedtil birtokolja a szavazati jogok tdbbs6g6t

o Amennyiben a tdmogat6st ig6nyl6 a fenti kapcsolatok b5rmelyikdvel egy vagy

tobb rn6sik vdllalkozi{son keresztiil rendelkezik, 6gy azok vonatkoz6s6ban is

egy 6s ugyanazon vtlllalkoz;isnak kell tekinteni.

Milyen extber kll tLkslmczni n tdmogatdst iginyl|re az eryesilis, illelae a sz.ill,dlds

szabdlyait?

o Abban az esetben, lra az egyesiil6sre vagy sz€tvdl{sra a {oly6 pdnziigl,i dvlren,

valamint az- azt megel6z6 k6t p6nztigyi €v sor6n keriilt sor.

Az egyesil6s altal 6rintett v6llalkozdsoknak nyfiitott valamenn)'i kor6l',bi

csekely 6sszeg{ t6mogatest bele kell szdmitani az eg}€siil6s r6v6n 10hEov6,

vagv jogut(xl ldmoqat.ist igenvld csek€ly Osszegii tilmogat6si keret€be. Az

eg1.'esill€st megel(lzden jt;gszer(en orlait6lt csek6ly iisszegii tdmogatds k(rs6bb

is jogszr:r'ri marad.

o

o Ha egy vallalkozds k€: vag-v ttibb vdllalkoz6sra veiik szet, a sz'€tvilist
rnegekiz6en nyfrj[ott csekely dsszegf tamogatast az eredetileg a t6rnogat6sban

n l+01120t3ltU bizoftsrgi rendelcr 2. cikk i2) b.kczdas
r'Az diviltdsndl az eiirOpai nniOs versen),-io8i irlelernbea vctt 6llami tAmogatdsoikal kapcsala'.os eljtilisrdi ds a

regioldlis rinrogatisi terkepriil sz,i(),1712011. (i1i.22.) Korrn. rendelei 35. $-a alap.i*n kelieliarni.

" l407i20l3,,Eu biz-onsdgi rerdelri i. cikkdnek (8) ds (9) bekezdds 
1,



c

r6szestl6 az.on v6llalkozasnak kell betudni, amely a csck€ly tisszegf
tamogatassal tAmogatott tev€kenyseget Stvellalta. Ha ennek meghatiirozAsera
nincs lehet6s€9, a csek€ly osszegfi tamogat6st a saiat t6k6nek a sze*6las
t6nyleges id6pontjdban €rv6nyes kdnyv szerinti dr.t6ke alapi{n ar6nyosan el
kell osztani a sz€tvel6s eltal 6rintett v6llalkoz6sok kozritt.

Annak meghatai rozAsthoz, hogy az irjabb csek6ly risszegil t6mogatds
meghaladja-e az alkaimazand6 fe1s6 hatfut, figyelembe kell venni az azon
vdllalkozdsok resz6re ny(ritott csek€ly Osszeg{i t{mogat6sokat is, amelyek a

kedvezmenyezettel egy 6s ugyanaz"on v6llalkoz5snak min6siilnek.

IIalmoz6d6s:

Az 7407 /2013/EU bizottsdgi rendelet szerinti csekely aisszegii tamogat6s m6s csek6ly
dsszegli t6mogat6sokr6l sz6ld rendeleteknek megfelel6en ny0itoft csckdly dsszegt
l6mogatdssal [pl. az Eur6pai Uni6 miikttd6s€r6l s2616 szerz6d6s 107. €s 108. cikkdnek
a mez5gazdasAgi agazalban nytitott csekdly 6sszeg( tamogat6sokra val6
alkaimazdsdr6l sz6l6, 2073. december 78-i 1408 /?013 / EU bizotts6gi rendelet (HL L
352., 2013.72.24.,9. o.) alapjSr 

^y(titalt 
mezlgazdas6gi csek€ly iisszegii tiirnogatilssall

az 1407 /2013 /EU bizottsagr rendeletben meghatiirozott 200.000 eur6nak, a kciztrti
kereskedelmi 6rufuvaroz6st ellenszolgaltat6s fej6ben v6gz6 vdllalkoz6sok eset6ben a

100.000 eur6nal megfelel6 lorintdsszegig halmozhat6.

Pitdtu :

Ha egy kinr6bg mez6gazdas{gi 6s kdzriti 6rufuvarozdsi tev6kenys6get v6gz6
viillalkoz6s mez6gazdasdgi de minimis t{mogatiisnak min6siil6 15.000 eur6
tdmogat6sban r6szesil, rosz€re a kiizriti 6rufuvarozdsi tev6kenys6g(*ez az

alacsonyabb 100.000 eur6s fut6khatAua figyelemmel 85.000 eur6 t6mogatas

nyiithat6. An:erurl,iben ez a viillalkozas egyih tev6kenvs6get (pl.
kdnywizsgdlat) is v1gez, .dgy 6, mtu az L407/2013/E,U bizottsag,i renrielet
200.000 eur6s 6rt6kh;rt6ra vonatkozik, igv r€sz€re 185.000 eur6 de nini:rris
tamogates nyliithat6.

Az-1407/201n/EU bizotts6gi rendelet alapjAn nfiitott csek6ly osszeg6 t6mogat6s az

Eur6pai Uni6 miikdd6s€r6l sz616 szerzddes i07. ds 108. cikk€nek az 6ltalanos gazdasigi
6rdekri szolg6ltat5st nytit6 v6llalkoz;isok szemera nytitoft csek6[y osszeg-i

firnogat6sokra val6 alkaLmazdsiir6l s2616 20'12. riprilis 25-i 360 i2012/EU bizcttsigi
rendeletnek (HL L 114, 2017.4.25., 8-13. o.) (a tovdbbiakbar.r: 360/201?/EU bizotts6gi
rendelet) meg{elel6en nytjtott kdzszolgaltatasi csekolv <isszegii tamogat,ssal a

)60/201?/EU bizottsdgr rendeletben me€ihat6rozott 500.000 eur6nak meg{elol6
f orintosszegig halmozhat6.

Amennyibsn a hal6szah 6s akvakultfra-dgazatban miikdd6 valarlely vdllalkoz6s az

',407 /2013/EU rendelet hatiilya ala tariozi) eEy vaSy tohb igazathan vagy egy€b

tevdkcnys6gi kii: tikben is foi,,,tat tevekenys€get, a I'tal6szati 6s akyakulhira-igazatba
tartoz6 l{:v0kenys6gek tekintet6ben az Eu161-.2i Uni6 mfkrjd6s6r6l szOl6 szerz6d6s 107. is



Ha l6tez6 tamoga6si program n-r6sk6nt nr:m rendelkezik, az eur6ban meghatArozott
dsszegek forintra t6rt6n6 dtszdmitils;lntll a tiimogatisi ddnt6s nap]dt megel6z6 h6nap utols6
napi6n 6rv6nyes, a Magy Nemzeri Bank dltal k6zz6tett, k6t tized€s jegy pontossdggal
rneghat{rozott deviza6rfolyam alka}mazand612.

A feleknek a tamogatAshoz kapcsol6d6 iratokat az odalt6l6st kdver6 10 6vig meg kell
6rizniiik, 6s a t6mogat6st nytjto ilyen iraflyri felhivdsa eset6n a tdmogatott kdteles azokat
bemutahi. A csekely osszegii tiimogat6si jogcimen nyriitot 6rnogat6sokr6l az Eur6pai
Bizotts6g k6r6sdre 20 munkanapon beliil inform6ci6t kell szolgiltakri.

r? Az eurdpai uni6s vcrsen{ogi enelenrbei) vcir rillami iiimogat,sokkal kupcsolatos eljiiriisrci €s r regionirlis
iiimogat6si td.kiprdl sznl6 3'7i101L illi.22. t Korm. rendelet 35, g aiapjin.

108. cikk6nek a haldszati es akvakultfira, ,gazatban ny.frjtott csekely iisszegt
tSmogatdsokra va16 alkalmaziisir6l s2616, 2014, jtnius 27-i 7-17 /2014/rU bizottsdgi
rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28.,45.o.) megfelel6en ny(ritott halaszati csekely Osszeg-(i
tSmogatrs az ^f407 

/20'13 / EU bizotts6gi rendelet alapj.{n nyi,tott csek6ly dsszegii
t6mogatassal az L407 /2O13lEU bizotts6gi rendeletben meghatAr.ozott 200_000 eurdnak, a
kdzrlti kereskedelmi drufuvaroz6st ellenszolg6ltat6s fej6ben v6gz6 v6llalkozdsok
eset6ben a 100.000 eur6nak meg{elel6 fr:r:intdsszegig halmozha(1.



3. sz. melldklet az 1. fiiggel6khez

NYILATKOZAT

Alulirott, Dr, T6t Eya, mint a timogatist ig6nyl6 szervezet k6pviselet6re jogosult szem6ly a timogat6st
ig6nyl6 szervezet nev6ben az alibbiakr6l nyilatkozom:

VAGY
az riltalam k6nviselt szervezet vonatkozisiban ,, Aht. 50. S (1) bekezd6s a) nontilban
meghatirozott rendezett munkaiigyi kapcsolatok ktivetelm6nve munkavdllal6
foslalkoztatis:inak hi6nvdban - nem 6rtelmezhet6i

VAGY

2.*

YAGY
ad6levonisi ios nem illeti mes. 6s az ad6terhet misra nem hiritia it.'

A megfeleld risz alahizandd

Budapest. 101 7.05.05

i

Szervezet neve

k6pviseloje: Dr. T6t Eva

A trimogatr{st ig6ny16 adatai:

ndv: sz6khely: ,"A XVI. Kertilet Szakorvosi Ell6t6s6rt" AlapitvLny,ll63 Budapest, Tekla u. 2/c.
kdpvisel6 neve: Dr. T6t Eva
nyilvSntartdsi szim: 0 I -0 I -00063 83

nyilventart6st vezet6 szerv neve: F6v6rosi Tdrv6nysz6k
ad6sz6m: l8l 54960-l -42
bankszimlaszim 6s szimlavezetti p6nzintlzet: 11716008-20148687 OTP Bank Nyrt.

1.*

+zr
+

Biinteto.iogi felelossdgem tudateban kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a val6s6gnak megielel.



RlaiRRst ciru pEI-oRttY

D.. Nag,, Mrrirn[r
koziegz6

I165 Budapcst
verEs Peter [t 105-107. Y107.

Tel: 402-1342
Far-:402-1341

Ugyszim: I l}86lHl7 99 12016.

Alulirott doktor Nagy Marianna budapesti k6/egyzb tantsitom, hogy Dr. T6t fva Erika
(sziiletett: Kecskem6t, 1969. december 24., ar:ryla szfrletdsi neve: Golovics Katalin) 1165

Budapest, Hunyadvrir utca 43lA. 4. emelet I . sz6m alatti lakos, magyar 6llampolg6r, aki

szem6lyazonoss6g6t a 480357LA szirnt szemllyazonosit6 igazolvSnnyal, lakcim6t a 662006

ZL szAmt lakcimet igazol6 hat6srlgi igazolvrinnyal igazolta, a fenti al6inlsi cimp6ld6ny
el6ttem sajdtkeztileg irta aki.-------------
Az tigyfdl tudomdsul vette a kdzjegyzS trijdkoaatrisrit a kijilegyzohol sz6l6 l99l . 6vi XI-I.
tow€ny 122. $ (2) - (10) bekezd6seiben foglaltakr6l, vagyis a szem6lyazonossSg on-line

ellen6rz6s6re vonatkoz6 rendelkez6sekrol.------------------
Kelt Budapesten,20l6. (Kett6ezer{izenhatodik) 6v november h6 15. (tizen<it<idik) napjrin.--

fril

,h;;\,,,.,
kdzjegzd

i1
dr

Alulirott Dr. T6t liva Erika (anfa sztlet6si neve: Golovics Katalin) I 165 Budapest,

Hunyadvtir utca 43lA.4. emelet l. szrirn alatti lakos, mint a,y'' XVI. keriilet Szakorvosi
Ell6tis6rt Alapiwlny" (1163 Budapest, Tekla utca 2. C. l6pcs6h6z.) k6pvisel6je az

Alapiw6nyt akk6nt jegyzem, hogy az Alapitvriny el6irt, el6nyomott, illet<ileg nyomtatotl neve

{til6 nevemet 6nill6an az aldbbiak szerint irom:----

/


