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BUDApEST r6vAnos xvr. xrRUrrrr 6NxonuANyzAT

por-cARuestrnr
Kdsz\lt: A 2017. dprilis 12. napidn tartandd Kipviself-testlileti illdsre
Kdszitette: dr. Picsi Mriria pcilydzati reJerens, Furdan Maria irodayezetd (Keriiletfeilesztdsi ds

izemeltetdsi lroda)

Trirgy: Javaslat Onkorm6nyzati feladatelliitdst
fejlesztdsek tiimogatrisa targy[
benl,rij tiisiira

szolg6l6
ptiydzat

Tisztelt K6pviscl6-testiilct!

A helyi dnkornlAnyzatokdrt f'elelos miniszter az {llamhdaarlrisdrl lelelos miniszterrel kriz<jsen
meghirdette az ,.Onkorm6nyzati feladatelkitiist szo19616 fejleszt6sek tfniogatas6ra" cimri prilyrizati
felhfvrisdt.

A pLlyinal c6l.ia tobbek kozcitt ktizponti lbrras biztositiisa az cinkormdnyzatok riltal fenntarlott
bcilcsod6be, 6vodiiba jiir6 gyermekek rninil magasabb szinvonalon tdrtdno ellAtdsdhoz, az

egdszsdgiigyi alapell6tis biztositzisrihoz. 1'eltitelei javitas.ihoz. cinkormdnyzati tulajdonI belteriileti
kctzleked6si infrastruktirra l'e j lesztdsek megval6sittisrihoz.

P6lvdzati alcilok

a) Kcitelezo dnkormiinyzati l'eladatot ellat6 intdzm6nyek fejleszt6se.
btilcsode. egdszsdgtigyi alapelliitrist szol9616 dptilet);

b) Ovodai, iskolai ds utdnp6tlas sport inliastrukttra-fe.jlesztes;
c) Belter[leti utak, j6rd6k. hidak tblijitdsa.

f'elir.jitdsa (Ovoda.

A pirlyilzati cdlok megval6sftAsAra orszdgos szinten rendelkez6sre 6ll6 pdnzi.igyi keret 6sszesen

5 millirird Ft. amelybol az l.a) alcdlban tbglaltak megval6sitrisrira 2 milliard Ft. az l.b) alcdlban
loglaltak megval6sitrisrira 0.5 millidrd Ft. ds az l. c) alc6lban foglaltak megval6sf tiisiira 2.5
milli6rd Ft ril I rendelkezisre.

A maximdlisan ig6nyelheto tiimogatiis osszege pedig alcdlonl6nt a kdvetkezo: l.a): 30 millio Ftl
1.b): 20 milli6 Ftr l.c): 50 milliti Ft.

A prilyrizati felhivris keretdben igenyelheto tiimogatAs dsszege fiigg a megval6sftand6 fejlesztds
alc6l szerinti besorolasatol ds az egy lakosra jut6 ad6ero-kepessegtol. Onkorminyzatunk egy
lakosra jut6 ad6ero-kipessdge 40 995 Ft. igy a tiimogatiis maxiniiilis mdrtdke mindh6rom alcdl
eset6ben a fejlesztdsi kcilts6g 50%-a.

A t6mogat6s form6ja vissza nem tdritendo kdltsdgvet6si t6mogatiis. Egy dnkormiinyzat az a)-c)
alpontok kdziil csak egyre nyirithat be pdlydzatot.

Javasoljuk a fenti cdlokhoz kapcsolcid6an a..l.c) Belteriileti utak. j6rd6k hidak f'ehj itasa"
keret6ben a kdvetkezii beltertileti rrtak t'eltiitis6ra benyrijtani a palydzatot. rnivel igy lehet a
legnagyobb 6sszegii t6mogatiisl.roz.l utni.



Megnevez6s Szakaszhatdr Hclr rajzi
szilnl

Hossz
(m)

Nett6
ktilts69 (Ft)

Brutt6
kiilts6e (Ft)

B:inyai
Elemdr utca

Szolnoki utca-
Pirosr6zsa utca

100 1lt

Kicsi utca Biinyai Elemdr
utca- Zalavdr
utca

100 023 175 26264 s73 i3 356 008

Osszesen 621 85 095 523 108 071 -115

A fel[.iit6s dsszes kiiltsdge brutt6 108 071 315 Ft. anelybol rnaxim6lisan 50 000 000 Ft osszegij
tamogatast lehet ig6nyelni. Jelen eloterjesztisben fbglalt utc6k felLijit6sa nem epitdsi
enged6lykciteles tevdkenysdg. A l'eluiitdshoz sztiks6ges hozl.itidrulo nyilatkozatokkal (kozmrivek,
krizttkezel<i) rendelkeztink.

A prilyrizatok benyirjtrisrinak hatrirideje: elektronikus (rton 2017. mrijus 02. ds papir alapon 2017.
m6jus 03. Az drvdnyessdghez mindkdt tbrmiiban be kell nl tjtani a pii,vtvatot.

2018. 6vben ten'ezziik az Egyenes utcai lakotelep f'eltiitAsat. ds ezek az utcrik nagy forgalmat
bonyolitanak 6s rendkiviil rossz 6llapotriak. a B6n1-'ai Elemdr utca 6vek 6ta szerepel a iel[jitand6
utc6k kdzdtt. ezdrt k6sziilt el a terv is. A Kicsi utca is nagyon rossz iillapotir. ig;-' a tiimogatds
maximrilis dsszegdnek lehiviisiihoz csatoltuk a Biinyai Elemer utciihoz.

A piilyiizatokr6l a helyi dnkormanyzatokdrt I'elel6s miniszter diint. A miniszter az igdnyeltndl
alacsonyabb dsszegu tamogatds megit6ldsdre is .logosult. A dcintds hatiirideje: 2017. jtlius 17. Az
eloirdnyzat terhere legkdsobb 201 7- okt6ber I 6-tiig tovibbi drintdst hozhat a miniszter. A drjntdsrol
a ddntest koveto l0 munkanapon beltil 6rtestilnek a paly/rz6k az. ebr12 onkorm6nyzati informiici6s
rendszeren keresztiil. A nyefies pitlyttz6k a ddntds ktizlisct kiiveto 10 munkanapon beltil tdmogat6i
okiratban 6rtestilnek a trimogatas t'eltdteleirol. ar.nennviben nem enged6lykriteles a tevdkenys6g,
vagy ha rendelkeznek a sziiks6g esetdn az engedelyekkel. A fbrrdshiiiny miatt elutasitiisra keriilo
piilyiizatok taftaldklistdra keriilnek. A tartaleklistiin szereplo prilyrizatokra vonatkoz6an 2017.

okt6ber l6-6ig dcint a minisaer. A tdmogatiisban nem rdszestilt pdll riz6k az elutasitiis indokrit is

tartalmazo elektronikus levdlben drtestlnek 2017. november 30-6ig a dcintdsr<il.

A tAmogadsi dsszeg foly6sitrisa eloleg lornrdjiiban tdrtdnik
hatarideje: 20 I 8. december i I .

A trimogatds felhaszndldsrinak vdgso

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hog5r az elSterjeszt6st tirgvalja meg 6s hozza meg
dtint6s6t!
Hat:lrozati javaslat I.:

Budapest Fovdros XVI. keri.ileti Onkormany zat Kepr iselo-testiilete
tiimogatja az onkormdnyzati f'eladatelletAst szolgd16 fejleszt6sek tAmogatasa
trirgy[ pdtydzati fblhiv6s keret6ben a belteriileti utak feltjit6sa alcdlhoz
kapcsol6d6 kcivetkezo f'e.llesztisek megvalositds6hoz pAlyazat benyi.ittistit:
Biinyai Elemdr utca (Szolnoki utca- Pirosrtizsa utca: 446 m), helyrajzi
szima: 100 l2l. ds a Kicsi utca (Brinyai Elemdr utca -Zalavfu utca: 175 m),
helyrajzi szrima: 100 023.

A K6pvisel6-testtilet az Onkormrinyzat tulajdondban ldvo beltertileti utciik
(kciztertletek) felLijitasrra a tulajdonosi hozzrijiiruliist megadja es viillalja.
hogy a trimogatrissal n.regval6sul6 beruhiizdst a megval6sitdsiit6l szamitott
l0 dvig az eredeti rendeltet6sdnek rnegfeleloen - a mi.ikcidtetesre vonatkoz6
hat6lyos jogszab6lyok betartrisrival - hasznriljrik.
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A K6pviselo-testiilet l'elhatalmazza a Polg6rmestert a pdlydzat benytjtiisiira.

Hat:irido: 2017 . m6jus 02. (elektronikus Liton) ds 2017. mdjus 03. (papir
alapon)
Felelcis: Kov6cs P6ter polgrirmester
(Ellogadrisa egyszerii tobbs6get ig6nyel)

Hat6rozati javaslat II.:
Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete az
<inkormiinyzati feladatellAtiist szolgiil6 fe.jlesztdsek t6mogat6sa tArgyf
p5,lyazati felhiv6s keret6ben, belteriileti utak lehijit6sa pitlyazati alcdlban
foglaltak megval6sitiis6hoz. nyertes palyazat esetdn 58 071 315 Ft saj6t
lorr6st biztosit az Onkormdnl zat 2017.6vi kcilts6gvet6sdr6l sz6l6 2312016.
(XIl. 21.) 0k. rendelet 6./.4. melleklet ,,43. Piiyazati keret" kcilts6gvet6si
soron rendelkezdsre 6ll6 pdnztigyi keret terh6re.

Hatarido: 2017. mdjus 03. (a palyizat papl alapon tcirl6no benytjtrisa)
Felel6s: Koviics P6ter polgiirn, ester
(Elfogadrisa egyszerr-i tcibbseget igenyel)

Budapest, 201 7. 6prilis 04

L6ttam

cs

jegyz6

Me I ld kle t ; palytiz ut i ki {r ds

Az elsterjeszt6st t6rgvaljdk 
" l*ilh,,?,?lj1"":)ffJt, 

"o,o,,,"ns,gi 
Bizotts6g

' Gazdasrigi 6s P6nziigyi Bizotts6g

-)

Kovdcs P6ter
polg{rmester



A helyi cinkormiinyzatokdrt telelos miniszter az illatnhlztartis€rt felelos miniszterrel kdzdsen
pdlyazatot hirdet a Magyarorszdg 2017. dvi kdzponti kiiltsigvetdsdrol sztil6 2016. ivi XC. ttirvdny
(tovdbbiakban: kiiltsdgvetdsi t6rv6ny) i. rnelldklet IL 2. pont a). b) ds c) pontok szerinti

Onkorminvzati feladutcllitrst szol s{16 fcileszt6sek tilmosat6sra"

6sszhangban
- az dllamhiatartrisr6l sz6l620ll.dvi CXCV. tdrvdny (atovabbiakban: Ahr.1,
- a szamvitelrol sz6l6 2000. dvi C. torvdny,
- a kdzbeszerzdsekrol sz6l6 2015. evi CXLIII. tdrv6n)' (a tovribbiakban: Kbt.).
- az {llamhtztartesr6l sz6l6 tijrvdn) vdgrehajtdsiir6l sztil6 368/201 I . (XII. 3 I .) Korm. rendelet

(a tov6bbiakban: Avr.),
rendelkez6seivel.

l. A prily:lzat c6lja

A tiimogatds c6lja az Onkormiinl'zatok iiltal fenntartott btjlcstjdibe es tivoddba j6rti gvermekek min6l
magasabb szinvonalon tortdn6 l:lletesa. az egdszsdgi.igyi alapelliitris biztositesa. ttltdteleinek javitesa.
valamint a kOzds cinkormiinyzat szdkhel;- hivataliinak fe.ilesztdse. felujitdsa az igazgatiisi tevdkenysdg
biztositdsa drdekdben.
Cdlja tovribbri a mindennapos testnevelds feltdteleinek megtcremtise. valamint az dnkorm6nlzati
tulajdonri. belteriileti kiizlekeddsi infiastrLrktfra f'e.jlesztesek rregvaltisu I6sa.

a) Ktjtelezo <inkormiinyzati f'eladatot ell.it6 inrdzmdnyek fejlesztdse. f'ehij itrisa,
(toviibbiakban : intdzmdnyf'e j lesztds)
aa) Megl6vo. btjlcsodei elkitdst nytjt6 intdzminy dpUletdnek vagy helyisdg6nek
infrastrukturiilis fejlesztdse. felirj itrisa
ab) 70%-os kapacitris kihaszndltsrigot meghalad6 6vodai nevel6st vegzo int6zmdny
in frastrukturilis - kapacirzis bovitessel nern j6r6 - tejlesztdse. lelujitdsa (a tovribbiakban:
6vodafej lesztds).
ac) Egdszsdgiigyi alapellet6st szolgril6 (h6ziorvosi. hrizi gyermekorvosi ell6tds. vddonoi
szolgiilat. fogorvosi alapell6tris) dptilet vagy helyisdg in fiastru ktu16lis fe.jleszt6se. fehijitrisa
(a tovribbiakban: egdszsdgtigyi te j lesztes)
ad) K6zds onkorm6nyzat szdkhely hivatalanak in frastruktuldlis fe.ilesztdse, felti.jitrisa (a

tovribbiakban : hivatal te j lesztes)
b) Ovodai. iskolai 6s utdnp5tlis spott infi'astruktirra- le j lesztds. tthij itris. vagl rij

sportldtesitmeny litrehoz6sa ltoviibbiakban: sportle.i leszt6s)
c) Belteriileti utak, jrird6k. hidak t-el jftesa

Egy tinkorrninyzat az a)-c) alpontok szelinti cilok kdzLil csak egyre n)irjthat bc piilydzatot. Az a)
( intdzmdnyfej lesztds) pont szerinti phlviizat escteben legfeljebb egy int6znr6ny fejleszt6se

l'6ly{zati Kiiris

2017.

Piilvdzati alcdlok:



t:imogathat6. Kizrir6lag az aa) 6,s ab) alpontok szerinti alcdl esetdben igenlelheto eg) intdzmen]'en
beliil tdbb f'eladatel kit6si helyre tdmogatis.

Az ab) alpont (6vodafej lesztds) szerinti pdlyiizatnril a 70%-os k ihaszniiltsiigot a fejlesztdssel 6rintett
fbladatelletisi hell ek vonatkoziisriban ktil6n-kiil6n vizsgril juk.

Az ac) alpont (egdszsdgiigyi fejleszt6s) esetdn egy egdszsegtigyi szolgiilatnak hely ad6 dpiilet vagy
az dpiiletben a szolgiiltat6ssal ilintett helliseg(ek) in tiastruktu16lis l'ejlesztesdre igdnyelheto
temogatiis.

A b) (sportfej lesztds) pont esetdn legt'eljebb eg1"(a sportr'61 sztrl6 2004. ivi I. tdrydnv 77.8 s)
pontjriban meghatdrozott) sporll6tesitmdnv 1ej lesztdsdre ig€n.velhet6 tArnogates.

Kdzds feladatelldtds esetdn az ad) (hivatallejlesztds) alpont szerint kizdr'6lag a szdkhely telepiilesen
mrikddo h ivatal lej lesztdsdre i gdnvelheto tiimogatiis.

Indokolt esetben, ha a fejlesztdssel crintett dptiletben vag1, l6tesitnrdnyben tobb, akrir a prilyrizati
kiiriis szerinti valanrenn\i tdnrogathat6 f,e ladate I liitris is tortenik. es a megvaklsitandri fejleszt6si c6l
nem bonthatri meg (pl. tetocsere. kiizos kazan) a timogatirs a teljcs cdl szerint igdnl,elhetci.

Amennyiben a iejlesztdssel 6rintett ipiiletben vagy letesihrenyben a piilviizati kifrds szerint nem
tamogathat6 feladatelldtris is trirtdnik. abban az esetben a thnrogathat6 cdlnak megfeleloen
ar6nyositva, az alapteriilet arenyet figyelembe veve iginyelheto a tiimogates.

2. Pilviz(rk ktire

Az a) (intezminyfej lesztis) pont szerint alcdl eset6ben piily6zti lchet a tclepiil6si tinkorm6nl"zat,
illewe tiirsul6s esetin a tdrsuliis szikhelye szerinti telcptil6si ijnkornriin),zat az 6hala fenntartott
intdzmdny vagy egdszsdgtigyi alapell6trist biztosit6 cptilet vagy helyisig tejlesztdsdre, felijitdsrira,
amely 100%-os cinkormiinyzati tulajdonban van.
A b) ( sportfej lesztds) pont szerinti alcel eseteben p6l)'6zatot a telcptilesi onkonnenyzat a
tulajdonriban ldvo. sponl6tesitm6nykent iizemelo Idtesitnriny f'e.i lesztdsire. fb lir.iitiisiira, illetve rij
sportldtesitmdny ldtrehoz6siira nytjthatia be.
A c) pont szerint alcdl esetdben a telepiilisi 6nkorm6nvzat - Budapest Fovdros Onkormdnyzata
kivdtel6vel - a kcizigazgatiisi teriiletdn. tulajdonriban ldvo rit, hfd ds.irirda lelLijit6s6ra, karbantartesera
i gdnyelhet tiimogatiist.

A tovribbiakban Pily[z6 a fLnti alcelokniil rlegjelOlt, pirrlyiizatot benlujto telepiildsi Onkormdnyzat,
illetve az a) (intdzmdnyfejlesztis) pont esetin a tdrsuliis is.

3. A trimogates formdja

A prilyrizaton vissza nem tdritend6 koltsdgvetisi timogatiis igdnl'elheto

2



4. Rendelkez6sre :ilki keretijsszeg, maximrilisan i96nvelhet6 timogat:is iisszcge

PAlyazati
cdlok

Rendelkezdsre dllri
keretiisszeg
milliti F't

Maximdlisan igeny,elheto temogatAs cisszege

milli6 Ft

l.a) 2 000 .10

l.b) 500 20

l.c) 2 500

f'ovirosi kertileti cin korrnfnvzatok: 50
nregl,ei .iogri viirosok: 40

10 000 to lakossiigsz6rr feletti telepiil6sek 30
l0 000 fo lakossdgszdm alatti telepi.ildsek l 5

5. A tfmogatf s m6rti'ke

A tenrogates maximiilis mdrtdke liigg a megval6sftando alc6lt6l, illetve a PilyAzo egy lakosra.jut6
ad6ero-kdpess6gdtol.
A pilyitzat szempontjeb6l az ad6ero-kdpesseg a kdltsigvetdsi ttjrvdn1, 2. melldklet I.l.c) ponda
szerinti ad6ero-k6pessdget jelenti.
Az egy lakosra jut6 ad6ero-kdpess6g tiirsuliis esetdben a Phl"viz6ra (szdkhely szerinti telepuldsi
6nkormiinlzatra) vonatkoz6 adatok alapjrin kertil megiillapitiisra.

Fej lesztesi
alc6l

T6mogatiis rnaxinrdlis rlirtdke a Prilvriz6 ad6ero-k6pessdqe alapjrin

r 8.001 -25.000 Filii 25.00 t -.+0.000 Frfo ,+0.000 Frf'o f'elett

l.a)
fejlesztesi kdltsdg

95o/o -a.

tej lesztdsi kdltsdg

83oh -a.

f'e.jlesztesi k0ltsdg

7 5o/o-a.

lejlesztdsi kciltseg

50'Y" -a.

l. b). l. c)
fej lesztesi koltsi_r:

85% -a.

te.jlesztdsi kdltsdg

7Soh-a.

tej lesztesi kir ltsd_r:

657o-a.

l'c.jlesztesi koltsig
50'1,-a,

A timogatrls brutt6 iisszeg, amelybtil riltalrinos forgalmi ad6 (a tov:lbbiakban: AFA) nem
ig6nyelhetti vissza. (Amennyiben a nlertes Pdlyriz6 nta levonisi joggal rendelkezik. a t6mogat6s
felhasznrikisrir6l netto m6don kell elsz:inrolnia. A PiilvdzSnak n\ilatkoznia kell az .qFA levonrisi
jo9616l.)
A prilyrizatban szereplo beruhiizas kailtsegvetdsdt rigl kell nreqtervezni. hogl az nregf'eleljen a
Piilyiiz6ra vonatkozo AFA elsziimol6si szab6ll,oknak.

Nem rdszestilhet t6mo!:atdsban az a Piilrdz6. amelr
hat6sigi enged6lyhez ktitiitt beruhdzes eseten nem rendelkezik a piilyAzatban szereplo
beruhdziisra vonatkoz6 joger6s hat6s:lgi enged6llvel. nem viiilalia annak rnegszerzdsdt 20 I 7.
szeptember l5-iig. vagl viillaliisiit nem teljesiti:
hat6srigi enged6lyhez nem ktitdtt beruhhz6s esetdn nenr rendelkezik tervez6i nyilatkozattal
vagy hat6s:igi igazolissal arra vonatkoz6an. hogy- a fe.!lesztishez ncnr sziiksdges hatos6gi
engeddll,;
nem tblel meg az Aht. 50. $ ( I ) bekezddsiben rneghatdrozott f'elteteleknek;
a pilyiz-at benyil.itiisakor az Aht. 50. $ (4) bekezddse szcrinti kriztartoz6sa vanr
ad6ss69rendezisi eljiir:is alatt iill :

0-18.000 Fr/tit



a p1ly|zati kifriis kdzzdtdtele elott a lehij itrist. lejlesztest mdr megkezdte (azaz a pitlS,izat
szerinti fejlesztds megval6sitiisii[a az Ahr. l. $ 15. ponr-jl szerint ldtrej6tt kdtelezettsdgvrillakis
koriibbi. mint a pdlyizati kifrds kijzzdtdteldnek idopontja):
p|lyinatban drintett intezmdnye. tagintdzmdnle vagl' ldtesftmdnye rn6s hazai vagl' uni6s
fbrr6s keret6ben a pdlydzat tartalntival megegyezai nrriszaki tartalornra tdntogatesban
rdszesiilt.

6. Prll"v:izatok benl [jtrisa

A pilyizatt adatlap benyrijtdsa elektronikus tlton az ebr42 dnkormiinyzati infbrrniici6s rendszeren (a
toviibbiakban: ebr42 rendszer) keresztiil. az erre a c6lra kialakitott prilydzati feiiileten tijrtinik.
Az elektronikusan benyrijtand6 dokunrentunrok teltdltdse szintin az ebr42 rendszeren kereszttil
tdrtdnik.
A prill,rizati adatlapot ds a toviibbi benl [.itando dokutnentumokat papir alapon a Magvar
Allarnkincstiir (a toviibbiakban: Kincstiir) a Pdl,viz,o szerint illetdkes teriileti szervdhez (a
tovdbbiakban: Igazgat6srig) tortdno postai Iton val6 megkiilddsdvcl. vag], az Igazgat6sdgon
szemilvesen tdndno leadiissal lehet benlrijtani egl,eredeti ds egi hitelesitett mrisolati pdldiinyban.
A benyfjtesi hatiiridot megtartottnak kell tekinteni, ha a helli Onkolm6nyzat az alirbb megjekilt
hat6rnapon l6:00-ig elektronikusan riiszitette a pdlydzati adatlapot. beny[rjtand6 dokumentumokat az
ebr42 rendszerbe feltdlttitte. a piilviizatot lez6rta. valanr int a piilf iizatot is a papir alapon benytjtand6
toviibbi dokurnentumokat legkesobb az azt kovet6 munkanapon pos6ra adta, vagy az lgazgat6siigon
szemdlyesen Ieadta. A kizrir6lag papfl alapon benyrijtott tdmogatiisi igdnv drvdnl.'tclen.

A p:llyizati adatlap lezfr{sinak 6s benyrijtisrinak hat[rideje
- elektronikus teltbltds leziiliisa: 2017. mrijus 2. l6:00 6ra
- papir alapon tOrtdno ben)[jt.is: 2017. mrijus 3.

A papfr alapLi dokurnentricio Igazgat6siighoz td|tenii benytitdsenak hatrirideje legkdsribb
elektronikus r0gzftes leziir6siit kciveto munkanap.

a7

E hatdridok elmulaszt6sa jogvesztri

7. Benvfjtand6 dokumentumok

A bcnrtjtott prilyiizatnak tartalnrazn ia kel I :

Sor-
szdm

Benyujtarrd6 dokumentumok
I a)

tr) I.c)

P=papir alapon,
EP-

elektronikusan
es papir alapon

isaa) ab) ac) ad)

l

az ebr42 rendszerben kitdlt.itt megf'elel6
pdlldzati adatlap. mell tartalmazza az AnL. 50. 5

( I ) ds (4) bekezd€sek €s Avr. 75. \ (2) bekezdes
alapjrin a piilydzati adatlap szerinti
nyilatkozatokat ( kinyonrtatva. aldirr a.
bdlyegz<ivel elkitva;

\ \ \ IP

l

Pdll iizati alcelok 
I

tlcnYijtds
nr6dja



Sor-
szam

B e n,vuj t a n dtl d o k r,rm entunr o k

Pdlvdzati alcdlok
BenyLijtds

nr6dja

l.l)
l.b) l.c)

P:papir alapon,
EP=

elektronikusan
es papir alapon

isaa) ab) a!^ ) ad)

1
6raiinlat va-er terr eziii
kriltsigvetes kriltscgbecsles 919!9j!_13g1
hitelesitett m6solati pr!ldInYa

\ \ \ \ \ P

az Avr.15. $ (4) bekezdis a) pontja szerinti -
sajdt lbrr6s biztositds6r'a vonatkozo - 30 napniil
nerr rdgebbi igazoliis credeti pdld6nr a

k6 isel6-testiilcti hatirozat a

raintfo[rasosszsglzq ie!a]!!g!!!)

\ \ \ \ \ \

1

a fejleszteni kiviint ingatlan (100 oir-os

tinkorrniinyzati tulajdont aldtiimasao) J0 napn:il
nem r6gebbi TAKARNET rendszerb6l
lek€rdezett elektronikus tulaidoni lapirinak
nr {sola ta

\ EP

) miikddisi engedell hitcles rniisolata \ \

6

kozneveldsi intdzm6ny egyseges szerkezetbe
foglalt, hatillyos alapit6 okiratdnak hiteles
miisolata

\

1 OEP finanszirozdsi szerzodds hiteles nriisolata \ P

8

a lejlesztessel drintett epiiletrol. letesitmenyrdl
keszitett fdnykep dokurrentiicio" amely
beazonosithat6 m6don mutatja be a pdlyrizati cdlt
(pl. melyik utc6ra vonatkozik az utfeluiitas stb.)
(leef'eliebb l0 db)

\ \ P

9 a fenntan6 lejiesadsre vonatkoz6 tdnrogato
nyilatkozata

l0
a helyi sportfejlesadsi koncepci6 elfogadiisdrtil
sz6lo kepvisel<i-test0leti vagv krizgl'tilesi
hatiirozat

\ P

1t

.joger6s hatrisrigi enged6ly. that6sdgi
engedelyhez kdtdtt fElesztes esetdn) vagy
hat6s6gi igazol6s vagy tervez6i n.vilatkozat
arrol. hogy a fejlesztishez nem sziiksdges
hat6sdgi engeddly (ha a tervezett beruhAzds nenl

engedelyhez ktitritt)

x x \ \ \ EP

szakhatosrigi igazol:is az eptilet dllapotiirol.
anrennyiben a tejlesztend6. leluj itando iptilct
lelenleg balesetveszelyes vagv 6letveszilyes

\

I

I ,l

J P

x .l']^l \

I

P

.l.l.l.l
P

I
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8. Hi{nvpritkis

A piilyrizatok szabiilyszeriisdgi, tbrmai ds tartalmi teliilvizsg6lat6t. a sziiksdges hienyp6tl6st az

Igazgat6srig az Avr.70. $ (3) bekezddse 6s 83. $-a alapjdn vdgzi.

A hi6nyp6tkis keret6ben benyri.jtott dokumentumok Igazgat6siig riszire tortinci beny[.itrisi hatiirideje:
201 7. miijus 23. E hatrirido elmulaszt6sa jogveszto.

Amennyiben a feltilvizsg:ilat sordn rregillapitdst nyer. hog! a tdmogatdsi igeny egy rdsze a p6ly-iizati
kiir6snak nem felel meg. az lgazgat6srig a hihnyp6tlzis keretdben lelsz6litia a Prilyriz6t a jogosulatlan
pily inatrisz v isszavon6s6ra.

Ha a Pilyiz6 a hiiinyp6tliisnak nem tesz eleget. vagy azt nem megteleloen teljesiti. 6s emiatt a

pilyfuat az elbir6l6sra jogosult szervnek nern toviibbithat6. a palyazatot egy m6solati peldriny
megtartds6val -. az ok megjekildsdvel az Igazgat6sig visszakiildi a Prill-dz(rnak ds egl'rittal ertesiti.
hogy pily 6zata irvdnye I en.

Amenny'iben a hirinvp6tkist k0vet6en a prill'rizati adatlapon szereplci adatok. a tulajdoni lapon
valamint a csatolt dokumentumokon jelzen adatok (helyra.izi sz6nr. rlt-, j rirdat'e.j lesztds esetdn
utcanev. p6ly6zatnak megtelelo rnr-iveldsi 69) nerr egyeznek. vagy a Prilyriz6 hitelt drdemloen nem
igazolta. hogy annak m6dosildsdt kezdcmdnvezte. fgy a prily:izat nen] t6mogathat6.

A papfr alapon be6rkezett - a piJy-izati kiilrisnak nregfelelci - prilyrizatokat az Igazgat6sdg a

hi6n,vpritliis lezirultii kOvetoen. 201 7. mriius 29-dig mvribbftia a helyr iinkormiinyzatokdrt t'elelos
miniszter (tov6bbiakban : m i niszter) rciszdre.

9. Pily{zat elbirriLisa, diintds

A ddntist megalapoz6 6rtdkel6si szempontok ftikdnt:
- Bdlcsode es 6voda tejlesztise eset6n az int6zmenybe jiir6 hiitriinyos helyzetti ds halmozottan

hiitriinyos hell'zetf bdlcsodds ds 6vodiis gyermekek sz6ma.
- B6lcs6de ds 6voda esetdn az intdzmdnl'be miis telepiildsrol bejzir6 biilcsodds ds 6vodiis

gyermekek sz6ma,
- 6voda esetdben a kihaszniiltsiigi mutatdk
- A teleptildsi rinkorm6nyzat eg1, tore jut6 ad6er6-k6pessege.
- Megval6sitand6miiszakitanalom.
- Int6zmdnyfej lesztds esetdn a te.jleszt6ssel 6rintett dpiilet(rdsz) rillapota.

Elonyt dlveznek
- intizminyfej leszt6s eset6n

a. a fenntart6si kOltsdgek csdkkentdset c6lzo tejlesztdsek. feltlit6sok (nyiliisz6r6csere.
hoszi getel6s. fiitdskorszeriisitds). i I letve

b. azon pdlyinatok, arrelyek olyan energetikai korszeriisitds megval6sul6s6ra
irdnyulnak, amely sor6n rnegtjulti energiafbrriis hasznositdsa tortdnik.

- sportfejlesztds esetdn azok a prilyrizatok. arnely esetdben

a. a sportl6tesitmdny tdbb telepiilds kiszolgrikisrira alkalmas vagy viilik alkalmassii.
b. tdbb sportrig befogadiisiira alkalmas vagl'v6lik alkahnassii.
c. dpftiszeti €s kornmunikiici6s akaddlymentesitdse rnegval6sul.
d. a fogyatdkkal 6lok sportoLisi lehetosdge b6vtil.

- belteriileti utak, jArdek, hidak eset6ben azok a pttlyitzatok" amelyek a t6megkdzlekedds eltal
igdnybe vett utak fe ltj itris6ra iriinlulnak.
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A d0nt6s al6t6masztds6ra a miniszter a prillriz6t6l tovibbi dokumentunrok ben.v"titrisdt is kdrheti.
A be6rkezett p6lyrizatokr6l a miniszter dcint.
A miniszter - a p|lydzatban me gjel0lt miiszaki tartalom egyide.jLi csdklientdse mellett, a prilyriz6 riltal
feldllitott rangsor liqvelembevitelevel - az igdnyeltndl alacsonvabb osszegii t6nrogatiis nregitdldsdre
is jogosult.
Nem nyujthat6 tiimogatiis olyan piilydzathoz. arnely a rnegiel0lt miiszaki tartalomra uni6s vagy
egydb nemzeti tiimogat6sban rdszesiil. A t6rnogatiissal letrehozott ingatlanvagyon a beruhiiziis
megval6sit6srit6l szdmitott tiz dvig nem idegenitheto el. kiveve. ha az elidegenitdst rn[iszaki vagy
szakmai okok teszik sztiksdgessi. es az abb6l szdrmaz6 ellendrtiket a Kedvezmdnvezett a timogatasi
cdl szerinti tovribbi feladatokra fordida. Az elidegenites egledi kdrelem alapjrin a helyi
dnkorm6nyzatokdrt felelos miniszter enged6ly6vel tOfidnhet.

A miniszteri dtint6s hatrirideie: 2017. jrilius 17.

A miniszter az eloirilnyzat terhdre legkdsobb 20 | 7. okt6ber l6-riig tovabbi ddntist hozhat.
A piilyi2atokkal kapcsolatos d0nt6sek a rr rr rv.kormanr.hu honlapon is kijzz6t6telre kertilnek.
A pilyizati d6ntdssel szemben jogoroslatnak helye nincs. kifogiis benytjtesrira nincs lehettis6g.

10. Dtint6sr6l val6 6rtesit6s, t:lmogat6i okirat kiadisinak rendje

A miniszter d6ntdserol a Pdlyriz6k a ddntdst kciveto l0 munkanapon beltil drrestilnek az ebrl2
rendszeren kereszttil.

Amennyiben a trimogat;isi ddnt6ssel 6rintctt beruhirzis enge d6lyktite les tevdkenys6get
tartalmaz, abban az esetben a t:irnogat6i okirat kiatl:isinak felt6tclc a megvaltisitand6
fejleszt6ssel kapcsolatos jogeriis hat6srigi engeddlvek megli'te.

A nyertes PilyAz(t (a tovzibbiakban: Kedvezrlcnvezett) amennyiben - a p6l)iizatban tett
nyilatkozata szerint - nem vdgez a nrcsval6sitds sordn cn-uedell ktiteles tevikenvsdget vagy ha
rendelkezik a sziiks6ges enged6lyekkel. akkor a ddntes kiizldsdt krjvcto l0 munkanapon beliil
elektronikus !!4g4.!qig!i14.!!gg 6rtesiil a tdrnogatris f'elt6tcleilol.

Amennyiben a Kedvezm6nvezett piilldzata engeddlyhez kdtrttt nregval6sftando cilt ta almaz ds a
prilyrizat beny{ijtrisakor nem rendelkezik a megval6sitishnz sziiks6ges hatrisrlgi enged6llyel, l0
munkanapon beliil elektronikus lev6lben drtestil a diint6srol.
A pdlydzat benytjtrisakor hattrsrigi enged6ll.vel ren lendelkezci nyertes P6llriz6knak 2017.
szeptember l5-ig kell a hat6srigi engedill beszerzeselol nyilatkozni az abr12 rendszerben. valamint
ugyanezen hatiirnapig a jogeros hat6s:igi engeddly hiteles nisolatdt az Igazgat6stigon kereszttil a

miniszter resz6re meg kell kiildeni. Amcnnyiben az engedill megldtet c hatriridiiig a ny'ertes p6lyiiz6
nem igazolja. tgl a miniszteri diintis hatiillat veszti.

Amennyiben a Pllyizo a p6lyiizatban fgy nyilatkozott. hogy a megval6sitand6 cdlokhoz hat6srigi
enged6lyek megszezdse sziiksdges. azonban a benlujtris;it kdvetoen bebizonyosodik. hogl a.jelzett
tevdkenysdg mdgsem engedell'kiiteles. akkor a Piilyiiz6nak errol az illetekes hatiisdg erre vonatkozo
nyilatkozatilt kell 2017. szeptember l5-iig rdgziteni az chrl2 rendszerben, illetve papir alapon
megktldeni az Igazgat6siigon keresztiil a nriniszter rdszdre.

A pdlyAzati felteteleknek nreglelelci. de forr:lshiriny miatt t:imogatrisban nenr r6szesiiki p:ilyiz6k
tartal6kl istiira keriilnek.
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Az eklirdnyzat terhdre. a tartaldk listiin szereplci. a belr,rhdz6sra vonatkoz6 hatosrigi engeddlllel -
legkdsobb 2017. szeptember l5-dig - rendelkezo cinkorminyzatok piilyiizatair6l a rniniszter 2017.
okt6ber l6-riig ddnt. A tartaldk list6n szereplo. timogatisban r6szesiilri Piil-v6z5k a drint6srol a

ddntdst kovet6 l0 munkanapon belijl az ebrl) rendszeren keresztlil tiimoeat6i okiratban kapnak
trijdkoztatest.

A megval6sit6shoz sziiksdgcs hat6srigi engeddlyek nregl6tdt a tartaldklistrin szereplci
<inkormdnyzatoknak 2017. szeptember l5-eig kell bejelenteni az ebrll rendszeren kelesztiil. illetve
ezt igazolni az lgazgat6sdg tidiin a nriniszter feld.

Cscikkentett tiimogat6s esetdn a Kedvezrninyezett elfbgadti nvilalkozata sztikseges a tiimogat6i
okiratban foglalt rr riszaki-szakrnai tafialomra, arnelyet az cbrl2 rendszerben 3 munkanapon heliil
tehet meg. Ennek ehnulasztdsa esetdn a t6rnogatdsi okirat elfogadottnak tekintendo. Eszrevdtel eset6n
a Kedvezmdnl ezettel egyeztetni sziiksdges. Anrennviben az egyeztetds l0 munkanapon beliil nenr
vezet eredminyre, 0gy a Kedvezmenl'ezeft elvesziti a tamogatlsra valo.jogosultsiigiit.

A miniszteri ddntdsrol a timogat6sban nenr r6szesiilt Pilyriz6k az elutasit6s indokrit is tartalmazo
elektronikus levdlben 201 7. novenrber 30-riis drtestilnek.

I l. T:imogatis foly6sit:isa

A timogat6si iisszeg foly6sitiisa a t6mogat6i okiratok ellbgad6s6ra rendelkezdsre iill6 hatdridot
k6vet6 7 munkanapon belill tajft6nik. (A nrLiszaki tanalon]ra tett iszrevdtel ds annak egyeztetdse
eseten az elfogaddst krivet6 7 rnunkanapon beltil tortenik a tbl).ositris.) A tiimogatest a miniszter
utalv6nyoz6sa alapjrin a Kincstiir egy cisszegben fbly6sitja.

12, T[mogatisfelhasznilisa,elszimolhat6ktilts6gek

It

Int6zm6nyfejleszt6s eset6ben az cinkorm6nyzati tulajdonban levo, kritelezo 6nkormiinyzati feladatot
elkito intdzmdny infrastrukturiilis fejlesztdsdvel. fehijit6siival kapcsolatos k6ltsdgekre haszniilhat6 I'el

temogatAs:
- A pilydzat benltjtrisiinak idopontjriban a felad ate lliitiis helyszinekdnt funkcionril6 epUlet

felLijitdsrira. fejlesztesdre (elsrisorban fiiteskorszertisitdsre. nyiliiszdr6cserere. hoszigeteldsre),
az 6ptilettel kapcsolatos karbantart6si rnunkdlatokra.

- a feladatelldtrishoz sziiksdges eszkcizdk vagy berendezdsek beszerzisdre.
- Az 6letveszdlyes 6s a t'eladatok elldtdsrira szakhat6sfg riltal igazoltan alkalrnatlan dptilet

esetdben a telepiilisi dnkormiin)zat 100%-os tulajdoniiban levo dpiilet 6talakit:is6ra.
fel[j itrisrira. szolgiiltatiis iitkijltOztetdsdre.

- Nem haszndlhat6 fel a tAmogatiis
a. az intezmdny udvarinak kialakitris6ra. iitalakitiiszira. felLijitrisira.
b. kerit6s dpit6sdre es javitiisiira.
c. tit. parko16 kialak it6srira.
d. jdtsz6teri eszkdziik beszerzdsdre,
e. tornaterem. tornaszoba, vagy sportcdhi eszkijzcik beszerz6sere.
f. konyha. melegitokonyha. tiilalo. teakonyha. egyeb az dtkeztetds leladatait elldt6

helyisdgek (pl. rakter. fehdrmosogat6) kialakitiisiira, felfj itris6ra.
g. konyhai ds gyermekitkeztetis ellAtiisat szolgill6 eszk0z0k bcszerz6s6re.
h. szolgiilati lakiist 6rinto f'ej lesztdsekre, fe lfrj itzisokra, eszkdzbeszerzdsre.
i. sziim ftistechnikai eszktiz beszerzdsdre.



t6mogathat6- amelvet az adott dnkormAnvzat teriiletdn mtiktido ktiznevelesi intdzmdnvek rvermekei.
tanuloi rendszeresen haszn:ilhatnak. segitve ezzel a tanora kereten beliil ds azon kiviil a diilk- 6s

utAnp6tlas sport. valamint az 6vodai ds iskolai szabadidosport megval6sul,lsAt

Belteriileti utak, jird:ik, hidak eset6hen
- A tamogatAs a belteriileti. 0nkormdnvzati tula.jdont kiizutak. .idrdrik. hidak felLijitrisrihoz.

korszenisitesdhez kapcsol6do munkanernekre vonatkozhat.
a. szildrd burkolatti kozutak felujitrisa.
b. szi kird burkolatir.lrirda javftiisa, felrij it6sa.
c. a fejleszt6ssel drintett [tszakasz rnritrirgy'ainak feltijitrisa. korszertisitese (pl- hid,

felii lj rir6. 6teresz. a I agut. a lu lj rirri. trim fal ).
d. a kiiztt 6s annak kdzvetlen kcirnvezetdben keletkezti csapadek vizelvezetdsdt szolgiil6

nyill 6,s zArt vizelvezeto ldtesitmdny fel[jitrisa. korszeriisitdse (burkolt 6rok, csatorna)
fedlapok, viznyelci riicsok cseri.je)

e. ft tartozdkainak fel[.iftrisa. korszeriisftise. lbrgalomtechnikai ldtesitm6nyek fehijitrisa
(pl. megl6vri korkitok. parkokisgritl6 oszlopok. jelzritribla. jelzokimpa cserdje.
ritburkolati jelek v isszarillftrisa. kialakitiisa. ,uralogosvido l6tesitmdnyek fehijitrisa.
korszer[isitdse)

- A c.-e. pontokban meghat.irozott nrunkanernek cindl16 projekt keretdben nem temogathat6k,
csak az a. ds b. pont szerinti tiirnogat6si igenyhez szerves egys6gk6nt kapcsol6d6an
sz6molhat6k el azok ktiltsdgei. a beruhiiziisi iisszkriltsig maximum 2}oh-inak rndndkdig.

- Szilrird burkolatri ritnak. jiirdiinak tekintheto a prill'rizat szerrpontj6bol az az (tt vagl' jirda,
amelynek irtteste szabiilyosan lerakott kii vagy miiko. tov6bbd beton vagy aszlalt burkolattal
rendelkezik (aszfalt. aszfaltrnakadiirn. itatott nrakaddm, beton. kockako burkolattal elliitott

'i0.- Onril16 kerekpiinlt flltjitrisira tiimogatis nenr igdnvelhetti. kerdkpirrit felfjitrisdval
kapcsolatos kolts6gek kizrirtilag abban az esetben szdmolhatirk el. ha azok a t'elfjitand6 ft
vagyj6rda elv6laszthatatlan rdszdt kdpezik (ez a tula.idoni lap szerint is igazolhat6).

Kiiziis szabilvok

Eszkdzbeszerzds pdlydzati cdlonkdnt a beruh6zdsi iisszkdltsdg l0%-riig szrimolhat6 el. A fejlesztds
megval6sitisa soriin felmeriilo egydb kOltsdgek (kiildncisen tcruezdsi. engedilyezesi, lebonyolitrisi
ktiltsig. kcizbeszerzesi eljziriis lebonl.olit6siinak kciltsdge. miiszaki ellen6rzds) Osszege nerr haladhada
meg az elsziimollrat6 kdltsdgek Iegfel.jebb 5%-rit.

A tiimogatiis terhdre nem sziimolhat6 el:
- pilyizati kiirris elott ki6llitott sziiml6k.
- szemdlyijuttatiisok.
- kdsedelm i p6tl6k. kiitber.
- biintetdsek. potd ijak kdltsegci.
- g6pirirmii-vrisdrkis,
- haszndlt eszktiz v6sdrlds.
- sikerdij.

A tiimogat6i okirat csak abban az esetben nr6dosithat6. ha a tenlogatott tev6kenvsdg az igy
m6dositott feltdtelekkel is t6mogathat6 lett volna. A timogat6i okirat szerinti cdlok m6dositiisiinak a

Kedvezmdnyezett reszdrril tortdno kezdeminyezdsdre kit alkalorrnral van lehetlisdg, mely nem
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eredmdnyezheti a t:imogatesi intenzitiis nciveked6s6t es a t'elhaszniiliis v6gso hatriridejdnek
meghosszabbitiisdt.

A Kedvezmdnyezettnek a t6mogat6sb6l rnegval6sul6 beruhiizrist a beruhiizris megval6sitrisrit6l
szAmitott l0 6vig az eredeti rendeltetisdnek rlegt'eleloen - a miikcidtetdsre vonatkoz6 hatdlyos
jogszabiilyok betarliis6val - kel I haszndln ia.

A beruhiiziis vdgrehajt6sa sordn a Kbt. hatiilya ald tartoz6 heszerzesek eset6n a Kedvezmenvezett
kdteles betartani a Kbt. elofr6sait.
A tiimogatiis felhaszniild*inak kezdo idripontia nem lehet koriibbi. rnint a prilyrizati kiir6s
kozzdtdteldnek idoponda. A dmogat.is felhaszniiliisiinak vigsci hatiilideje: 2018. december 31. Az e

hatrirnapig fel nem haszniilt t6mogatdsriszt vissza kcll tlzctni a kozponti kiiltsegvetesbe.

A tiimogates felett a Kedveznriny ezctt rendelkezik. es t'elel6s annak.jogszerii I'e lhaszniiliisii6rt.

13. A t6mogatis elszimolfsa 6s ellenrirz6se

A Kedvezmdnyezett a temogatas telhaszndl6sdr6l tdrgyiv decernber 3l-ei fbrdul6nappal, az eves
kdltsdgvetdsi besz6mol6 keret6ben ds rendje szerint sz6mol el.

A Kedvezmenlezett a temogatris t'elhasznrikisiit koveto 60 napon belill. de legkdsobb
2019. februir 28-riig szaknrai ds pdnztigli besziimolot n1'rlit be elektronikus iton az ehr12
rendszeren keresztiil. valamint papir alapon eg\ eredeti ds egl hitelesftett mtisolati peldiinyban az

Igazgat6srig tdiin a minisztet rdszele. amellben s26\'eses indokoliissal. a kiite lezensdgviilla liis
dokumentumaival. f-elhasznriLisi hatririd6n beliil keletkezett. pdnziigyileg rendezett sziimldkkal. azok
dsszesitrljdvel, f6nykdpes dokurnentici6val aletAmasztottan beszdnrol a tiimogatiisi Osszegnek a

tamogat6i okiratban el6fn cdlnak megfelelo 6s rendeltetesszerLi I'elhasznrilziszirol.

A besziimo16 eredeti ds mrisolati pdldrinliihoz a sziinrldk hiteles milsolatdt kell ben1,u.jtani. A szrimkik
eredeti pdldrinyrira a Kedvezmenlezen koteles rdr,ezetni a ..Onkormdnyzati t'eladate I l6tiist szolgiil6
fejlesztdsek 2017. t6mogatas terhdre clszdmolva" zdradekot.

Az Igazgat6segnak a pdnziigyi beszdrnoki Avr. 9.1-9.1. $-a szerinti tcliilvizsgdlat6ra 2l nap dll
rendelkezdsre. A feltilvizsgdlat erednrenlertil az chrJ2 rendszelben elektronikusan. tovtibbd papir
alapon a feliilvizsg6lati adatlap csatoldsiival. a penziigyi es szaknrai besz:irnolo egy peldrinyrinak

tovribbft6siival drtesiti a minisztert. A p6nziigyi ds szakmai beszinro16 rdszbeni. vagy teljes
elfogad:is6r6l a miniszter dont. amely diintesdnek megalapozdsdhoz a Kedvezmdnl ezettet toviibbi
dokumentumok beny0it:isrira sz6lithatja tbl. A rniniszter a tdrnogat6s felhaszndldsr6l kdszitett
elszimol6sr6l sz6l6 dclntdsd16l ir'6sban ertesiti a Kedveznrdnvezettet.

A jogosulatlanul igenybe vett tdmogatiisrol. tiirnogatisriszriil a Kedveznrinl'ezett az Aht. 53/A. S-

iinak. az Avr. 83. 5 ds az Avt. 97-99. $-ainak tigyelenrbe vetelevel kdteles az Igazgatosdg titjen
lemondani ds azt iigyleti kamattal. illetoleg kdsedelmi kanrattal eg)iitt visszaflzetni.

A miniszter a tiimogat6i okirat az Avr. 97. -E (2)-(-3) bekezddsenek es a 98. $ (5) bekezddse szerinti
m6dositisrir6l vagy v isszavon risiir6l szti16 irtesitdst az Igazgat(rsiig titirin kUldi meg a

Kedvezmdnyezettnek. arncly alapiin az lgazgatosag tlzetdsi l'elsz6litiist kiild a Kedvezrrdnyezettnek.

A dmogatiis pdlylzati kiirisban nem rdszletezett kerdeseit az Ahl., az. Avr. 6s a tiirrogat6i okirat
tartalmazza.

l0



1t

A pdlyd:ok. u pdlvdzati kiirtisli is a tunnguttis /clhus:null,sdt ul kapc.solato.r :;trkntui kirdiseikkel u
BeliiK,-minis.tiriunt ()nkonnin.t:ati Gu:du.;ltgi Fiios:tulyriho: (illetikes nnotkalarsok: Filmuk l/cra
vero.filnruk,.i. bm.qov.lnr, wthunint Kukel.y .1niko ttniko.ktkt'lt tt hrl.yctr.hrtt.lirdulhatnak.


