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a társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának támogatására kiírt 2017. évi pályázat
nyerteseinek elszámolásáról
Tisztelt Városüzemeltetési,

Intéz ményműkö dtetési,

Köztisztasági és Közrendvédelmi

Bizottság!
Az Önkormányzat Ké pvise l ő - testülete évek óta pályázati lehe tőséget biztosít a társas- és
szövetkezeti házak felújítási, fejlesztési munkáinak támogatására. A 2017. évi költségvetésről
szóló 5120 17. (111.1 ). önkormányzati rende let 5. § (2) bekezdés 2. pontja ala pján a társasházak
fe lújítási pályázatához rende lkezésre álló keret fe lhasználásáró l a Városüzemeltetési,
lntézrn ényműködtetés i, Köztisztasági és Közrendvédelm i Bizottság (tovább iakban: Bizottság)
dönt. A Képvi selő -testület a 20 17. fe bruár 28-i ül ésén elfogadta az önkormányzat által
nyújtott pénzbeli támogatásokró l szó ló 6120 17. (Ill . !.) önkorm ányzati rendeletét
(továbbiakban: re ndelet), melyben egyéb támogatások mellett szabályozta a társas- és
szövetkezeti házak fe lújítási pályázatával kapcso latban a pályázatok támogatásának,
benyúj tásának, elbírálásának, valamint az elszámolásának rendj ét.
A Bizottság 31 /20 17. (Ill. 27.) számú határozatával elfogadta a társasházak és szövetkezeti
lakóépületek felújításának vi sszatéríte ndő támogatására kiírt 2017. évi pályázati fe lhívást. A
20 17. évi kö ltségvetésben 50 millió Ft e l ő irányzat állt rendelkezésre a társas- és szövetkezeti
házak fe lújításának támogatására. A pályázók a kiírás értelmében kamatmentes,
visszatéríte ndő támogatási konstrukcióra pályázhattak. amel ynél a támogatási összeg
utófinanszírozással kerül kifi zetésre .
A rendeletben és a támogatási szerződ és ben fogla ltak alapján azoknak a pályázato t benyújtott,
Társas és Szövetkezeti házaknak (továbbiakban : Támogatottak), akik.ke l az Önkom1ányzat
támogatási szerződ ést kötött, a sze rződés megkötését követő egy éven belül elszámo lást kell
benyújtania.
Az elszámolás során a Támogatottak részérő l benyújtott szám lamásolatokat és az egyéb
kapcso lódó bizonylatokat előzetesen átvizsgá lja a Hi vatal Városgazdálkodási Főo sztálya , a
benyújtott pénzügy i bizonylatok számszak i. alaki vizsgálatát pedi g a Közgazdasági Főosztály
végzi. A támogatás fe lhasználásának e lszámol ása a szerződés a láírásakor hatályos számviteli
szabályok sze rint történik. Az elszámolás elfogadásáról a 20 17. évi költségvetésről szóló
5120 17. (Ill.!.) ö nkormá nyzati rendelet 5. § (6) bekezdésében fog laltak alapj án a B izottság
dönt.
Az e l ő te1jesztésbe n három - 2017. évben támogatási szerződést kötött - Társasház részéről
benyújtott e lszámo lást és azok ka pcsán lefo lytatott e ll enő rzés eredménye it ismertetem.
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1. A Budapest XV. kerület, Báthory u. 2--t - Illyés Gy ula u.
alatti T á rsasház elszámolása:

32-3~.

- Rákos út 1-5. szám

A Báthory u. 2-4. - lll yés Gyula u. 32-34. - Rákos út 1-5. szám alatti Társasház 20 17. é,·be n
pályázato t ny újtott be. ame lyben az Il lyés Gyula utca 34. számú lakóé pület kazánház
felúj ításához kért támogatást. A VKB a pályázato t befogadta és az 52/20 17. (V.29.) számú
határozatával döntött arról, hogy a Budapest XV. kerület, Ill yés Gyula utca 34 . szám alatti
Társasházat 5.000. 000,- Ft támogatásban részesíti .
A Támogatási sze rződés 20 17. j úlius 05-én került aláírásra. A Társasház 201 8. március 08-án
nyúj totta be az elszámolását a tám ogatási összeg fe lhasználásáró l. ame ly tm1almazza a
rendelet és a Támogatási szerződés alapj án az elszámo lás követelményeit k i e l ég ítő
dokume ntumo kat, a pályázati forrás fe lhasználására vonatkozó száml ákat, ill etve azok
ki egészítő bizo nylatait is . A támogatási összeg teljes mértékben fe lhasználásra került.
2. A Budapest XV. kerület, Páskomliget utca 59-75. szám alatti Társasház elszámolása :
A Páskomliget utca 59-75. szám alatti Társasház 201 7. évben pályázatot nyújtott be.
amelyben a lakóépület pincei hideg vizes a lapvezeték cseréjéhez, fe lúj ításához ké11
támogatást. J\ VK B a pályázatot befogadta és a 80/20 17. (V rrt .28.) számú határozatával
dö ntött atTó l. hogy a Budapest XV. kerület. Páskomli get utca 59-75. szám alatti T ársasházat
4. 139.000,- Ft támo gatásban részesíti.
A Tán10gatási szerződ és 20 17. sze ptember 29-én kerül t aláírásra. A Társasház 20 18. március
14-én nyúj totta be az elszámo lását a támogatási összeg fe lhasználásáról. amely tartalmazza a
rendelet és a Támogatási szerződés alapján az elszámo lás követelményeit ki e l égítő
dokume ntumo kat. a pályázati fo rrás felh asználására vonatkozó száml ákat. illet\·e azo k
ki egészí tő bizonylatait is. A támogatási összeg telj es mértékben felhasználásra került.
3. A Budapest XV. kerület, Nádastó park 7-LS. szám alatti Társasház elszámolása:
A Nádastó park 7-1 5. szám alatti Társasház 20 17. évben pályázatot nyújtott be. amelyben a
lakóépület l épc ső h ázi (9db) e l ső- és hátsó üvegfalainak lépcső h ázanké nti ütemezett
fe lúj ításához. ko rszerűs ítéséhez (hőszi gete lt műanyag függönyfalra tö 11é nő cseréj éhez) kért
támogatást. A VK B a pályázatot befogadta és a 85/20 17. (V III.28.) számú határozatával
döntött a1Tó l. hogy a Budapest XV . kerü let. ádastó park 7-1 5. szám alatti Társasházat
3.977.000.- Ft támogatásban részesíti.
A Támogatási sze rződés 201 7. szeptember 28-án került aláí rásra. Az ütemezett elszámolás
vég határideje a 518/20 17. számú támogatási sze rződés aláírását kö vető egy év. A Társasház
közös ké p\·ise l őj e 20 17. december 29-én a támogatás fe lhasználásának e l ső és másod ik
ütemérő l e lszámo lást nyújto tt be. 883.776.- Ft összegrő l. A VKB az elszámo lást 10/2018 .
(T. 22.) számú határozatával elfogadta. és kifizetésre került a pénzösszeg.
A Társasház 201 8. á pri li s 06-án ny újtotta be a végelszámo lását (3 . ütem) a fe nnmaradó
3.093.224.-Ft támogatás i összeg fe lhasználásáról. amely tartalmazza a rendelet és a
Támogatási szerződés alapj án az elszámo lás köYetelménye it ki e l ég ítő dokumentumo kat. a
pá lyázati fo rrás fe lhasználására vonatkozó szám lákat. ill etve azok ki egészítő bizo nylatait is. A
támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra kerül t.
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Összefoglalva:
Mind a három Támogatott Társasház részé ről benyújtott szám lamásolatok és az egyéb
kapcso lódó bizonylatok vizsgálata megtörtént.
Megállapításra került, hogy a Társasházak a szerződésükbe n foglaltak szerint használták fel a
támogatási összeget. Az elszámolás dokumentumai telj eskö rűen megtekinthetők a
Városgazdálkodási Főosztályon.
Kérem a Tisztelt Bi zottságot, hogy hozza meg döntését a Társasházak elszámolásáról.
Budapest, 2018. április
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Hajdu László
polgánnester

Mellékletek:
1. VKB 52/20 17. (V.29.) számú határozat
2. 334/20 17. számú Támogatási szerződés
3. Bp. XV. ker., Ill yés Gyula utca 34. sz. alani Társasház benyújtott beszámolója és a
műszaki átadás-átvételi dokumentumai
4. Összesítő táblázat, számla, banki igazolás a szám la kifi zetéséről
5. VKB 80/2017. (Y III .28.)számú határozat
6. 513/2017. számú Támogatási szerződés
7. Bp. XV. ker., Páskomliget utca 59-75. sz. alatti Társasház benyúj tott beszámolója és a
műszaki átadás-átvételi dokumentumai
8. Összesítő táblázat, számla, banki igazolás a számla k ifizetésérő l
9. VKB 85/20 17. (Vlll.28.) számú határozat
10. 5 18/20 17. számú Támogatási szerződés
11. Bp. XV. ker. , Nádastó park 7-15. sz. alatti Társasház benyújtott beszámolója és a műszak i
átadás-átvételi dokumentumai
12. Összesí tő táblázat, számla, banki igazolás a szám la kifizetésérő l
1.
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Határoza ti jaYaslatok:
A Városüzemeltetési. Intézménymüködtetési. Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt. hogy
1. elfogadja a Budapest XV. kerül et, Báthory u. 2-·t - Illyés Gyula u. 32-3-t - Rákos út
1-5. zám alatti Társasház. mint támogatott az 344/20 17. számú támogatási szerződéséhez
kapcsolódó elszámolását az . . . . . . . iktatószámú előterjesztés 3-4. melléklet szerinti
tartalommal. Felhatalmazza a polgánnestert, hogy a támogatás telj es, 5.000.000,- Ft
összegének átutalása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határid ő:

polgármester
2018. május 02. (döntésre)
20 18. május' 18. (értesítésre)
2018. június 01. (támogatás összegének átutalására)

2. elfogadj a a Budapest XV. kerület, Páskomliget utca 59-75. szám alatti Társasház. mint
támogatott az 513/2017. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámo lását az
.. „ „ .
iktatószámú e lőterjesztés 7-8. melléklet szerinti tartalommal. Fel hatalmazza a
polgármestert. hogy a támogatás teljes, 4.139.000,- Ft összegének á tutalása érdekében
tegye meg a szükséges intézkedé eket.
Fele lő

:

Határid ő:

polgármester
2018. május 02. (döntésre)
2018. május 18. (értesítésre)
20 18. június 0 l. (támogatás összegének átu talására)

3. elfogadj a a Budapest XV. kerület, Nádastó pa rk 7-15. szá m alatti Társasház. mint
támogatott az 518/20 17. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az
„ „ „ . iktatószámú előte rjesztés
11 -12. mel léklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a
po lgármestert. hogy a támogatás 3. ütemére eső, 3.093.22-t,-Ft összegének átuta lása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Fel e lős :
Határid ő:

polgármester
20 18. május 02 . (döntésre)
2018. május 18. (értesítésre)
20 18. j únius 01. (támogatás összegé nek átutalására)

A határozatok elfoga dásá hoz

egysze rű

szavazattöbbség szükséges!

A döntések a lapjá ul szolgá ló jogsza bályhelyek:
- a k öltségvetésrő l szó ló 5/20 17. (111.1.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdés 2. pontja.
(6) bekezdése. 3.1. melléklete
- az önkom1ányzat által nyúj tott pénzbeli támogatásokról szó ló 6/20 17. (Ill.1.) önkormányzati
rendelet 9.§ ( 1) bekezdés a) pontj a. (3) és (5) bekezdése

Budapes t Főváros XV. kerület
Rákospalota. Pestlijbely. Újpalota Önkormányzat Kép v iselő - tes ti.íletének
Város üzem eltetési, Jntézmény miíködtetési, Köztisztasági és Küzren<lvédefrií i Bizo ttság~
Ü lés sz:hn: V KB: 2/60-6/2017.

KIVONAT
készül t a bizottság 2017. m ájus 29-én
16.00-kor kezdőd ő
ülésén hozott határozatoluól
Előterjesztés a társas és szövetkezeti lakóépületek felújítá sának visszatérítendő
támogatására kiírt 201 7. évi pályáza t résztvevő inek támogatásáról
(lkt.sz. VKB 2/6 1-32/20 17. sz. anyag)

VKB 52/2017. (V.29.) számú határozat

A Városüzemeltetési, ln tézméoymű ködtetés i , Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek fe lújításának vissza téritendő
támogatására kiút 20 17. évi pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület, Báthory utca 2-4. Illyés Gyula utca 32-34. - Rákos út 1-3-5. szám alatti Társasházat ( 1152 Budapest, Báthory utca
2-4. -- Illyés Gyula utca 32-34. - Rákos út 1-3-5.). él 2017. évi köl tségvetésről szó ló 5/ 2017.
(TIT.ül.) önkormányzati rendelet 3.1. mellékletében a „Társasházak felújítási pályázat" so ron
rendelkezésre álló 50.000.000.-Ft keret terhére az alábbiak szerin t támogatja:
Támogatás összege:
Támogatás formája:
Támogatás célja, Támogatott
tevékenység megnevezése:
Támogatás
kifizetésének
módja:
Támogatás ki fizetésének
határideje:

5.000.000,-Ft
kamatmentes, v isszatérítendő támogatás
XV. kerület, Illyés Gyula u. 34. sz. a tatti kazánház
felújítása keretében végzett kivitelezési munkák
utófinanszírozással, átutalással a Támogatott
bankszámlájára
a Támogatott elszámolásáról való döntés elfogadását
követő 30 napon belül
- a Támogatási szerződés a.láü-ását követően kezdhető el
Támogatás fe lhasználásának a Támogatási szerződésben támogatott tevéken ység,
kezdő- és befejező határideje: - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül
használható fel
- - ·- - Támogatással történő
a támogatási szerződés a láírását követő egy éven belül
e lszámolás határideje:
Felkéri a po lgánnestert a támogatási szerződés aláírására .
Felelős: polgármester
Határid ő : 2017. júlit1s 14. (támogatási szerződés megkötésére)
(Jogsznbcí~vi

ltfratkouís: 512017. (111 /.) ö11kom1á1~pza li rende,/et 5.§ (2) bek. 2. pon lja. 3. 1. 111ellékle1e. 6/J0/7.

(Ill./.) önkormányzati rendelel 5. §és 6. § ( 1) és (2) bek.)

(Szavazati arány : 5 igen szavazat, egyhangú)

K.m.f.
l
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SzerLődés

száma: 33.+i '.?.O 17.

Ügyiratszám: 3/5 1 105/2017

T émafeldős: Városüzemeltetés i Föosztál~

TÁMOGATÁST SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
(11 53 Budapest. Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 735782
száml aszáma: OTP Bank Nyrt. 11 784009-15515005
képviseli: Ilajdu László polgánnester.
m int támogató (a továbbiakban: Támogató), másré szről a

Budapest, XV. kerület, Báthory u. 2-4, Rákos út t-5., Illyés Gyula u. 32-34. szám alatti Társasház
címe: l 152 B udapest, Báthory u. 2-4, Rákos út 1-5., Illyés Gyula u. 32-34.
adószáma: 27016338- 1-42
számlaszáma: 11 704007-2056183 7-00000000
közös képviselő: ERZO THK Kft.
címe: 11 54 Budapest, Nádastó utca l 0.
adószáma: 11748296-1-42
cégjegyzékszáma: 01-09-932878
képviseli: Sztojanovits Zoltán ügyvezető.
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) (a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott
helyen és i dőben, az alábbi feltéte lekkel:

1. Támogató vállalja, hogy a Budapest, XV. kerület, Báthory u. 2-4, Rákos út 1-5. , Illyés Gyula u. 3234. szám alatti lakóépület Illyés Gyula u. 34. sz. alatti kazánház pál yázati dokumentáció részét képező
költségvetés szerinti műszaki tartalommal megvalósuló fel új ítási m unkáira a Bp. Főv . XV. kerül eti
Önkormányzat Városüzemeltetési, Intéz ménymüködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi
Bizottságának 52/20 17. (V.29.) számú határozata alapj án a 20 17. évi költségvetésről szóló 5/2017.
(lll.1.) önkormányzati rendelet 3 .1. m ellékletében a „Társasházak felújítási pályázat" soron
rendelkezésre álló keret terhére 5. 000 .000,- Ft. összegű, azaz ötmillió forint összegű kamatmentes
kölcsönt biztosít a Támogatott részére .
2 . Az 1. pontban rögzített kölcsön összeget a Támogató a Támogatott által végeztetett munkák
m űszaki átadás-átvételét kö vetően , a jelen szerződés 1. számú me lléklete szerinti elszámolás
benyújtása után, az elszámolás elfogadását követő 30 napon belül utalja át a Támogatott 11 7040072056 1837-00000000 számú bankszámlájára.
3. Az e lszámo lás véghatárideje a jelen szerződés aláírását követő 1 év. Támogató egyszeri
alkalommal 20 napos hiánypótlási l ehetőséget biztosít, ha Támogatott a jelen szerződés 2. pontja
szerinti elszámolást tartalmi hiányosságokkal nyúj tja be, vagy az e lszámolás elfogadását megelőző
szakmai és pénzügyi vizsgálat szabálytalan ságot tár fel.
4. A támogatás összegének fo lyósítására nem kerül sor, ha a Támogatott legkésőbb a támogatás i
szerződés aláírását követő egy évet követő 30 napon belül nem nyúj t be elszámo lást, vagy a benyújtott
elszámolást a Támogató nem fogadj a el. Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján a ki vitelezés
összköltségének csökkenése áll apítható meg, a támogatás összegéből csak a kivitelezés
összköltségének 50 % - os mértékét meg nem haladó összegű támogatás fo lyósítására kerül sor.
5 . Támogatott a kölcsön kamatmentes összegét a fo lyósítástól számított 5 év alatt tartozik
visszafizetni. Támogatott az első havi tö rlesztő részletet 85 .300.- Ft-ot a Tán1ogató által a támogatás
összegének a Támogatott részére történő átutalását követő hónap l 5. napjáig. további 83.300,- Ft
összegű törlesztő részleteket, pedig minden hó nap 15. napj áig fizet meg a Budapest Főváros XV.
kerületi Önkormányzat 11784009-155 15005-00000000 számú költségvetés i elszámolás i számlájára. A
hónap 15. nap.
visszafizetés kezdő időpontj a a Támogató á ltal eszközölt pénzügyi teljesítést követő
,.

)

6. A kölcsön összegét Támogatott kizárólag n Budapest. XV. kerület. Báthory u. 2-4, Rákos út 1-5.,
Illyés Gyula u. 32 -3-L szám alatti lakóépület Illyés Gyula u. 3-L sz. alatti kazánházának a fe lújítási
munkál ataira fordíthatja a pályázati dokumentáció részét képező költségvetés szeiint. Támogatott által
benyújtott pályázat a jel en szerződés elválaszthatatlan része.
7. Támogatott a 6. pontban meghatározott mu nkákat a j elen szerződés megkötését követően kezdheti
meg és a jelen szerződés megkötésétől számított 1 éven belül köteles elvégeztetni.
8. Támogatott nyilatkozik aITó l, hogy a Budapest. XV. kerület, Báthory u. 2-4. Rákos út 1-5., Illyés
Gyula u. 32-34 . szám alatti lakóépület Ill yés Gyula u. 34. sz. alatti kazánházának a fel újításához
el őze tes építési és szakh atósági engedélyek nem sziikségesek.
9. Támogatott jelen szerződés aláírásával egyidej űleg a bankszámlájára szóló azonn~l i beszedési
megbízást engedélyez a Támogató részére az 1. pontban meghatározott összeg erej éig. a fo lyósítást
követő hatállyal.
10. Támogatott kijelenti, hogy nincs olyan tartozása, amely a jelen
a teljesítését akadályozná.

sze rződés

szerinti kötelezettségének

11. Támogatott egyéb támogatást. kölcsönt jelen szerződés a láírását követően a kölcsön összegének
telj es visszafi zetéséig csak a Támogató el őzetes írásbeli hozzáj árulásával j ogosult fe lvenni .

12. Támogatott kö teles a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezés megkezdésének i dőpontjáról
tájékoztatást adni.
13. Támogatót a kivitelezés időtartama alatt e llenőrzési j og illeti meg, melynek keretében j ogosult:
- a munkálatok fo lyamatát bármikor el lenőriz.ni , megtekinteni,
- a kö lcsönösszeg felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartást, számlát, bizonylatot
áttekinteni , ellenőrizni. illetve a kölcsön felhasználásával kapcsolatban írásbeli tájékoztatást kémi,
- minden olyan okiratba betekinteni, amely a szerződés telj esítését érinti,
- a pályázati fdllívásban e löirt elkülönített fe lújítási alap számlaegyenlegét és az üzemeltetési
alapszám la egyenlegét a kölcsön időtartama a latt folyamatosan megismerni. ·
14. Támogatott kö telezettséget vállal a.na. hogy a kölcsön összegét elkülönítetten kezeli és annak
felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. Támogatott vállalja továbbá a
felhasználással összefüggő számlák, bizonylatok és egyéb okiratok ellenőrzésre alkalmas módon
történő kezelését, ill etve nyilvántartását és 8 évig történő megőrzését, azzal, hogy Támogató kérésére
azok ellenőrzését lehetővé teszi.

15. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a szerződéstől elállhat. ha a Támogatott a 13. pont.
valamint a 14. pont szerinti ellenőrzést e llehetetleníti, vagy a 7. pontban rögzített határi dőt tú llépi ,
továbbá ha a kölcsön összegének a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen.
16. Tán1ogató a Ptk. 6:387. §-ában fogl altak esetén j ogosult a jele n szerződést azonnal i hatállyal
fe lmondani. Amennyiben a Támogatott három havi törl esztőrészlet befizetését elmulasztja úgy a j elen
szerződést Támogató azonnali hatállyal felmondja. Támogatott ez esetben köteles a felmondás
kézhezvételét követ ő 8 napon belül a támogatás hátralévő összegét a fo lyósítás és a visszafi zetés
közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt visszafizetni.
17. A Támogató a támogatást visszavonj a amennyiben a Támogato tt a támogatási döntés tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. A Támogatott a
támogatást ebben az esetben a Támogató e rről hozott döntése kézhezvételét követő 8 napon belül - a
fol yósítás és a visszafizetés közötti i dőszakra eső törvényes kamataival együtt - egy összegben köteles
visszafizetni.
18. Támogató bármelyik törlesztő részlet befizetésének e lmaradása. illerve késede lmes te ljesítése
esetén a Ptk. 6:48. § ( 1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítja.
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19. Támogaton tudomásul veszi. hogy nem reljesítés eseten a '1sszafizetcndő összeget és annnk
kamatait Támogató uonnali beszedési meghízás henyújtásával érvényesíti .
20. Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül bejelenti. ha a támogato tt tevékenység
várhatóan meghiúsul.
„

21. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy 8 napon belül bejelenti a 23. po nt szerinti
nyilatkozattal érintett bankszámlája megszűnésének a tén yét és ezzel egyidejűleg bej elenti az új
bankszámlaszámát. valam int csatolja arra vonatkozóan a jelen szerződés 23. pontja szerinti
nyilatkozatát.
22. Támogatott vállalja, hogy a j elen szerződés aláírásától számított 8 évig a kölcsön felhasználásával
kapcsolatos valamennyi iratot és az annak felhasználását alátámasztó valamennyi bizonylatot megőrzi.
23. Jelen szerződés elválaszthataclan részét képezi az elszámolás rendjét és összesítő táblázatot
tartalmazó 1. számú melléklet és a banki felhatalmazó leve let magába foglaló 2. számú melléklet.
24. Felek a tárgyalások eredmény1elensége esetén
XV . Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

keletkező

j ogviták eldöntt:sére a Budapesti TV. és

25. Támogatott kijelenti , hogy ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.
26. A jelen
irányadóak.

szerLő<lésben

nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az

27. Felek a j elen szerződést áttanulmányozás után, mint szándékukkal mindenben megegyezőt. 5
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
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1.

melléklet a 33.t/20 17. számú

szerződéshez

„
Az elszámolás rendje
1. Az elsLámolást postán vagy személyesen, magyar nyelven kell benyújtani. Az idegen
nyelvű

bizonylatokl1oz hite les magyar fordítás t kell mellékelni .

2. Az elszámo lás szakmai beszámolóból, a felhasználást igazoló pénzügyi -számvitel i
bizonylatokból és az e lszámolás végén benyújtandó összesítő táblázatból áll.
2. 1. A szakmai beszámoló:

A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás céljának megfe l elő , az adott
időszakban, a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását, a műszaki
átadás- átvételi jegyzőkönyvet.
2.2. A pénzügyi-számviteli bizonylatok:
Az elszámo lásban a teljes kivitelezésre vonatkozóan az igazolt és záradékolt számlákról. a
teljes kivitelezésre vonatkozóan a pénzforgalmi bizonylatokról és a fel használást, illetve a
használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymásolatok kerülnek benyúj tásra. A
fénymásolatok hitelességét a támogatottnak igazolnia kell „ A másolat az eredetivel
megegyezik" szöveggel.
2.2.1 . Számlák:

Az elszámolás során a számviteli jogszabál yoknak meg fe l elően kiállított számlák fogadhatóak
el. Az eredeti számlákra felvezetve a támogatott igazolja a támogatás céljának megfelelő
felhaszná lást. A támogatási összeg felhasználása során keletkezett .eredeti számlákra a
támogatottnak fol kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól 334/2017. számú
megállapodás alapján kapott támogatásból" záradékot és a számlázás alapj ául szolgáló
szerződés számát is. A záradékolás megtörténtének ellenőrzése céljából támogatottnak
csatolnia kell az e lszámolás hoz az eredeti számlákat is. a támogató az eredeti bizonylatokat a
benyújtástól számított 15 napon belül visszaj uttatja a támogatott részére. Ha a bizonylat
adataiból nem derül ki egyé rtelműen a gazdasági művelet tartalma, akkor azt a jogosultnak
bizonyító erej ű dokumentummal igazolnia kell.
Külföldi utak esetében a számlál1oz kell csatolni a pénzváltás bizonylatait és a számlák
fordítását. Devizában kiállított számla esetén a számlán szükséges feltüntetni az alkalmazott
árfolyamot.
2.2.2. Pénzforgalm i bizonylatok:

Pé nzforga lmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla k ifizetését. Az
elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell
tűzni.

2.2.3. Egyéb a fel használást, illetve a használatba vételt igazoló bi zonylato k:
A fe lhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylat a támogatásból vásárolt áru.
szolgáltatás felhasználásának a nyomon követhetőségét szolgálja.
A 100.000,- Ft. összeghatárt meghaladó értékű számlák másolatához csatolni kell a száp1 la
kiáll ításának alapját képező megrendelő vagy szerződés másolatát „js. Amennyiben a

támogatási összeg felhasználása során valamel y beszerzésre irányuló írásos megállapodás jön
létre. - ideértve a fenti értékhatárt e l nem érő eseteket is - a számlára fe l ..kell vezetni a
számlázás a lapjául szolgáló megrendelő vagy szerződés számát. A támogatási összeg
felhasználása során keletkezett eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a
„Kifi zetve a XV. ker. Önkom1ányzattól 334/20 17. számú megállapodás alapján kapott
támogatásból" záradékot. Térítésmentes átadás esetén szükséges az átadásról jegyzőkönyvet
felvenni, melyhez csatolni kell a megajándékozottak névsorát, majd a j egyzőkönyvet csatolni
kell az elszámoláshoz. A befektetett eszközök esetén a támogatásból vásárolt immateriati s
jószág. illetve tárgyi eszköz használatba vétel éről kiállított, a tárgyi eszköz kartont. kell az
elszámolásban a kapcsolódó szám lához mellékelni.
2 .3. Összesítő táblázat:
Az e lszámoláshoz me llékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfe le lő és
elszámolásra benyújtott számlákról. Az összesítő táblázat tehát kizárólag a támogatás
összegének a fe lhasználása során keletkezett száml ákat tartalmazza. A tábl ázatnak
tartalmaznia kell a sorszámot, a számla számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla
kiállításának dátumát, a gazdasági művelet rövid leírását, a nettó és a brnttó számlaértéket, a
teljesítés (kifizetés) dátumát és a számlák összértékét.
Az elszámolás az ÁFA összegének fi gyelembe véte lével úgy történik, hogy amennyiben a
támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértéke
képez i a támogatás elszámolásának az alapj át.
Amennyiben Támogatott nem élt az ÁFA levonási j ogával, a benyújtott számlák bruttó
összértéke szán1o lható el a támogatás terhére.
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ÖSSZESÍTÖ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzbő l juttatott 334/2017. szerzödésszámú támogatás 'c1számolásához
(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)
Sorszám: Számla Kibocsátó Kiállítás
száma megnevezése dátuma

Szolgáltatás.
áru
megnevezése

Számla
Számla
nettó
bruttó
értéke (Ft- értéke
(Ft-ban)
ban)*

k ifizetés
dátuma
.,

]

2
3

·~\

Összesen:

-:: 1„~·- ~

~

, ':1
;~

,„

Kelt: Budapest, 20 „. „ „.
aláírás
Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormán yzatának
„ „

„

• .. .•.. „ . „ . .. ..

„„ ... keretébő l
célra kapott bruttó .. . .... .. ..... ,-Ft összegű támogatást célhoz kötötten

használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

Budapest, 20 ....
aláírás
név: ................. ..... .. ........ .... .
cím ............. ... ... .... .. . .
adószám: :......... .
Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom / nem igazolom**

dátum
Közgazdasági

Főosztály

tö lti ki: Az e lszámo lás pénzügyi

megfe lel őségét

aláírás

igazolom / nem igazolo m**

dátum

aláírás

• Amennyiben a támogaton élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott szám lák · nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfele lő rész aláhúzandó
. ~ .:„.·
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FELHATALMAZÓ LEVÉL
Tisztelt OTP Bank Nyrt!
OTP BANK NYRT.
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 403.
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás (ok) teljesítésére a
következő kben fog lalt feltételekkel :
Felhata lmazó levél sorszáma:
Fizető fél számlatulajdonos
meQnevezése:
Felhatalmazással érintett
bankszámlájának pénzforgalmi

8033140920170502100253
SóDERGÖDÖR LTP. BM THAZ
11704007-20561844

jelzőszáma :

Kedvezményezett neve:

BUDAPEST XV. KERÜLET ÖNKORMANYZAT

Kedvezményezett fizetési/
bankszámláján ak pénzforgalmi

11784009-15515005-00000000

jelzőszáma :

A felhatalmazás

időtartama :

2017.05.02-tól visszavonásig

- a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni
További feltételek:

- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama
legfeljebb 35 nap
- felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli
hozzájárulásáva l vonható vissza

A jelen felhatalmazó levélen alapu ló beszedési megbízások teljesítése az OTP Bank
Nyrt. pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik.
Kelt: BUDAPEST, 2017. május 2.
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Fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete,
1
nyilvántartásba vettük.
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BESZÁMOLÓ

Alulírott, mint a Bp., XV. ker., Báthory u. 2-4, Illyés Gyula u. 32-34., Rákos út 1-5. szám
alatti Sódergödör Ltp. Bm. Társasház közös képviselője nyilatkozom arról, hogy a 334/2017.
számú Támogatási szerződés szerinti kazánház/kazáncseréje, felújítása a szerződés szerint
elkészült, melynek igazolásául mellékelten csatolom az ezt rögzítő műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyve(i)t.

Budapest, 2018 március 08.

Sztojanovits Zoltán
1152 Budapest, Illyés Gyula u. 32-34.
Társasház
közös képviselő

Jegyzőkönyv

Helyszín: XV. kerület, Illyés Gyula utca 32-34. sz. alatti Társasház
Dátum: 2018. március 08.
Jelen vannak:
Név

Szervezet

1.

Tóth Epifánia

XV. ker. Önkormányzat

2.

Sztojanovits Zoltán

ERZO THK Kft.

Aláírás
,(„H

~~·t

„ !Ci'„'-'·

.e'.---

~ lt

3.
4.

5.

A helyszínen tapasztaltak, elhangzottak:

A bejárás során megállapításra került, hogy a XV. kerület, Báthory u. 2-4, Rákos út 1-5, Illyés
Gyula utca 32-34. sz. alatti lakóépület 334/2017. számú Támogatási

szerződésben szereplő

felújítási munkái megtörténténtek, a pályázatban vállalt munkák - Illyés Gyula u. 34. sz.
alatti kazánház felújítása - pályázati dokumentáció szerinti műszaki tartalommal megvalósuló
felújítása teljesült.
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XV. kerületi Önkormányzat

Társasház

TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:

20 l 7. l 2.06-án, a Sódergödör Lakótelep - BM Társasház hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak:

Megrendelő részérő l :

Sztojanovits Zoltán
Lovas Kázmér
Fenyvesi Ferenc

Vállalkozó

Tárgy :

Stuckheim Ferenc

részéről:

A Sódergödör Lakótelep - BM Társasház, Budapest XV. Ilyés Gyula u.
34. sz. alatti kazánház felújítási munkái, vég-számla.

Jelen lévők a szerződésben foglalt feladatot teljesítettnek tekintik.
Vállalkozó a fentiek szerint 5.000.000 Ft összegű számla benyújtására jogosult.

k.m.f.

West-Therm Kft.
1'223 ~udape;;t, Cr:mpó u. 9.
A~-=43:r---

.-----------... . . . . . . . . .-. .------.......

BankSíariífaSZ.: 011041-29914373
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-. -.-.-.-.-.-.-.- .

Sztojanovits Zoltán

Stuckheim Ferenc

j, „ ~

.-.-.-.-. -.-.-.- .-.-.-.-.-.-. -;- .-.-.-.-.
Lovas Kázmér
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A pályázati kiír:is 2b. sz . mc:lléklete
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ÖSSZESÍTŐ T ÁBL.ÁZA T
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száma m egnevezése dátuma
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Nyilatkozat
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1. A lulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. O nk.ormányzatának
Í·.--:: .,u,-. t-i'.„„ célra kapott bruttó „ . ,-Ft összegü támogatást célhoz kötötten használtam fe l.
~ t ~·l

l

t '._

ku„./.;>,
keretéből

. 1

2. A felhasználás so rán a hatályos számvitel i j ogszabályok rendelkezése i szerint jártam el.

r~r ? 1
.... . . .. ..................
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Budapest, 20„„
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7.áradék
Szakmai szervezet i egység tö lti ki: A cél szerinti fe lhaszná lást igazolom I ne m igazolom**
·\'\;
_ _....,
„ .•
- L,

dátum
Közgazdasági

Főos ztá l y

tö lt i ki: Az e lsLámolás pén zügy i

meg fe l e l őségét. i gazolom

dátum

I nem igazo lom*•

aláírás

· Amennyiben a támogatou élt az ÁFA levon ási j ogával, az elszámolásba n benyújtoll számhik nettó
összértéké nek meg kell egyezni e a kapott támogatás bruttó ösw.:gével.
** A m e g fe lel ő rész aláhúzandó
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SZAMLA
Vevő:

Eladó:

WEST-THERM Kft.

SÓDERGÖDÖR LAKÓTELEP - BM TÁRSASHÁZ

1223 Budapest XXII., Compó u. 9.
Bank: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 117 11041-29914373
Adószám: 13120407-2-43
Tel. : +361/266-78-94
E-mail: iroda@west -thenn.hu

1152 Budapest XV., Illyés Gyula utca 34.
Adószám: 27016338-1-42

Bp., X:V. Illyés Gyula u. 34. kazánház felújítás.
Vállalkozási szerződés 4. pont szerinti előlegszámla

Tárgy:

A fizetés módja
Átutalás (15 nap)

Teljesítés
2017.05.04.

Megnevezés

Kelt
2017.05.04.

Fizetési határidő
2017.05.19.

M.
Egys.

Egységár
Ft

Menny.

VTSZ/SZ.J/

Cikkszám

Példány
2

Státusz
Másolat

Sorszám

WT 2017/00121 Ft
ÁFA
Ft

Bruttó
Ft

2 700 000,00

12 700 000,00

10 OOO 000, 00

270000~00

1270000~00

10 OOO 000,00

:f700 000, 00

12 700 000,00

Nettó ÁFA %
Ft

TEÁOR/TESZOR
Előleg számla

1,000 db

10 OOO 000,00

10 OOO 000,00 27,00

Afa összesítés:
27 százalékos
Végösszesen (Ft):
tizenkettőmillíó

Azaz:

hétszázezer forint

West-Therm Ktt
1223 BudaP.est Com . '
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Bankszámlasz.: 11711041-29914373

Vevő
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A bizonylat rEVOL Express 5.20 számlázó-programmal készült. Regisztrált termékkód: E72929
A rEVOLUTION Software Kft. telefonszáma: (1) '161-8090, we~ : www.revolexpress.hu

Oldalszám :
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nooooo3m1039s

0400

1051 EJUDAJ'(; ;T, NÁDOR U. 16
ADÓSZÁM: 1053791~-t-44, AFA CSOPORT AZONOe iTÓ: 17780010·5·44,
KŐZŐS S ~GI ADÓSZÁM: HU17780010.
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BANKSZÁMLAKIVONAT

'Le./

5 l<-C/"1:„l....., ö J.

2017.05.08
08412017 N

XV. SÓDERGŐDŐA LTP. BM TÁRSASHÁZ XV. RAKOS ÚT
Á.U.32· 34:BÁTHOAY U. 2·4.

1-3·5. SZŐCS

BUDAPEST
RÁKOS ÚT 1.
1152

MKTA

1.LAP/2 LAP

1.SZ. PELDÁNY

(06 1 ) 3 666 666, (06 40) 366 666, (0.6 20130!'70) 3 666 666

.... ~il'ii.·~·".tl

„ .JJ.„:1~9;_ -·-...

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KEL TE:
KIVONATSZÁM:
A SZÁMLATULAJDO NOS NEVE, CiME:

OTPdlrekt: www.otpban k.hu

·l:iPeir. )',~.&(i.i t:J , :\
.r,

EAZSEBET U. 50.

SZÁMLAADÓ: OTi' rJANK NVílT.

SZTOJANOVITS ZOLTÁN
SÓDERGÖDÖR TH
BUDAPEST
PÁSKOM LIGET UTCA 19 5/21
1156

.

1041 BUDArEST

A SZÁMLAKIVONAT EGYUTIAL SZAMLAKENT IS SZOLGÁL. ALAIRAS ES
PECSET NEkKÜL HITELES.
•Az ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ÁLAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL

#0-0000-000

1111111111111111111111111111111111

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CiME:

OTP BANK NYRT. BUDAPESTI AEGIÓ

1
''·

T ÁRSASHÁZI ALAP szAMLACSÓMAci'"<
SZÁMLASZÁM: 1 1704007-20561837
SZÁMLA NEVE: SÓDERGÖDÖR LTP. BM THÁZ
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0 ,00%
.

IBAN: HU68 1170 4007 2056 1837 0000

· ÜZEMEL.SZ.

.

nooo

KÖN YVE L~S NAPJA: H.05.08
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

.

DEVIZANEM: HUF

. J RGALMAK
ÉRTÉKNAP
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MEGNEVEZÉS
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NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 18203332-06001843-40010032, SÓDERGÖDÖR LTP. BM THÁZ,
-71.929
Díjbeszedő Hold ing Zrt, 182033320600184340010032, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED,
.11704007201705089518593, 2017.05.08 , {5.)EB 5288 11 386.478094 11 7 Báthory 2-4 , N
'.05.08~
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-67. 18)'
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felú jítás elöleg számla
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SZAMLA
Vevő :

SÓDERGÖDÖR LAKÓTELEP· BM TÁRSASHÁZ
1152 Budapcsé "/0/., Illyés Gyula utca 34.
Adószá -n: 27016336-1 -42

Fizetési határid ő
2017.09.03.
E<;ységár
Ft
1,000 db

Pé ldány

Státus z
Eredet

1

Sors zá m
'WT 2017/00230 Ft
ÁFA
Ft

Bruttó
Ft

l 105 512,00

5 200 000,00

Nettó ÁFA%
Ft

4 094 488,00

4 094 488,00 27,00

I·

4 094 4 88,00

1 lOS 512,00

5 2 00 0 00,00

i'

4 0 9 4 488,0 0

1 105 51 2, 0 0

5 200 000, 0 0

West-Therm Kft.
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A bizonylat rEVOL Exp~e5s 5. 20 számlázó-progra:nmal készült. Reg1szt·áll tenné~kéd: E72929
A rEVOLUTION Software Kh. telefonszáma:( ! ) 46:-8090, web: ww1·1.r-:vo•exoress.hu
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SZÁML AKISOCSA TÁS KEL TE:
KIVONATSZÁM:
A SZÁML ATULAJDONOS NEVE, CÍME:

xv sooEm;óOóR

l TP. ij!.I T ~ PSASrlAZ
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fü\NKSZÁMLAKIVONAT
TÁRSASHÁZI ALAP .SZÁMLACSOMAG
SZÁMLASZÁM: 11704007-20561837
IBAN: HU68 1170 4007 2056 1837 0000 0000
SZAMLA NEVE: SÓDERGÖDÖR LTP. BM THÁZ ÜZEMEL.SZ.
LÁTRA SZÓLÓ K.A.MAT: ű,000 1 %

KÖNYVELES NAPJA: 17.08
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUI
DEVIZANEM· H

FORGALMAK
"'RTÉKNAP
, 7.08.24

17.06.24

17.08.24

17.08.24

17.08.24

17.08.24

17.08.24

17.08.24
, 7.08.24

MEGNEVEZÉS

ÖSSZI

NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1500, 10300002-10647974-49020021 , SÓDERGÓDÖR LTP . BM THÁZ . EUv1Ü
ÉMÁSZ ZRT. 1030000210647:97449020021, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11 70400720 1708249372247.
2017.08.24, (5.)840002678902 SZLA, N
.
• NAPKÖZBENI ÁTú1.AlA.s. F,:.1590, ~Ó30P002-1 0647~74-49020021 , SÓDERGÖDÖR-LTP. BM THÁZ, ELMÜ
ÉMÁSZ ZRT••1.03~oö.?.\064?.974~~ci2,0~? 1 , OTPYHU8 f?,. (2.JNqTPRQVID~D. 1 no4007_20 1708249372292,
2017,08.24, (~.)84000?678894'S.~, N .
_-·~ •·.
- ·
:
_
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1500, 10300002- 1064797 4-49020021, SÓDERGÖDÖR LTP. BM THÁZ, ELMÜ
ÉMÁSZ ZRT, 103.00002106479744902002 1, OTPVH UHB, (2.)NOTPROVIDEO, 1170400720170824 937236_.,
2017.08.24 , (5.)84000267884 SZLA, N
: NAPKŐZBENI ÁTÜTÁLÁ°S; °F: 1soo, 10300002'Í 0647974-4902002 1, SÓDER GÖDÖR LTP. BM THÁZ, ELMÜ
• ÉMÁSZ ZAT, ,103·ooéfoi10647~l 114902'G02l; OTPVH_UHB, .(2.)NOTPROVID EQ, 1 1704007201 708249372430.
201ro0:·21: (S:)B4o'ooi610á85'.SZL:.i.·N .. '!' !· 'r·'. . ,. ":.. · •.,,--.
·· ·· .„ ,·
NAPK ÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1500, 10300002· 10647974-4902002 1, SÓOE RGÖDÖR LTP. BM THÁZ, ELMÜ
ÉMÁSZ ZRT, 103000021064797449020021, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVID ED. 11 704007201708249372574,
2017 .08 2< , (5.)3600041 561 , N
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS;. F. 1500; 10300002,Í 064797 4·49020021 , SÓDERGÖDÖR LTP. BM .THÁZ. ELMÜ
ÉMÁ};z ZR.T, 1030000~10s4?9.Y 4190_kÓÓ2J.c•. ÖTf'VHÜHB,.(2.)N<?TPR.6VI DED, 11704007201708248372619.
2017.08.24, (5.)3 60Q041560 , ;~.;· ' .:•·'··· ""'.'.; . '•
'e :
~
',
\
.,,
.
0. •
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1500, 10300002-1 0647974-49020021, SÓOERGÖDÖR LTP. BM THÁZ. ELMÜ
ÉMÁSZ ZRT, 10300002 106479744902002 1, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 1 1704007201708249372710,
2017.08.24, (5.)203256 12, N
.
.
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL),~f:] 500 , .1\l•1.104 1.,299 1~3'73, WEST· TJ1ERM KFT, KAZÁN CSERE R ~SZSZÁMLA
\iYF.201_7fOQ2.30. . , .•„. ' ;.:.:· . .,::' .
.. - . '
.''
..· : ~ .
.
.
NAPKOZBENI ATUTALAS, F .0400 , 10103551-14827830-00000009, TAKACS GYULA PETER. Sódergödór ltp.
BM Társasház, 101 0355 11482783000000009, BUDAHUHB. (2.)NOTPROVIDC:O,
11 01 0355120170824000213600, 2017 .08.24 , (5.)2017 109, M

NYITÓ ECVENLEG:
ZÁRÓ EGYENLEG:
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ :
ELŐJEGYZETT TERH ELÉS (BANKKÁRTYA):

18.780.502
13.585.967
0
9.124
0

TERHEL ÉSEK ÖSSZESEN:
J ÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:
ELŐJ EGVZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:
FOLYÓ SZÁM LA-HITELKERET:

·B.7

-5:

-1.4(

·2.9 1

- 17.62

-57

·5 200.00·:
38.86(

5.233.395
38.860
1
7.5 27
0
0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK
A tra nzakciókhoz tartozó bövebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújl segítséget:
(1 .) Átutaló azonosító.ia, (2 .) Partnerek köz ti egyedi azonosiló, (3.) Konverzió ad<itai. (4.) VisszaL.:lás ítás oka, (5.) KóLlemény, (6.) Tényleges átuta ló
azonosllója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme , (9.) Tényleges kedvezményezett neve, ( 10.) Tér.yleges kedvo;Lménye zett
azonosítója, ( 11.) Kedve 2ményezett azono sítója, (1 2.) Tényleges fizelö neve , ( 13.) Egyéb adatok
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapián az OT P Bank Nyrt. láJékoLlatá sul kÖLli , hogy a sz2 ml'IJ2 n
végrehajtott, a száml<ikivonalon s zereplő müvelet(ek) ulán megálla p1toll, az OTP Bank NyrH le1he lő illeték összege: 6.1 00 Ft.
Tá jé koztatiuk, hogy a 20 13. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) ala::>íán Onre k1lerjed 3 z OBA ved elme . A bete1b1zto slld sra vo natkozó re:;7letes táJekodatól
évente megk uldJük Ö ~nek a számla kivonattal azono s módon , illetve számlakivonat hiányában a bankhókban kérhe ti annak <itadá sat.
AZ AKTUALIS KAMAT· ES DÍJTÉTELEKET A BANK FIOKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLA PJÁ\J KÖZZÉTETT HIRDETM ENYEK
TARTALMAZZAK.
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SZÁMLA
Eladó:

Vevö:

WEST-THERM Kft.

SÓDERGÖDÖR LAKÓTELEP - BM TÁRSASHÁZ

1223 Budapest XXH., Compó u. 9.
Bank: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11711041- 29914373
Adószám: 13120407-2-43
Tel.: +361/266-78-94
E-mail: iroda@west-t11erm.hu

1152 Budapest XV., Illyés Gyula utca 34.

Tár gy:

Adószám: 27016338-1-42

Bp., XV. Illyés Gyula u. 34. kazánház felújítás.
Vállalkozási szeriödés 4. pont szerinti vég-számla

A fizetés módja
Átutalás (15 nap)

Teljesítés
2017.12.06.

Menny.

Megnevezés

VTSZ/SZJ/

Fizetési határidő
2017.12.21.

Kelt
2017.12.06.

Cikkszám

Példány
1

Egységár
Ft

M.
Egys.

Státusz
Eredeti

Sorszám

WT 2017/ 00442 Ft

Nettó ÁFA %
Ft

ÁFA
Ft

Bruttó
Ft

TEÁOR/TESZOR
Vállalkozói díj

1,000db

18 031 496,00

18 031 496,00 27,00

4 868 503,76

22 899 999,76

Elöleg számla WT 2017/ 00121

1,000 db

-10 OOO 000,00

-10 OOO 000,00 27,00

-2 700 000,00

-12 700 000,00

Rész-számla WT 2017/ 00230

1,000db

-4 094 488,00

-4 094 488,00 27,00

-1 105 511,76

-s 199 999,76

1062 992,00

5 OOO 000,00

1062 992,00

5 OOO 000, 00

Afa összesítés:
27 százalékos

3 937 008,00

Végösszesen (Ft):
Azaz:

ötmillió forint

west-Therm Kft.

9·,___ _ _
1223 audap~st-;-C-ompó-tl. ""

Adó sz.: 1ift.u4Gr.2!43Bankszárnlasz:. 11711 041-29914373
Vevő
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A bizonylat rEVOL Express 5.20 számlázó-programmal készüll Regisztrált termékkód: E72929
A rEVOLUTION Software Kft. telefonszáma: (1) 461-8090, web: www.revolexpress.hu

Oldalszám :

1/1

Űl) 131ti91005
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SZÁM L AVE Z ETŐ FIÓK NEVE. CiME:

OTP BANI( NYRI BUDAPESTI RÉGIÓ
104 1 OUDAPEST

ERZSEBf: T u 50

A SZi'MLAKIVCl\AT EGYUIAL SlAllLAKEW 15 S7~G1'L /.LAlf'A S E S
PECSET NEU<ÜL H ITELi;S
' AZ liGYLEl A 2007 EVI CX XV ll TV ALAPJAN ME'l TE S AZ A DO ALO!..

SZÁMLAAOÓ: OTF BANK NYRT
1JS' SUDAPES-. N.>DOR U ló
ADOSZAM. :c~379 1 4 -4 -<W , AF A C ~OPORT AZC to.OSITÓ 177800 10 5 -~~
~ÓZÓSS C:G' ADÓSLMJ, H U 1778C0 10
SZÁML AKIBOCSÁTÁ S KELTE:
KIVONA TSZÁM :
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
XV
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2017.12.06
229/201 7 N
RAKOS Ü T

BUDAP EST
f'Ai<GS ú r 1.
1 i 52

' -- ~

1-3-5

Sl ÓCS

A. U .~2-

M'(í.\

1 S Z. PELDANY

OTPdlre kl: www.olpbank.hu
•

BANKSZÁMLAKIVONAT

1

..

'.I h

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666 , (06 20/30nO) 3 666 666

TÁRSASHÁZI ALAP SZÁMLACSOMAG
SZÁMLASZÁM: 11704007-20561837
IBAN: HU68 1170 4007 2056 1837 0000 0000
SZÁMLA NEVE: SÓDEAGÖDÖR LTP. BM THÁZ ÜZEMEL.SZ.
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001 %

KÖNYVELÉS NAPJA: 17.12.08
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
DEVIZANE M: HUF

FORGALMAK

-~RTÉKNAP

MEGNEVEZÉS

Ö SSZEG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~-

17.12.08
17. 12.08

ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F.1301 , 11 773 133-060682 44, JUHÁSZ FERENC. KKTSG JUHÁSZ FERENCNÉ
LAF. C IRLE
PE]'ERNt; XV.ILLYES_GYULA, 32 215 KKTSG ··~ ~ 1 TC
17.12.08
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.1500, 11773157-05 1.91664, SM ETANA IDA
LA F
17.12.08
~.OSTAI BEFIZETÉSEK, F.040Ő, . 11799996-°5555S5~5, 000006001, 1, POSTAI FORGALOM, PQSTAI JOB
•"->
DÁTUM: 17112J07 .-KP. ÁTÚTALÁSI MEGBÍZÁSNAPI 111 1,TET_ELSzAM: 00900005 •.
·~ ,- 17.12.08
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 1171104í -299 14373, Wesl-Therm.Kft„ EB WT 2017/00435. kazánháLi
ren dszerek üzemelte tése
17.1 2.08
- . ÁTUTALÁS (OTP~N BELÜL), Fc9923; 1171} 04 1-299 14373, W~s t-Therm Kft.,, EB WT 2017.100442 kazánház
ielúj iiás végszámlif
„. . :- "
. - . ..
. ·- . . ~ . '
. ..
17.12.08
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.0400 , 10 1007 16-27828100-0 1004005, BANU ZSUZSANNA, Sódergódör Llp BM
Tház üzemel, 101007 16278281000 1004005, BUDAHUHB, (2.)NOTPROVIDED,
1101007 162017 1208000258,700, 201 7 12.08, (5.)KKTG 1152 Ráko~ út 5. 2 . em. 6. , N
17.12.08
ATIJTALÁS (OTP-N ~ELÜL), F.9923, 11773157-00057253, GÁLN ~ CSÓTI AN ITA
LANE. EB Közös klts.
Palágyiné Teleki, 11 s2·s 1:i 111yés'Gy.u ~2 112
, - ·
„
__
17.12.08
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.0400, 10300002-53679 146-1 1103289, BAKOS ROLAND ATIIL.A.,
SÓD ERGÓDÓR LTP. BM. TÁRSASHÁZ, 10300002536791 46 11103289, MKKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED ,
FT1 73420 11 023486, 201 7. 12 .08 , (5.)2017 . NOVEMBER , DECEMBER. N
17.12.08 ,
NA_PKÖZBE("I ÁTUTAL.ÁS, F.0;100~ 11 600006-00000000-7á296112 , BAKOS ATIILA, Södergódör, '· 1 1 6000060000q_000782S~ 112, GIBAHUtjB; (2.jNOTPBOVIDED, FOH008 12201 70 309764 , 201.7 .12 .08 ,
'(5.)Bakos Attila 11 52 B P : ~Rákos ul 3 1{2 Közo sköl1ség 201 7 .121)\i, N

Á~UTA~S (OTP-N,_BELÜL), F.1500, 11Tl~1 57-04 l2!1 38, CIRLE PÉTE8 ~S NEJE

'ITÓ EGYENLEG:
-ARÓ EGYENLEG:
EGYE.l\ILEGBÖL ZÁROLT:
ELÖJEG VZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ :
ELÖJEGVZETI TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

14.696.343
9.971.440
1)

12.603

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN :
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:
!::LŐJ EGY7ETT B ETÉTKAMAT:
ELŐJ EGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:
ELÖJEGYZETI HITELKAMAT:
FOLYÓSZÁM LA- HITELK EHET:

28.500
21.160
27.000
143.480
-67 .183
-5.000.000
30.82(

27.501
33.001

30.82

5.067.H
342.2~

7.11

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK
A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatároza s nyújt seg ítséget:
(1.) Átutaló azonosilója, (2. ) Partnerek közti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai. (4.) Visszautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átut.
azono sítója , (7.) Átutalás jogcím kategóriá ja, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezet: neve, (10.) Tényleges kedvezményel
azonosrtója, (11 .) Kedvezményezett azonosítója, ( 12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok
A pénzügyi tranzakciós 1llelékröl szóló 20 12. évi CXVI. törvény 7. § (3) beke1dése alapjan az OTP Bank Nyrt. tájékoz tatá sul közli, hogy a számla
végrehajtott, a számlakivonaton szerepló müvelet(ek) után megálla pitotl, a.c OTP Ba nk Nyrl-t te rh elő 1l'eték ósszege: 6.202 Ft.
Tájékoztatjuk, hogy a 20 13. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapjá n Önre kiterjed az O BA védelme . A be tétb1Llo sitá sra vonalkozó részletes tájékozt;
évente megküldjük Önnek a számlak1vonattal azo nos módon. illetve szá mlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak áta dasal.
AZ AKT UÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTEL EKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN l\ÖZZÉTETI HIRDETMÉN\
TARTALMAZZÁK.

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota. Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottsága
Ülés szám: VKB: 2/60-8/2017.
KIVONAT
készült a bizottság
2017. augusztus 28-án
16.00-kor kezdődő
nyilvános ülésén hozott határozatokról
Előterjesztés a társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának
támogatására kiírt 2017. évi pályázati résztvevőinek támogatásáról

visszatérítendő

(Ikt.sz. 2/61-48/2017. sz. anyag)

VKB 80/2017. CVITI.28.) számú határozat
A Városüzemeltetési, Intézrnényműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására
kiírt 2017. évi pályázaton résztvevő Budapest Y:V. kerület, Páskomliget u. 59-75 . szám alatti
Társasházat (1156 Budapest, Páskomliget u. 59-75.), mint támogatottat (továbbiakban:
Támogatott) a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet 3.1.
mellékletében a „Társasházak felújítási pályázat" soron rendelkezésre álló 50.000.000.-Ft keret
terhére az alábbiak szerint támogatja:
Támogatás összege:
Támogatás formája:
Támogatás célja,
Támogatott
tevékenység megnevezése:
Támogatás kifizetésének
módja:
Támogatás kifizetésének
határideje:
Támogatás felhasználásának
és befejező
határideje:
kezdő-

4.139 .000,- Ft
kamatmentes, visszatérítendő támogatás Y:V. kerület, Páskomliget u. 59-75. sz. alatti lakóépület
pincei hideg vizes alapvezeték cseréje, felújítása
utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára
a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést
30 napon belül
- a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a
Támogatási szerződésben támogatott tevékenység,
- a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül
használható fel
követő

Támogatással történő
a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül
elszámolás határideje:
Felkéri a polgánnestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
20 17. szeptember 28. (támogatás i szerződés megkötésére)
(Jogszabályi ltivatkozás: 512017. (Ill./.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bek. 2. pontja. 3. 1. melléklete, 61201 7.
{Ill./.) önkormányzati rendelet 5. §és 6. § (/) és (2) bek.)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

r ---

K.m.f.

CT\ .....

Király Csaba s.k.
elnök
Pll

·'

Szerződés

Ügyiratszám: 3/57280/2017

száma: 5 13/20 17.

Témafe lelős:

Városüzemeltetési Főosztály

,,..

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
(1 153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 735782
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15515005
képviseli: Hajdu László polgármester,
mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről a

Budapest, XV. kerület, Páskomliget utca 59-75. szám alatti Társasház
címe: 1156 Budapest, Páskomliget utca 57-75.
adószáma: 28597298-1-42
számlaszáma: 11715007-203 70051-00000000

közös képviselő: Gordius Ingatlankezelő Kft.
képviseli: Konyári András ügyvezető igazgató,
mint támogatott, (a továbbiakban: Támogatott) (a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. Támogató vállalja, hogy a Budapest, XV. kerület, Páskomliget utca 59-75. szám alatti lakóépület
pincei hideg vizes alapvezeték cseréjének, felújításának pályázati dokumentáció szerinti műszaki
tartalommal megvalósuló munkálataira a Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzat Városüzemeltetési,
Intézménymüködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottságának 80/2017. (VIII.28.) számú
határozata alapján a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (Ill.1.) önkormányzati rendelet 3.1.
mellékletében a „Társasházak felújítási pályázat" soron rendelkezésre álló keret terhére 4.139.000,- Ft,
azaz négymillió-egyszázharminckilencezer forint összegű kamatmentes visszatérítendő támogatást
biztosít a Támogatott részére.
2. Az 1. pontban rögzített támogatási összeget a Támogató a Támogatott által végeztetett munkák
műszaki átadás-átvételét követően, a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti e lszámolás
benyújtása után, az elszámolás elfogadását követő 30 napon belül utalja át a Támogatott 11715007203 70051-00000000 számú bankszámlájára.
3. Az elszámolás véghatárideje a jelen szerződés aláírását követő 1 év. Támogató egyszeri
alkalommal 20 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít, ha Támogatott a jelen szerződés 2. pontja
szerinti elszámolást tmtalmi hiányosságokkal nyújtja be, vagy az elszámolás elfogadását megelőző
szakmai és pénzügyi vizsgálat szabálytalanságot tár fel.
4. A támogatás összegének folyósítására nem kerül sor, ha a Támogatott legkésőbb a támogatási
szerződés aláírásától számjtott egy évet követő 30 napon belül nem nyújt be elszámolást, vagy a
benyújtott elszámolást a Támogató nem fogadja el. Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján a
kivitelezés összköltségének csökkenése állapítható meg, a támogatás összegéből csak a kivitelezés
összköltségének 50 % - os mértékét meg nem haladó összegű támogatás folyósítására kerül sor.
5. Támogatott a támogatás karnaunentes összegét a folyósítástól számított 5 év alatt köteles
visszafizetni. Támogatott az első havi törlesztő részletet, azaz 73 .900,- Ft-ot a Támogató á ltal a
támogatás összegének a Támogatott részére történő átutalását követő hónap 15. napjáig, további
68.900,- Ft összegű törlesztő részleteket pedig minden hónap 15 . napjáig fizet meg a Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat 11784009-15515005-00000000 számú költségvetési elszámolási
számlájára. A visszafizetés kezdő időpontja a Támogató által eszközölt pénzügyi teljesítést követő
hónap 15. napja.
„,
~
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6. A támogatás összegét Támogatott kizárólag a Budapest. XV. kcrüle t. Páskomliget utca 59-75.
szám alatti lakóé püle t pi ncei hideg vizes alapvezeték cse réjének. felújításának murJ<álataira fordí thatja
a pályázati dokumentáció részét képező költségvetés szerin t. T ámogatott á ltal be nyújto tt pályázat a
jelen sze rződés e lválaszthatatlan része .
7. T ámogatott a 6. pontban meghatározott m unkákat a je len szerződés megkötését követően kezdheti
meg és a j elen szerződés megkö tésétől számíto tt 1 éven belül köteles elvégeztetni.
8. Támogatott ny ilatkozik arról. hogy a Budapest, XV. ke rül et, Páskomliget utca 59-75. szám alatti
lakóépület pince i hideg vizes alapvezeték cseréj éhez, fe lúj ításához e l őzetes építési és ._s zakhatósági
engedélyek nem szükségesek.
9. Támogato tt jelen szerződés aláírásával egyi dej űleg a bankszám láj á ra szó ló azo nnali beszedési
m egbízást e ngedé lyez a Támogató részére az 1. pontban meghatározott összeg erejéig. a fo lyósítást
követő hatál lyal.
l 0. T ám ogatott kijelenti . hogy nincs o lyan tartozása, amely a jelen szerződés szerinti kötelezettségéne k
a telj esítését akadályozná.
aláírását követően a támogatás összegének
írásbeli hozzájárulásával j ogosult fe lve nni.

11. Támogaton egyéb tám ogatást. kölcsönt j elen
teljes visszafi zetéséig csak a Támogató

előzetes

szerződés

12. Támogatott köteles a kivitelezés megkezdése
tájékoztatást adni.

előtt

a kivitelezés megkezdésének

időpontj áról

13. Támogatót a kivitelezés időtartama alatt e l len őrzési jog i1leti meg. melynek keretében j ogosult:
- a munkálatok fo lyam atát bánnikor ellenőrizni. megtekinteni,
- a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos valame nnyi nyilvántartást, szám lál. bizonylawt
áttek inteni, ellenö1izni. illetve a támogatás felhasználásával kapcsolatba n í rá~b e l i tájékoztatást kémi,
- m inden olyan okiratba beteki nteni. amely a szerződés teljesítését érinti ,
- a pályázati fe lhívásban el őírt elkülönített felújítási alap számlaegye nlegét és az üzem eltetési
alapszámla egyenlegét a támogatás időtartama alatt folyamatosan megismerni.

14. Támogatott kötelezettsége t vállal arra, hogy a támogatás összegét elkülönítette n kezeli és annak
fe lhasználásáró l e lkülönített számviteli nyilvántartást vezet. T ámogatott válla lja továbbá a
felhasználással összefüggő számlák, bizonylatok és egyéb oki ratok e ll enőrzésre alkalmas módon
törté nő kezelését. illetve nyilvántartását és 8 évig történő megőrzését. azzal. hogy Támogató kérésére
azok e ll enőrzését l eh etővé teszi.
15. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a szerződéstő l elállhat, ha a Tám ogatott a 13. pont,
valami nt a 14. pont szeri nt i el lenőrzést elle hetetleníti. vagy a 7. pontban rögzített határidőt túllépi,
továbbá ha a támogatás összegének a szerződésbe n meghatározott célra fordítása lehetetlen.
16. Támogató a Ptk. 6:387. §-ában foglal tak esetén j ogosult a j elen szerződést azonnali hatá ll yal
felmondani. A me nn yiben a Támogatott három havi törlesztőrészlet be fi zetését e lmulasztj a úgy a jelen
szerződést Támogató azonnali hatállyal fe lmondja. T ámogatott ez esetben köteles a fe lmondás
kézhezvételét követő 8 napon belül a támogatás hátra lévő összegét a fo lyósítás és a visszafizetés
közötti időszakra eső törvényes kam ataival együtt visszafi zetni.
17. A T ámogató a támogatást visszavonja ame nnyibe n a Támogatott a támogatási döntés tartalmát
érdem ben befolyásoló valótlan . hamis vagy megtévesztő adato t szolgáltatott. A T ám ogatott a
támogatást ebben az esetben a Támogató erről hozott döntése kézhezvételét köYető 8 napon be lül - a
fo lyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt - egy összegben köteles
vissza(i zetni.
18. Támogató bármelyik törl esztő részlet befi zetésének e lmaradása, illetve késedelmes teljesítése
esetén a Ptk. 6:48. § ( 1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fe lszámítja.
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19. Támogatott tudomásul veszi. hogy nem teljesítés eseté n a visszafizetendő összeget és annak
kamatait Támogató azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti.

„

20. Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon be lül bejelenti, ha a támogatott tevékenység
várhatóan meghiúsul.
21. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy 8 napon belül bejelenti a 23. pont szeri nti
nyilatkozattal érintett bankszámlája megszűnésének a tényét és ezzel egyidejűleg bejelenti az új
bankszámlaszámát, valamint csatolja arra vonatkozóan a jelen szerződés 23 . pontja szerinti
nyilatkozatát.
22. Támogatott vállalja, hogy a jelen szerződés aláírásától szám ított 8 ev1g a támogatás
felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratot és az annak fe lhasználását alátámasztó valamennyi
bizonylatot megőrzi.
23 . Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az elszámolás rendjét és összesítő táblázatot
tartalmazó 1. számú melléklet és a banki felhatalmazó levelet magába foglaló 2. számú melléklet.
24. Felek a tárgyalások eredménytelensége esetén
XV. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki .

ke letkező

jogviták eldöntésére a Budapesti IV. és

25. Támogatott kijelenti, hogy ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.
26. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.
27. Felek a jelen szerződést áttanulmányozás után, mint szándékukkal mindenben
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 20 17. szeptember

„P.:„"

Budapest, 2017. szeptember
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Bp.
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képviseletében
Hajdu László
polgármester
Támogató
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Bp. XV. kerület. Páskomliget utca 59-75.
társasház képviseletében
Gordius Ingatlankezelő Kft. közös képviselő
Konyári András ügyvezető d ..IS ln11
Támogatott
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dr. Lamperth Mónika
j egyző v.
Pénzügyi leg ellenjegyzem:
Budapest, 2017. szeptember ,;.„ ~"

Hőrich

közgazdasági

Szilvia

főosztál yvezető

Kapják: Gordius lngatlankezelö Kft„ Városüzeme ltetési Főosztály (2pld). Közgazdasági Föosztály. Jegyzöi, Iroda
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1.

melléklet az 513/20 17. számú

sze rződéshez

.„
Az elszámolás r endj e

1. Az e lszámolást postán vagy személyesen, magyar nyelven kell benyújtani. Az idegen
n yelvű

bizonylatokhoz hiteles magyar fordítást kell mellékeJ.nj.

2. A2 elszámolás szakmai beszámolóból, a felh asználást igazoló pénzügyi-számvite li
bizonylatokból és az elszámolás végén benyújtandó összesítő táblázatból áll.
2. 1. A szakmai beszámoló:
A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás céljának megfel e lő, az adott
a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását, a műszak i
átadás- átvételi jegyzőkö nyvet.
időszakban.

2.2. A pénzügyi-számviteli bizonylatok:
A2 elszámolásban a telj es kivitelezésre vonatkozóan az igazolt és záradékolt számlákról, a
teljes kivitelezésre vonatkozóan a pénzforgalmi bizonylatokról és a felhasználást, illetve a
használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymáso latok kerülnek benyújtásra. A
fénymásolatok hitelességét a támogatottnak igazolnia kell „ A máso lat az eredetivel
megegyezik" szöveggel.
2.2. 1. Számlák:
Az elszámolás során a számviteli jogszabályoknak megfe le l ően kiállított számlák fogadhatóak
el. A2 eredeti számlákra felvezetve a támogatott igazolja a támogatás céljának megfelel ő
felhasználást. J\. támogatási összeg fe lhasználása során keletkezett ,eredeti számlákra a
támogatottnak fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól 513/2017. számú
megállapodás alapján kapott támogatásból" záradékot és a számlázás alapjául szolgáló
szerződés számát is. A záradékolás megtörténtének ellenőrzése céljából támogatottnak
csatolnia kell az elszámoláshoz az eredeti számlákat is. a támogató az eredeti bizonylatokat a
benyújtástó l számított 15 napon belül visszaj uttatja a támogatott részére. Ha a bizonylat
adataiból nem derül ki egyértelműen a gazdasági műve let tartalma, akkor azt a j ogosultnak
bizonyító erejű dokumentummal igazolnia kell.
Külföldi utak esetében a számlához kell csato lni a pénzváltás bizonylatait és a számlák
ford ítását. Devizában kiállított számla esetén a számlán szükséges fe ltün tetni az alkalmazott
árfolyamot.
2.2.2. Pénzforgalmi bizonylatok:
Pénzforgalm i bizonylattal igazoJ.nj kell az e lszámolásra benyúj tott számla kifizetését. Az
elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell
tűzni.

2.2.3. Egyéb a fe lhaszn álást, illetve a használatba vételt igazoló bizonylatok:
A felhasználást. illetve a használatbavételt igazoló bizonylat a támogatásból vásáro lt áru,
szolgáltatás felhasználásának a nyomon követhetőségét szolgálja.
A 100.000,- Ft. összeghatárt megh aladó értékű számlák másolatához csatolni kell a s~la
ki állításának alapját képező megren del ő vagy szerződés másolatát 1s. Amennyiben a

\_
1

támogatási összeg felhasználása során valamely beszerzésre irányuló írásos megállapodás jön
létre, - ideértve a fenti értékhatárt el nem érő eseteket is - a számlára fel,„ kell vezetni a
számlázás alapjául szolgál ó megrendelő vagy szerződés számát. A támogatási összeg
felhasználása során keletkezett eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a
„Kifi zetve a XV. ker. Önkormányzattól 513/2017. számú megállapodás alapjá~ kapott
támogatásból" záradékot. Térítésmentes átadás esetén szükséges az átadásról jegyzőkönyvet
felvenni, melyhez csatolni kell a megajándékozottak névsorát, majd a jegyzőkönyvet csatolni
kell az elszámoláshoz. A befektetett eszközök esetén a támogatásból vásárolt immateriális
jószág, illetve tárgyi eszköz használatba vételéről kiállított, a tárgyi eszköz kartont kell az
elszámolásban a kapcsolódó számlához mellékelni .
2.3. Ö sszesítő táblázat:
Az elszámoláshoz mellékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelelő és
elszámolásra benyújtott szán1lákról. Az összesítő táblázat tehát kizárólag a támogatás
összegének a felhasználása során keletkezett számlákat tartalmazza. A táblázatnak
tartalmaznia kell a sorszámot, a számla számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla
kiállításának dátumát, a gazdasági művel et rövid leírását, a nettó és a bruttó számlaértéket, a
teljesítés (kifizetés) dátumát és a számlák összértékét.
Az elszámolás az ÁFA összegének figye lembe vételével úgy történik, hogy amennyiben a
támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértéke
képezi a támogatás elszámo lásának az alapját.

Amennyiben Támogatott nem élt az ÁFA levonási j ogával, a benyújtott számlák bruttó
összértéke számo lható el a támogatás terhére.

. „„
~
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ÖSSZESÍTÖ TÁBLÁZAT
az önkormányzati közpénzbő l juttatott 513/2017. szerződésszámú támogatás'€1számolásához
(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)
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Összesen:

Kelt: Budapest, 20 .. „

„„

aláirás

.......

keretéből

használtam fel.

aláírás
név: ..... . .... . ........ ..... .. ... . ...... .
cím ........ .. ... .. .. ......... .
adószám:: ..... .... .
Záradék
/
Szakmai szervezeti egység tö lti ki: A cél szerinti felhasználást igazolo m / nem igazolom **

dátum
Közgazdasági

Főosztály

tölti ki : Az elszámolás pénzügyi

megfelelőségét

aláírás

igazo lom I nem igazolom**

dátum

aláírás

• Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az e lszámo lásban benyújtott számlák· nettó
összértékének meg ke ll egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfele lő rész aláhúzandó
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FELHATALMAZÓ LEVÉL

,..

Tisztelt OTP Bank Nyrt!
OTP BANK NYRT.
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 403.

.

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a
következőkben foglalt feltételekkel :
Felhatalmazó levél sorszáma:
Fizető fél számlatulajdonos
meqnevezése:
Felhatalmazással érintett
bankszámlájának pénzforgalmi

-

8007563220170731110819
PASKOMLIGET U.59-75 TH
11715007-20370051

jelzőszáma:

Kedvezményezett neve:

BUDAPEST XV.KERÜLET ÖNKORMANYZAT

Kedvezményezett fizetési/
bankszámlájának pénzforgalmi

11784009-15515005

jelzőszáma :

A felhatalmazás

időtartama :

2017.07.31 -tól visszavonásig

- a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni
További feltéte lek:

- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama
legfeljebb 35 nap
- felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli
hozzájárulásával vonható vissza

A jelen felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások teljesítése az OTP Bank
Nyrt. pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában foglaltak szerint történik.
Kelt: BUDAPEST, 2017. július 31 .
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Fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos
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BESZÁMOLÓ

Alulírott, mint a Bp. XV. ker., Páskomliget u. 59-75 szám alatti Társasház közös képviseletét
ellátó Gordius Kft. nyilatkozom aJTól. hogy az 513/20 17. számú Támogatási szerLődés szerinti
Páskomliget u 59- 75. szám alatti lakóépület pincei hidegvizes alapvezeték cseréjének,
felújítása pályázati dokumentáció szerinti műszaki adattartalommal megvalósuló felújítási
munkálatai a szerződésben szereplő határidőre elkészültek, melynek igazolásául mellékelten
csatolom az ezt rögzítő müszaki átadás átvétel jegyző köyveit.

Budapest, 20 18. március. 13.

~0P~s\omliget

1156 Bp.

u 59-75.

Társasház
Közös

képviselő

..JORDlUS li%ATLANKElELÓ KF1
q:;o5 Bur13nest Pl. 184

Jegyzőkönyv

Helyszín: XV. kerület, Páskom Liget u. 59-75.
Dátum: 2018. március 14.
Jelen vannak:
Aláírás

Név

Szervezet

1.

Tóth Epifánia

XV. ker. Önkormányzat

2.

Hegedűs

János

Gordius

Ingatlankezelő

Kft.

Lt.,,c

ct-"t," -j
·:

3.

[.("

11

,., ·-. -

_.., \ :-·

...'

(

.,/

4.
5.

A helyszínen tapasztaltak, elhangzottak:
A bejárás során megállapításra került, hogy a XV. kerület, Illyés Gyula utca 2-10. szám alatti
társasház 513/2017. számú Támogatási

szerződésban

szereplő

felújítási munkák

megtörténténtek, a pályázatban vállalt munkák pincei hidegvizes alapvezeték cseréjének
felújítási munkálatai a pályázati dokumentáció szerinti műszaki tartalommal megvalósultak.
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XV. kerületi Önkormányzat
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Társasház

2..1-

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐ KÖNYV

1. A Bp. XV . Páskomlig~t u. 59-75.sz.Társashóz pince i hideg vizes a lap\-ezcték felúj ítási
munkálatai árajc:ínlac szerint.

2. Épíl!ető megnevezése

3. Kivitelező niegnevezése

Társasház
Bp. XV . Páskomliget u. 59-75.
Gordius Kft , Konyári András ügyvezető
Dávkel Lakásszervíz Br.
2 134. Sződ, Váci M .u.6.

4. Szerződés kelre

2017.10.2

5. Vállalási összeg

8.279.564,- Ft

6. A munka tényleges kezdése
Befejezési

2017. 10.2
20 18.03.09

7.Ny ilatkozat az átvétel tekintetében

Kivitelező: A munkát a mai nappal átadjuk
idö a mai naptól kezdődik .

megrendelő részére. A

garanciális és szavatossági

Észrevételek:

Építtető : A munkát a mai nappal átveszem, kivitelező a végszámla benyújtására j ogosult.
Az észrevételben rögzített hibák-hiányosságok kijavításáról a kivitelező 5 munkanapon belül
köteles intézked ni.

Budapest,aó}.~f?is !R/ír:ciu.s 09.
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Ö~SZES Í TÖ TÁBL.ÁZAT

az önkormán yzati közpénzbül ju1tatlltt 513 20 17 szcr/ödéss1ámú rámo!!at{1s c lsLárn olás~ih1)1
(az elsaímolás utolsó e/1m1ek t!llf k ell be11yújta11i)
Sorszám:

S/ám la
száma

Kihotsútó
mcgncvc1.ése

Kiállítás
dátuma

1

8770319

D:ívkel
20 18.03 .03 .
Lakússzcn íz

Kfl

Sz::im 1:.i
nettó
é11éke
(Ft-ban)"

Szo lgá ltöti1s.
áru
ml:!gn.::,·czésc

Számla
bruttó
értéke: ( Ftban)

Ki fi1ctés
dátuma

pincei hideg 6.5 19.342 8.279.56.t
vize.
alapvezeték
cseréje

201 .03.1 2

vállakozúi

2

szerződ és
....

Ata<lás
átvételi

.)

j egyzőkön yv

6.5 l 9.3.tf 8.279 .564

Összesen:
Kelt: Budapest. 20 .!. ~ . 9
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. . ....

.... . . . . .

aláírás

Nyilatkozat

._::

1

.,

,_,i11·All-JI,
.,
:'f 1 ·

1. Alulírott kijelentem. hogy a Bp. főváros XV. ker. Ö nkormányzatának ..Társasházak
felújítási pályázata„ keretébő l " pincei hideg v izes a lapvczctés cseréjének, felújítása„ célra
kapott bruttó 4.139.000.-Ft összegü támogatást célho7 kö tö tten használtam fel.
2. A fel használás során a hatályos szá1m ·iteli j ogszabályok rendelkezés„~i~zcrint jártam el.
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aláí rás
név : Go1·di u s Kft.
cím/székhely 1158 . Bp. Drégelyvá ru. 21. fsz. ! b
adóazonosító j el/adószám : 148917 l 9-1 --t2
Záradék
Szak.mai sze r,-.;zeti egység tölti ki: ..:.. cél szeri nti fel has1n<ilást igazolom : nem igal.lllom**

_,

.
dútum

Közgazda. á gi

Főosztály

tölti ki: Az

elst~1nll>lás

a l~1 irás"

pénzügy i megfrldőségét igazo lom I nem

/

i gazolom ·~~
._.:.

J

,·

dátum

alá írá

·Ame nnyiben a t.imogatott élt az ÁFA k ' o n:i.-:1jogánil. az elszá molásban benyújtott ~zánd ák nett ó össz..:rtékcnek
meg kell egyezn ie a knpou t<i mogatás bru ttó összcgé wl.
** A m egfe l elő ré.' 7 a láh úzandó
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SZAf·lLr.VE ZETO F:OK l\E:VE, CÍME:

OTP ecdapesti r., XV . Pól us Cen cer

OTPcirekt: (06 -: ) 3 -5 66 - 66ó
(0 6- 40 )

666-666

www.otpbank.hu
SIHFT KÓD: OTPV!iOHB

GCRDIUS INGA'I'LANKEZELÓ KFT

BANKSZÁMLA
SZÁMLASZÁM: 11715007-20370044 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: GORDIUS INGATLANKEZELŐ KFT
SZÁI1LA MEGNEVEZÉSE: PÁSKOMLIGET U.59 -75 TH
BETÉTKAMAT:

ÉRTESÍTÖ

ÜZEMEL. SZ

0,0 t

KÖNYVELÉS DÁTUl1A: 2018.03.12.

MÁSOLAT
KIVONATSZÁM (SZLA . SORSZÁMA): 051 / 2 018

ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE
TERH.NAP KÖZLEMÉNY

AZONOSÍTÓ ADATOK

l.LAP

TERH./JÓV.ŐSSZEG

--------------------------------18.03
.1 2. ÁTUTALÁS (OTP
- N BELÜL) -----------------------------------------------------11773054-04895169
TÓTH f1IHÁLY GYÖRGYNÉ

KÖZÖS KŐLTSÉG

9.315,00

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

1156 PÁSKOMLIGET U 75 IX/36

13.890,00

11773054-0053851 2
SZALÓKI NÓRA

l S .03.12. ÁTUTALÁS (OTP - N BELÜL)

13 .800,00
11773157-00221010
MOCSÁRI LÁSZLÓNÉ

KÖZÖS KTG

LANI

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)
117 73140-05671283
EMSZTNÉ TÓTH ÉVA

KÖZÖS KÓL TSÉG
18 .03.12. ÁTUTALÁS

(01'P-N

13 .800,00

BELÜL)

LTP

11 773999 - 25276419
LTP Páskomli ge t u. 59.

-20. 150,00

18.03 . 12. ÁTUTALÁS (OTP - N BELÜL)
LTP

11773999-25276433
LTP Páskoml iget u. 61.

- 20.1 50, 00

18. 03.12. ÁTUTALÁ$ (OTP-N BELÜL )
LTP

11773999 -2527644 0
LTP Páskomlige t u. 63 .

-20 .150, 00

18 . 03. 12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL )
LTP

11773999-25276567
LTP Páskomliget u . 65.

-20.150,00

18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP - N BELÜL)
LTP

11773999 - 25276550
LTP Páskomligec u. 67 .

- 20 .150, 00

1 8.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)
LTP

117 73999-25275543
L TP Páskomliget u. 69.

- 20.150, 00
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S ZAM!.AVE ZS:'Ó fIÓK !'<SVE, C ÍME:

OTP Budape s ti r., XV. Pól ~ s Cen: e r

OTPc irekt :

( 0 6 - 1 ) 3- 666-66 6
(0 6 - 40)
666- 666

www.otpban k.h :i
S WIFT KÓD: OT P'iHUHB

GORDIUS INGATLANKEZELŐ KFT

BANKSZÁML .4
SZfi.MLASZÁi~: ll71500i-203 70044 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: GORDIUS INGATLANKEZELŐ KFT

ÉRTESÍ2'Ó

SZÁNLA !·1EGNEVEZÉ5E: PÁSKOMLIGET U.59 - 75 TH
ÜZEMEL . SZ
BETÉTKAMAT:
0,0 t
KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2018.03.12.
MÁSOLAT
KIVONATS Zfi.M (SZLA. SORSZÁMA): 05 1/2018
2.LAP
ÉRTÉKNAP/ FORGALOl1 MEGNEVEZÉSE
TERH.NAP KÖZLEl'iÉNY
AZONOSÍTÓ ADATOK
TERH. /JÓV. ÖSSZEG

----------------------------------------------------------------------------------------

18. 03. 12. ÁTUTALÁS (OTP - N BELÜL)

- 20 .150, 0 0

11773999-25276536
LTP Páskomliget u . 71.

LTP
18. 03 .12. ÁTUTALÁS (OTP - N BELÜL)

- 20.150, 0 0

11773999-25276529
LTP Páskomliget u . 73.

LTP
18.03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

-20 . 150 , 00

11773999-25276512
LTP Páskomliget u. 75.

LTP
18 . 03.12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

13 . 800 , 00

11773140 -10194481
KAPITÁNY BÉLA LAFO
18.03 . 12 . ÁTUTALÁS !OTP · N BELÜL)

14.310, 00

11773425-9980880 4
TURÓS JÓZSEF ÉS NEJE
TÚRÓS JÓZ SEFNÉ PÁSKOMLIGET U. 63 . V.20 .

LPPL

18 .03 . 12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)
15.640 ,00

11773449 - 0318651 6
AUXI CSABA MIHÁLYNÉ

KKTG ~ PINCEHASZNÁLATI DÍJ
18 . C3.12. ÁTUTALÁS (OTP - N BELÜL )
KKTG PÁSKOML IGET U.59 . 3/ 14 .

11773456-0498 7437
CIÓS NIKOLETTA

9.315,00
LATM 140

1 8. 03. 12. ÁTUTAJ.ÁS (OTP-N BELÜL)
11773346-00259802
HEVESI
BORBÁLA MATUSZ DÉNES
EB Kőzős kőltség Páskomliget ut ca 75 .
8. emelet 32 .

13 . 800 ,0C

le . 0 3 . 12. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

GÁS PÁR ISTVÁNNÉ PÁSKOl1LIGET 73 21 1 0
00003

10700660 - 61951235 - 5110 0005
GÁSPÁR ISTVÁN LÁSZLÓNÉ
00003
00003

9.315, 00

18.03.12 . POS TA! BEFIZETÉSEK
11799996 -55555555
POSTAI FORGALOl'-1
00 00000 01

60 . 3 75, 0 0

1
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SZAMLAVEZE7Ö FIÓK NEVE, CÍME :
OTP

B~dapesti

r . , xv.

P ó l ~s

Ce~t er

OTPdirekt: !06-l l 3- 666-666
(06- 40)
666 - 666

www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

GORDIUS INGATLANKEZELŐ KFT

BANKSZÁMLA

ÉRTESÍTŐ

SZÁMLAS ZÁM : 11715007-20370044 HUF
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: GORDIUS INGATLANKEZELÓ KFT
SZÁMLA MEGNEVEZÉSE; PÁSKOt-tLIGET U.59-75 TH
ÜZEMEL.SZ
MÁSOLAT
BETÉTK/ll'f.AT:
0, 0 t
KIVONATS ZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 051 /20 18
3.LAP
KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2018.03.12.
ÉRTÉKNAP/ FORGAL0!1 MEGNEVEZÉSE
AZONOSÍTÓ ADATOK
TERH./JÓV.ÖSSZEG
TERH.NAP KÖZLEMÉNY
POSTAI JOB DÁTUN: 18/03/10 KP ÁTUTP.LÁSI
MEGBÍZÁS NAPI 1111 TETELSZAf1: 00000004
000000001
18.03.12. BEFIZ. KP.ÁTUT.MEGBÍZÁSSAL

14.040 , 00

GERGEL Y MÁRTA
11 5 6 BUDAPEST PÁSKOMLIGET U 63 6 KKTG
18.03.12 . PÉNZ TÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS

9.315,00
MA TÉCSA ILDIKÓ

115 6 BUDAPEST PÁSKOMLIGET U 65 8
2018/03 KKTG
18. 03 . 12. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL )

23 . 604,00
11 773047 -07227952
TOPERCZ ER LASZLÓ ts NEJE

EB

közö~

költség és e .részlet

18.03.12. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

9.315,00

101014 94-20101800-01003000
SIMON CSABA SÁNDORNÉ
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED
Társasház-Bp.XV.Páskomliget u tca 59-75
uzemeltetési számla közós kts.2018.03.
havi
18.03.12. PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS

11. 265,00
KARAS LÁSZLÓ

1156 BUDAPEST,PÁSKOMLIGET U.63.F
18.03. 12. PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS

9 . 320,00
.'l.ZIFFAI

JÓZSEFNÉ

1156 BUDAPEST PÁSKOt1L IGET U. 67 .2
18.03 . 12 . ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

-8 .2 79 . 564,00
11 742252-29902080
DÁVKEL LAKÁSSZERVÍZ

Bt.

8770319 szla .
13.800,00

18.03.12 . BEFIZ.KP.ÁTUT .MEGBÍZÁSSAL
TÓTH ANTAL ÉS NEJE
1156 BUDAPEST PÁSKOMLIGET 65.3. l
2018. t1ÁBC.
18 . 03.12. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS

13 .800,00
18203222 -013 43759-10010017
Korponai Gábor Nándor
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED

Korponai Gábor Nándor Köz ö s kdltség
Budapest_Páskomliget u. i l V/20 1156
18.03 . 12. NAPKÓZBENI ÁTUTALÁS

FOLYTATÁS ,, KOVETKEZÓ OLDALON

14 . 500,00

SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEV~, CÍME:
OTP Budapest i r., XV. Pólus Cente r

OTPdi rekt : (06-1) 3-666-666
(06-40 )

666-666

www.otpbank.hu
SWIFT KÓD: OTPVHUHB

„

GORDIUS INGATLANKEZELŐ KFT

B A N K S Z Á ML A É R T E S J T

Ő

SZAMLASZAM: 11115007- 20370044 HUF
SZi.MLATULAJDONOS NEVE: GORDIUS INGATLANKEZELŐ KFT
SZAMLA MEGNEVEZÉSE: PÁSKOMLIGET U.59-75 TH
ÜZEMEL . SZ
BETÉTKAMAT:
01 0 t
MÁSOLAT
KÖNYVELÉS DÁTUMA : 2018.03.12 .
KIVONATSZAM (SZLA . SORSZÁMA): 051/2018
4.LAP
ÉRTÉKNAP/ FORGALOM MEGNEVEZÉSE
AZONOSÍTÓ ADATOK
TERH ./JÓV.ÖSSZEG
TERH . NAP KÖZLEMiNY
10700079-33600200-51100005
LUKÁCS ISTVÁN
NOTPROVIDED
NOTPROVIDED
Lukács Ist ván Páskomliget 59. 4/15.

NYITÓ EGrENLEG:
TERP.ELÉS ÖSSZESEN:
JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN:
ZÁRÓ EGYENLEG:
EBBŐL ZÁROLT ÖSSZEG :

18.424.515,00
8. 460 . 914,00
306.319,00
10 . 269.920,00
0, 00

ELŐJEGYZETT

JUTALÉK/ KÖLTSÉG:
TERHELÉS:
BETÉT KAM.~T:
HITEL KAMAT:
ELHATÁROLT KÖLTSÉG:

ELŐJEGYZETT
ELŐJEGYZETT
ELŐJEGYZETT

0,00
0,00
1 ,00
0 , 00
20.604,00

Dudapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Új palota Önkornuínyzat Képvisclö-testiilctént: k
V:hosüzcmeltetés i, Intézménymiíkiidtetési Kü:ltisztaság i és K özrendvédelmi .Bizotl s_~ ___
Ülés szá m: VKB: 2/60-8/20l7 .
KJ VO N AT

készült a bizottság
201 7. aug usztus 28-án
16.00-kor

kezd ődő

nyilvános ülésén hozott határozatokról
Elöte rjesztés a társas és szövetkezeti lakóépü letek felújításána k
201 7. évi pályázati résztvevőinek támogatásáról
(Ikt.sz. 2/61 -48/2017. sz. anyag)

visszatérítend ő

támogatás-ár a kiírt

VKB 85/201 7. (Vlll.28.) számú határozat

A Városüzemeltetési, Intézménymüködletési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
a uírsasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának v isszatérítend ő támogatására kiírt 20 17. évi
pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület, Nádastó park 7-15 . szám alatti Társasházat ( 1154 Budapest,
Nádastó park 7-1 5.), mint támogatonat (továbbiakban: Támogatott) a 20 17. évi kö ltségvetésről szóló
5/201 7. (TTI.01.) önkom1ányzati rendelet 3.1. mt:llékletében a „Társasházak fel újítási pályázat" soro n
rendelkezésre álló 50.000.000.-Ft keret terhére az alábbi ak szerint támogatja:

Támogatás összege:
Támogatás formája:
Támogatás célja, Támogatott
tevékenység megnevezése:
Támogatás kifizetésének
módja:
Támogatás ki fi zetésének
határideje:

3.977.000,- Ft
kamatmentes, vi sszatérítend ő támogatás
XV. kerület, Nádastó park 7-15. sz. alatti lakóépület lépcsőhá zi (9
db) első- és hátsó üvegfalainak l épcsőházankénti ütemezett
felújítása, korszerüsítése (hősz i get e lt műanyag fü ggönyfa lra
t ö rt énő cseréjével}
utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára

a Támogatott elszámolásáról való döntés elfogadását követő 30
napon belül
- a Támogatási szerző dés aláírását köve tően kezd h ető ei a
Támogatási szerződésben támogatott tevékenység,
Támogatás fe lhasználásának
kezd ő- és befc:j ező határideje:
- a Támogatási szerző dés aláírását k övető egy éven belül
használ ható fe l
Az Önerő tényleges rendelkezésre állásának igazo lása - a
Támogatási szerződ és
aláírásának
hitelintézet hivatalos döntésének Támogatott által történő
fe ltétele:
benyújtása a hitelkérelem pozitív elbí r~lásá ró l
a támogatási szer ződ és aláírását köv ető egy éven belül, l egfelj ~bb
Támogatással t öttén ő
9 ütemben történhet. A7, ütemezés során az egyes lépcsőh ázi
elszámolás határideje:
függönyfal szakaszok felújítási munkái nem bonthatók több
ütemre.
Felkéri a polgárrnestert a támogatási szerződ és aláírására.
Felelős:
polgármester
Hat:il'iclő :
20 17. szeptember 28. (támogatási szerződés megkötésére)
(Jogszabályi ftivarlwzás: 512017. (111.1.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bek. 2. pontja, 3.1. melléklete,
61201 7. (IJJ.l .) önkormányzati rendelet 5. § és 6. §(/)és (2) bek.)
(Szavazati ará ny: 7 igen szavazat, egyhang ú)
K. m .f.
Kir:íly Csaba s.k.
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TÁMOG ATÁSI SZF:RZÖDÉS
amely létrejött

egyrészről

a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
(1 153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 735782
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-1551 5005
képviseli: Hajdu László polgármester,

mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről a
Budapest, XV. kerület, Nádastó park 7-15. szám alatti Társasház
címe: 1151 Budapest, Nádastó park 7-15.
adószáma: 28327978-1-42
számlaszáma: 1 171 5007-20343 734-00000000
közös képviselő: Szabó Béláné
címe: 1156 Budapest, Nádastó park 19. fsz 1.
mim támogatott, (a továbbiakban: Támogatott) (a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulíron
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Támogató vállalja, hogy a Budapest, XV. kerület, Nádastó park 7-15. szám alatti lakóépi.Uct
lépcsőházi
(9db) el ső- és hátsó üvegfalainak lépcsőházankénti ütemezett felújításának,
korszerűsítésének, (hőszigetelt műanyag függönyfalra történő cseréjével) pályázati dokumentáció
szerinti műszaki tartalommal megvalósuló munkálataira a Bp. Főv. XV. kerületi Önkonnányzat
Városüzemeltetési, Intézményműködtetési , Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottságának 85/20 17.
(VIII.28.) számú határozata alapján a 20 17. évi költségvetésről szóló 5/2017. (Ill .1.) önkormányzati
rende let 3. 1. mellékletében a „Társasházak felújítási pályázat" soron rendelkezésre álló keret terhére
3.977.000,- Ft. összegű, azaz hárommillió-ki lencszázhetvenhétezer forint összegű kamatmentes
visszatérítendő támogatást biztosít a Támogatott részére.
2. Az 1. pontban rögzített támogatási összeget a Támogató a Támogatott által végeztetett munkák
műszaki átadás-átvételét követően, a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti el számolás
benyúj tása után, az elszámolás elfogadását követő 30 napon belül utalj a át a Támogatott 1171 500720343734-00000000 számú bankszámlájára.
3. Az elszámolás véghatárideje a j elen szerződés aláírását követő 1 év. Tán1ogató egyszeri
alkalommal 20 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít, ha Támogatott a jelen szerződés 2 .. pontja
szerinti elszámolást tartalmj hi ányosságokkal nyűj tja be, vagy az elszámo lás elfogadását megel őző
szakmai és pénzügyi vizsgálat szabálytalanságot tár fel.
4. A tán1ogatás összegének folyósítására nem kerül sor, ha a Támogato tt l egkésőbb a támogatási
szerződés aláírásától számított egy évet követő 30 napon belül nem nyúj t be elszámolást, vagy a
benyújtott elszámolást a Támogató nem fogadja el. Amennyiben a benyújtott elszámo lás alapján a
k.ivitelczés összköltségének csökkenése állapítható meg. a támogatás összegéből csak a kivitelezés
összköltségének 50 % - os mértékét meg nem haladó összegű támogatás folyósítására kerül sor.
5. Támogatott a támogatás kamatmentes összegét a fo lyósítástól számított 5 év alatt köteles
visszafizetni . Támogatott az el ső havi törlesztő részletet, azaz 71.200,- Ft-ot a Támogató által a
támogatás összegének a Támogatott részére történő átutalását követő hónap 15. napjáig, további
66.200,- Ft összegű törlesztő részleteket pedig minden hónap 15. napjáig fizet meg a Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat 11784009- 155 15005-00000000 számú költségvetési elszámolási
száml ájára. A visszafizetés kezdő i dőpontja a Támogató által eszközö lt pénzügy i teljesítést követő
hónap 15. napja.
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6. A támogatás összegét Támogatott kizárólag a Budapest. XV. kerület, ·ádastó park 7- 15. szám
a lani lakóépület l épcsőházi (9db) első- és hátsó üvegfalainak lépcsöháza n.kénti ütemezett felújítási,
korszerűsítési (hőszigetelt műanyag fi.iggö nyfalra történő cseréjével) m unkálataira fordíthatja a
pályázat i dokume ntáció részét képező költségvetés szerint. Támogatott ál tal benyúj tott pá lyázat a jelen
szerződés elválaszthatatlan része.
7. T ámogatott a 6. pontban meghatározott munkákat a jelen szerződés megkötését követően kezdheti
meg és a jelen sze rződés m egkötésétől számított l éven belül kö teles e lvégeztetni.
8. Támogatott nyilatkozik arról , hogy a Budapest. XV. ke rüle t, Nádastó park 7- 15. szám a latti
lakóépület l épcsőh ázi (9db) első- és hátsó üvegfalainak l épesőházankénti ü temezett felújításához,
k orszerűsí téséhez (hőszigetelt műanyag függönyfalra történő cseréjével) el őzetes építési és
szakhatósági engedé lyek nem szükségesek.
9. Támogatott jelen szerződés aláírásával egy idejűl eg a bankszámlájára szóló azonna li beszedési
megbízást engedél yez a Támogató részére az 1. pontban meghatározott összeg e rejéig. a folyósítást
követő hatá llyal.

10. T ámogatott kijelenti, hogy nincs olyan ta rtozása, amely a jelen szerződés szerinti kötelezettségének
a teljesítését akadályomá.
11. Támogatott egyéb támogatást, kölcsönt jelen szerződés a láírását kö\'etőe n a támogatás összegének
teljes v isszafizetéséig csak a Támogató előzetes írásbe li hozzáj árulásával j ogosult felvenn i.

12. Támogatott köte les a k ivite lezés m egkezdése
tájékoztatást adni.

13. Támogatót a kivitelezés

el őtt

a kivi telezés megkezdésének

id őpontj áró l

időtartama a la tt ellenőrzési jog illeti meg, melynek keretében jogosult:

- a munkálatok folyam atá t bármi kor ell enőrizni . megtekinteni,
- a támogatási összeg felhaszná lásával kapcso latos valamennyi nyilvántartást, számlát. bizonyla tot
áttekinteni . e ll enőrizni , illetve a támogatás felhaszná lásával kapcsolatban írásbe li tájékoztatást kérni,
- minden o lyan okiratba betekinteni , amely a szerződés teljesítését érinti,
- a pá lyázati felhívásban előírt e lkülönített fe lújítási alap számlaegyenlegét és az üzemelte tési
alapszámla egyenlegét a támogatás időtartama alatt folyamatosan megismerni.

14. Támogatott köte lezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét el különítetten kezel i és ann ak
felhasználásáról e lkülönített számviteli nyi lvántartást vezet. Támogatott vál lalja továbbá a
fe lhasználással összefüggő számlák, bizonylatok és egyéb okiratok ellenőrzés re alka lmas módon
történő kezelését, illetve ny ilvántartását és 8 0vig történő megőrzését, azzal, h ogy Támogató kérésére
azok e l lenőrzését lehetővé teszi.
15. Támogatott tudomásul veszi, hogy T ámogató a szerződéstől e lállhat, ha a T ámogatott a 13. pont,
valamint a 14. pont szerinti ell enőrzést e llehetetleníti, vagy a 7. pontban rögzített határidőt tú llépi ,
továbbá ha a tám ogatás összegének a szerződésben meghatározott célra fordítása leh etetlen.

16. Támogató a Ptk. 6:387. §-ában fogla ltak esetén jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal
fe lmondani. Amennyiben a Támogatott három havi tö rlesztőrészlet befizetését elmulasztj a úgy a j e len
szerződést Támogató azonnali hatállyal fe lmondj a. Támogatott ez esetben köteles a felmondás
kézhezvételét követő 8 napon belül a támogatás hátralévő összegét a folyós ítás és a visszafizetés
közötti időszakra cső törvényes kamataival együtt visszafizetni.
17. A Támogató a támogatást v isszavonj a amennyiben a Támogatott a támogatási döntés tartal mát
érdembe n befolyásoló valótlan, ham is vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. A Tán1ogatott a
támogatást ebben az esetben a Támogató errő l hozott döntése kézhezvételét követő 8 napon belül - a
folyós ítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamata iva l együtt - egy összegben köte les
visszafizetni.
·
.,
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18. Támogató bármelyik törlesztő részlet befizetésének elmaradása, illetve késedelmes
esetén a Ptk. 6:48. § ( J) bekezdése szerinti késedelm i kamatot felszám ítja.

teljesít~se

19. Támogatott tudomásul veszi. hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő ...összeget és annak
kamatait Támogató azo nnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti.
20. Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül bejelenti. ha a támogatott tevékenység
várhatóan meghiúsul.
21. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy 8 napon belül bejelenti a 23. pont szerinti
nyilatkozattal érintett bankszámlája megszűnésének a tényét és ezzel egyidejűleg bejelenti az új
bankszámlaszámát, valamint csatolj a arra vonatkozóan a jelen szerződés 23. pontja szerinti
nyilatkozatát.
22. Támogatott vállalja, hogy a j elen szerződés aláírásától számított 8 évig a támogatás
felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratot és az annak felhasználását alátámasztó valamennyi
bizonylatot megőrzi.
23. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az elszámolás rendjét és összesítő táblázatot
tartalmazó J. számú melléklet és a banki felhatalmazó levelet magába foglaló 2. számú melléklet.
24. Felek a tárgyalások eredménytelensége esetén
XV. Kerüle ti Bíróság illetékességét kötik ki.

keletkező

jogviták eldöntésére a Budapesti lV. és

25. Támogatott kijelenti, hogy ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.
26. A jelen
irányadóak.

szerződésben

nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az

27. Felek a jelen szerződést áttanulmányozás után, mint szándékukkal mindenben
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 20 17. szeptember )~„"
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Bp. XV . kerület, Nádastó park 7-15 .
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l.

melléklet az 518/201 7. számú sze rződéshez

,,,.
Az elszámolás rendje
1. Az elszámolást postán vagy személyesen, magyar nyelven kell benyújtani. A7. idegen
bizonylatokhoz hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

nyelvű

2. Az elszámo lás szakmai beszámolóból, a felhasználást igazoló pénzügyi-számviteli
bizonylatokból és az elszámolás végén benyújtandó összesítő táblázatból áll.
.,
2. 1. A szakmai beszámoló:
A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás céljának megfe l elő, az adott
a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását, a műszaki
átadás- átvételi j egyzőkönyvet.
időszakban,

2.2. A pénzügyi-számviteli bizonylatok:

Az elszámolásban a teljes kivitelezésre vonatkozóan az igazolt és záradékolt számlákról, a
teljes .k ivitelezésre vonatkozóan a pénzforgalmi bizonylatokról és a felhasználást, illetve a
használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymáso latok kerülnek benyújtásra. A
fénymásolatok hitelességét a támogatottnak igazolnia kell „ A másolat az eredetivel
megegyezik" szöveggel.
2.2.1. Számlák:
Az elszán1olás során a számviteli j ogszabályoknak megfelelően kiállított számlák fogadhatóak
el. Az eredeti számlákra felvezetve a támogatott igazolja a támogatás céljának megfelelő
felhasználást. A támogatási összeg fe lhasználása során keletkezett . eredeti számlákra a
támogatottnak fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól 518/2017. számú
megállapodás alapján kapott támogatásból" záradékot és a szám lázás alapjául szolgáló
szerződés számát is. A záradékolás megtörténtének ellenőrzése céljából támogatottnak
csatolnia kell az elszámo láshoz az eredeti számlákat is. a támogató az eredeti bizonylatokat a
benyújtástól szárrútott 15 napon belül visszajuttatja a támogatott részére. H a a b izonylat
adataibó l nem derül k i egyértelműen a gazdasági művelet trutalma, akkor azt a jogosultnak
bizonyító erejű dokumentummal igazolnia kell.
Külföldi utak esetében a számlához kell csatolni a pénzváltás bizony latait és a számlák
ford ítását. Devizában kiáll ított számla esetén a számlán szükséges feltüntetni az alkalmazott
árfolyamot.
2.2.2. Pénzforgalmi bizonylatok:
Pénzforgalmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla kifizetését. Az
elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat máso latát a hozzá tartozó számla másolatához kell
tűzni.

2.2.3. Egyéb a felhasználást, illetve a használatba vételt igazoló bizonylatok:
A felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylat a támogatásból vásárolt áru,
szolgáltatás felhasználásának a nyomon követhetőségét szolgálja.
A 100.000,- Ft. összeghatárt meghaladó értékű számlák másolatához csatolni kell a szo/nla
kiállításának alapját képező megrendelő vagy szerződés másolatát ., is. A.mennyiben a
.„·..:-·"
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támogatási összeg fe lhasználása során valamely beszerzésre irányuló írásos megállapodás jön
l kell vezetni a
létre. - ideértve a fenti értékhatárt el nem érő eseteket is - a számlára fe.„
számlázás alapjául szolgáló megrende lő vagy szerződés számát. A támogatási összeg
fe lhasználása során keletkezett eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a
„Kifizetve a XV . ker. Önkormányzattól 518/201 7. számú megállapodás alapján kapott
támogatásból" záradékot. Térítésmentes átadás esetén sztikséges az átadásról j egyzŐkönyvet
fe lvenni, melyhez csatolni kell a megaj ándékozonak névsorát, majd a jegyzőkönyvet csatolni
kell az elszámoláshoz. A befektetett eszközök esetén a támogatásból vásárolt immateriális
jószág, illetve tárgyi eszköz használatba vételéről kiállított, a tárgyi eszköz karton! kell az
elszámolásban a kapcsolódó számlához mellékelni .
? „
-·-'·

ö sszes1to
. „ ta' bl azat:
'

A2 elszámoláshoz mellékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelelő és
elszámolásra benyújtott számlákról. A2 összes ítő tá91ázat tehát kizárólag a támogatás
összegének a felhasználása során keletkezett számlákat tartalmazza. A táblázatnak
tartalmaznia kell a sorszámot, a számla számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla
kiállításának dátumát, a gazdasági művelet rövid leírását, a nettó és a bruttó számlaértéket, a
teljesítés (kifi zetés) dátumát és a számlák összértékét.
Az elszámolás az ÁFA összegének figyelembe vételével úgy történi k, hogy amennyiben a
támogatott élt az ÁFA levonási j ogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértéke
képezi a támogatás elszámolásának az alapját.
Amennyiben Támogatott nem élt az ÁFA levonási jogával, a benyújtott számlák bruttó
összértéke sz.ámolható el a támogatás terhére.

2
/'

\

ÖSSZESÍTŐT ÁBLÁZAT

az önkonnányzati közpénzből juttatott 518/201 7. szerződésszámú támogatás'élszámolásához
(az elszám olás utolsó elemeként kell beny újtani)
Sorszám: Számla Kibocsátó Kiállítás
száma megnevezése dátuma

Szolgáltatás,
áru

megnevezése

Számla
Számla
nettó
bruttó
értéke (Ft- értéke
(Ft-ban)
ban)*

Kifizetés
dátuma

2

3

Összesen :

Kelt: Budapest, 20 .. . .... .
a láírás

er. Ö_nkonnányzatanak .... ... keretéből
,-Ft összegű támogatást cé lhoz kötötten

aláírás
név: ................ .... .... .. ......... ..
cím ............ .. ... . .. . . .. .. .
adószám:: ......... .
Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolo m / nem igazolo m**

dátum
Közgazdasági

Főosztály

alá írás

tölti ki : Az elszámolás pénzügyi megfel előségét igazo lom / nem igazolom**

dátum

aláírás

' Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámo lásban benyújtott számlák· nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
··
** A megfe le lő rész aláhúzandó
.„

3

Az 518/201 7. számú szerződés 2. számú melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

.„

Tisztelt OTP Bank Nyrtl
OTP BANK NYRT.
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Levélcim: 1475 Budapest, Pf. 403.
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás( ok) teljesítésére a
következőkben foglalt feltételekkel :
Felhatalmazó levél sorszáma:
Fizető fél számlatulajdönos
megnevezése:
Felhatalmazással érintett
bankszámlájának pénzforgalmi

8007608120170726152626
NADASTO PARK 7-15. TH

'

11715007-20343734

jelzőszáma:

Kedvezményezett neve:

BUDAPEST XV. KERÜLET ÖNKORMANYZAT

Kedvezményezett fizetési/
bankszámlájának pénzforgalmi

11784009-15515005-00000000

jelzőszáma :

A felhatalmazás

időtartama: 2017.07.26-tól visszavonásig

- a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni
További feltételek:

- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama
legfeljebb 35 nap
- felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli
hozzájárulásával vonható vissza

A jelen felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások teljesítése az OTP Bank
Nyrl pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában fog laltak szerint történik.
Kelt: BUDAPEST, 2017. július 26.
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Fízető fél számlatulajdonos
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Fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete,
nyilvántartásba vettük.
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BESZÁMOLÓ
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Alulírott, mint a Bp., XV. ker.,
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alatti Társasház közös
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Jegyzőkönyv

Helyszín: XV. kerület, Nádastó park 7-15.
Dá tum: 2018. április 06.
Jelen vannak:
Aláírás

Név

Szervezet

1.

Tóth Epifánia

XV. ker. Önkormányzat

2.

Szabó Béláné

Közös

~ <~

képviselő

.!,"'";.~

-

.::;~\~ ~ ~ "'-"'~\.

I

3.
4.

5.
A helyszínen tapasztaltak, elhangzottak:
A bejárás során megállapításra került, hogy a XV. kerület, Nádastó park 7-15. szám alatti
társasház 518/2017. számú Támogatási

szerződésben

megtörténtek, a pályázatban vállalt munkák

lépcsőházi

pályázati dokumentáció szerinti

műszaki

szereplő

(9 db)

első-

felújítási

munkái

és hátsó üvegfa/ainak

tartalommal megvalósuló felújítása,

korszerűsítése

teljesült.
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XV. kerületi Önkormán yzat

Társasház

k. '?

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

....

kopolitüveg függönyfal csere kivitelezésének műszaki ellenőrzésére
amely egyfelől
Bp.,XV. N á dastó park 7-15. Társasház (cím: 1156 Bp., Nádastó park 7-15.,) mint Megbízó - a továbbiakban:
Megbízó - Képviseli: Szabó Béláné közös

.,

képviselő

másfelől

Kontakt-System Kft. (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 19., adószám: 13264734-2-42: bankszámJa szám:
11600006-00000000-1 1805342, képviseli: Zaborecz Zsuzsanna

ügyvezető,

szakmai

képvis elő

Zahorecz László

építészmérnök, műszaki ellenőr, érvényes hma.rai nyilvántartási száma: tvffi.É-I.-01-61197, elérhetősége:
+3630/ 6783166, zahorecz@kontaktsystem.nu) mint megbízott - a továbbiakban: "tl·fegbízort között jött létre a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.

Szerződés tárgya a 1156 Bp., Nádastó pa.rk 7-15. sz. alatti többlakásos társasház, emeletes panel
lakóépületek
lépcsőházi kopolitüveg függönyfal csere
részletezettek szerint.

műszaki ellenőri

felad atainak ellátása a 3. pontban

2.

Felek jogosultak eljárni jelen szerződés tárgyában, illetve kijelentik, hogy a
erőforrásaik .rendelkezésre állnak.

3.

Sze.rződó

szerződés

teljesítéséhez szükséges

felek a szerződés t annak aláírásától kezdődően a kivitelezési munkák átvételének befejezéséig tartó
kötik. Az ellenőrzési feladat része az egyéves garanciális bejáráson történő részvétel és

időtartamá.ra

közreműködés.

Megbízott feladatai ellátása során köteles a tevékenységére vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezést
betartani. A mű szaki eUenőr feladatát, jogosultságait és felelősségét az építési törvény, az építőipa ri
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet, valamint az építésügyi és az
épitésüggyel összefüggő szakmagyakotlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szabályozza.
Megvalósulás az alábbiak szerint

Kivitelez!si szakasz.:
Megjegyzis: a mlfsllJk/ e/le11ffn~ nem j el enti a kivitelezés operatfv /rá11yltdstlt, ait a kiv/le/ezlf Fe/e/Us Ml/szaki
Vezetlíje, a bemluíuls leba11yol/fója vagy Megre11dellf végri

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséne k helyszíni ellenőrzése, a kivitele.zés ütemének megfelelően,
de minimum heti két alkalommal.
Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó
jogszabályok, hatósági e l őírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési szerződés 1. sz. mellékletét
képező műszaki ajánlat és költségvetés betartását.
Az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb j egyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezés~. A
naplóbejegyzések igazolják ellenőr teljesítését.
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hiányosságok, eltérések feltünletése az építési naplóban, szii.kség esetén uz Megbízó azo nnali

érte síté~e.

A munkák eltakMása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzés e .
Az átadá s-átvételi eljár:ís(ok) ban való részvétel, az áradás-átvételi dokumen táció értékelése.
A beépfrett anyagok, késztermékek megfelelő ség-igazolá sa meglétének ellenőrzése.
Munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése .
Az építési mű szaki ellenő ri feladatok elvégzésének dokumenrál:ísa n építési n apló ban.
Műszaki

kérdésekben az

i'vfűs zaki

kérdésekben javaslattétel, szakmai tanácsad:ís minden

építtető

döntéseinek

előkészítése.

felmer.ülő építész műszaki probléma, kérdés
esetén.
A szerz ődésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az
eltérés ellen őrz ése, indoklása vagy vitatása.
Kivitelezői teljesítések igazolása, számlák ellen jegyzése.

A fel sorolt fel adatok a megbízás ta rtalmát és terjedelmét tájékoztató értelemben adják meg, a megbízás a
fela dat egészére szól. Vab mely tétel elmarndása - igény vagy értelemszerúség okán - (pl. ha nincs
munkavédeJmj probléma, így ilyen irányú bejegyzés sem), nem jelenti Megbízott lúbás teljesítését.
4.

1'1egbízott csak a Megbízó előzetes írásos meghatalmazása alapján vállalhat kötelt:zettséget és tehet a
1fegbízó számár.i anyagi következménnyel járó nyilatkozatot, beleértve a k öltség megelőlegezésé t is. Az
e l őzetes, írásos hozz:íjárulás nélküli kifizetéseket a Megbízó nem köteles megtéciteni, mert a szerződ ő felek
vélelmezik, hogy az előzetes hozzájárulás kérés azért maradt el, mert a kifizetés nem a megbízás ellátásával
összefüggésben merült fel.

5.

Felek megállapodn ak, hogy a kivitelezés során akkor is vezetnek építést naplót, - továbbá erre
szerződé sébe n kö telezik a Kivitelezőt is - amennyiben a munk:ílatok jellege vagy mérete miatt ez a
vonatkozó jogszabályok alapján nem lenne kötelez ő . E bben az esetben is minden naplóvezetésre vonatkozó
szabályt betartanak az érintettek.

6.

A szakipari tnWlkák sze rződé ssze rű átvétele során a szakipari munka kivitelezője, a Megbízott és a Megbízó
háromoldalú jognyilatko zattal veszi át a munkát, jelezvén annak sze rződésszerű, szakszerű és megfelelő
minőségű elvégzését.

7.

.\legbízott teljesítési segédet csak a Megbízó clózeres, írásos jóvá hagyásával vehet igénybe, kivéve a PTKban is meghat:írozott eset.kört.

8.

A s zerződő felek kötelesek egymást minden olyan körii.lményról ha ladéktalanul értesíteni, amelY. a
munkálatok eredményességét, vagy az el őírt határidőre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja.

9.

l'vfegbfaó bi2tosítja a felad at elvégzéséhez szükséges valamennyi információ t, adatszolgföat ást. :\ szerződé s
aláírását követőe n , dokumentwnjegyzék szerint, papír alapon átadásra kerii.lnek a beruházást érin tő tervek,
ajfo.lato k, s zerződések. Az át nem :idott dokumen tációkból e redő hiányosságokért 1'.fegbízotta t nem terheli
felel ősség. Felek rögzítik, hogy a papír alapon átadott, Megre nd elő részéról aláírt dokumentáció képezi a
kivitelezési munH k elsődleges iratanyagát.

A mWlka során, digitálisan, aláíratlanul kiadott tervek, ajánlatok, vélemények nem eredményezik
automaLikusan a s zerződé s alapjául szolgáló krvanyag módo sulást, t:sak azok szabályszcrú kiadmányozása,
elfogadása és ellenjegyzése után lép ebbe a körbe. A d oku mentációQc) elő állí t á sának költségei Megbízót
tet:helik.
10. Megbízott nem vonható felelősségre olyan döntések, megold:1sok követlr.ezmén )'eiért, melyeket javaslatai
ellenére vagy bevonása nélkül valósíto tt meg l\ fe gbízó. ;\.fegbízo tt fel elő sségé re n ézve a PTK megpízásra
vonntkozó rendelk ezési az irfoyad óak.
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11. Megbízott jogosult referenciái között a bemh:ízást megadni. l\.fegbízó Megbízott részére, megfelelő teljesítés
utfo refereaciaigazolást :id ki.
·"

12. A tevékenység végzéséhez a Megbízó biztosítja az építési teriUctre való bejut:íst, valamint a szükséges

.informsíciókat.
13. l\•I egbízott kijelenti, hogy a megbízási feladat ellátáshoz jogszabály szeriot megkívánt szak.magyak?rlási
jogosultsággal és szükséges hatósági engedélyekkel .tendelkezik. Valamennyi o lyan kárért és
többletköltségért, amely Megbízott hatósági engedélyeinek vagy szalunagyakorlási jogosultság~'lk hiányára
vissza, Megbízott teljes mértékben felel, és azt viseli.

vezethető

14. Ha a szerződés n megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a díjn?.k tevékenységével idő arányos
részét követelheti.
15. A szerződő felek kölcsönösen biztosltj:ík egymást acról, hogy a tudomásukra jutott üzleti és szakmai titkokat
megtartják, és azt harmadik fél részére semmilyen körülmények között tovföb nem adják.
16. M egbízott a feladatok ellámsnért az alábbiak szerinti díjazásra jogosult, amelynek összege

300.000,-Ft + Áfa

Kivitelezési szakas.z

havi bont:ísb:ia és számlázással

A számlá zo tt megbízási díjat a Megbízó S naptári napon belül, a számlán megjelölt bankszámlára átutalással
egyenlíti ki. Megbízott teljesítés éről teljesítési igazolás késziU.
17. Jelen megbízási szerződés t mindkét szerződő fél jogosult 15 napos felmond:ísi idővel felmondani (rendes
felmo ndás). A felmondási idó alatt Megbízott köteles ellátni a feladatait, és az ar-.ínyos díjazásra is jogosult.
18. Ha a megbízás egyik
jogosult.

szerződő

félnek sem felróható okból

szűnik

meg, akkor J\frgbízott arányos díjazás.ra

szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az épített környezet
kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVJU. törvény, az építóipaii kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (lX.15.) Korm. rendelet és többi, vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint kell eljámi.

19. J\ jelen

20. A

szerző dő

felek jelen

szerződés t,

núnt akaratukkal mindenben

megegyezőt

jóvílhagyólag aláírták.

Készült 3 számozott oldalon 2 eredeti példányban.
Budapest, 2017. 09. 04.
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SZERZŐDÉST !LEZÁRÓ KÖZÖS NYILATKOZAT és

2. számú (vég-) teljesítési igazolás
<:XV. kerület Nádastó park 7-1 5. sz:im alatti társasházban a meglévö lépcsöházi nyílászárók és kopolitüveg falak bontása, átalakítása, és új
nyílászárók bccpitést'.nck tárgyában

mely létrejött a
Verfor-Global Kft.,Székhely: 1093 Budapest, Török Pál u. 6., Cégjegyzékszám: 01 -09-980848, Adószám:
23841846-2-43 , Képviseli: Veres István ügyvezetö igazgató, Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.,
Számlaszám: 11 712004-20502102-00000000, mint Vállalkozó, valamint a
Bp., XV., Nádastó park 7-15.Társasház, Székhely:l 156 Bp., Nádastó park 7-15 ., Adószám: 28327978-1-42,
Szám l avezető pénzintézet: OTP, Számlaszám: 11715007-20343 734, Képviseli: Szabó Béláné közös képviselő és
Zahorecz László műszaki ellenőr,
mint Megrendelő (a továbbiakban:
fe !tételekkel:
l.

2.

3.

4.

5.

Megrendelő)

között, a továbbiakban együttesen „Felek" között az alábbi

Fe lek megál lapodnak, hogy az épületen elkészü lt munkákat Megrendelő - a mai napon lefol:ytaton átudásátvételi eljárás eredménye képen - jelen készültségi állapotában átveszi, az esetleges bennmaradó - de nem
garanciális körbe eső - hibákat elfogadja, minőségi levonás né lkül.
Kivitelező a mai nappal visszaadja Megrende l ő részére a munkaterületet, haladéktalanul intézkedik a
helyszínen tárolt eszközeinek, anyagainak, egyéb javain ak e lszállításáról.
Amennyiben a függönyfalak kü lső hézagzárásaként alkalmazott habarcs kikenés nem bizonyul időtállónak a garanciális időszakon belül akár csak részben szétrepednek vagy lehull nak -. a megajánlott műszaki
tartalom szerinti takarólécekre cseréli azokat vállalkozó, kü lön dijazás és a jogalap vitatása nélkül.
Felek kijelentik, hogy pótmunkák nem merültek fel.
Vállalkozó jogosult végszámlájának benyújtására az alábbiak szerint:
szerződött vállalkozói díj (nettó):
eddig leigazolt teljesítés (nettó):
jelen igazolásban elismert teljesítés (nettó):

17.500 245,-Ft
(-) 3.500 049,-Ft

14.000 196,-Ft

a=a= neuó tí=ennégymillió-egys:á=kilencvenhat forim

(-) 1.750 025,-Ft

késedelmi kötbér:

6. Felek a levont kötbér mértékét és jogosságát elismerik, lemondanak az utó lagos vi tatás jogáról.
7. Az előleg (és foglaló), valamint az Áfa elszámolása, kifizetése a vállalkozási szerződés és a vonatkozó
jogszabályok szerin t történik.
8. Az ötödik pontban megjelölt díjat Megrende l ő a sze rződéses feltételek szerint köteles megfizetni.
9. A garanciális időszak kezdete a mai nap.
l 0. A teljesítési igazolás minden érintett aláírásával együtt érvényes.

Budapest, 20 18.. 9}~ .. .~.'?
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A pályázati kiírás 2b. sz. melléklete

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
az önkormányzati

közpénzből juttatott ~,{fj ~~ldésszámú támogatás elszámolásához
(az e/számolás utolsó elemeként kell benyújtani)

Sorszám: Számla Kibocsátó Kiállítás
száma megnevezése dátuma
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aláírás
Nyilatkozat
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1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Onkormányzatának . .. .... keretéből
\l!'l k . .7: .. célra kapott bruttó .. . ,-Ft összegi! támogatást célhoz kötötten használtam fel.
1 t...'. 1.\.1.. ~~tz"-.: .f P.,.Vl\.h
~"'>- V'~ b .1). \f\
~&..'..\\'\..;...< ~~f~sbtálás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint j ártam el.
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Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom I nem igazolom**
•

..,

---

'

~

'

J

L

dátum

j

• '

•

-~;
'-t-,(1

ai'áír~s

Közgazdasági Föosztály tölti ki: Az elszámolás pénzügyi megfelelöségét igazolom / nem igazolom**

dátum

aláírás

• Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott száml ák nenó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfelelö rész aláhúzandó
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SZENTMIHÁLYI UT 13 1

A SZÁMLAKIVONAT EGYÚTIAI SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL Al.AIAAS ÉS
PECSIOT NÉLKÚL HITELES.
' AZ UGYLET A2007 ÉVI CXXVll TV ALAPJAN MENTES AZAOÓALÓl.
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT
1051 BUDAPEST. NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM· 10537914-4-40. AFA CSOPORT AZONOSÍTÓ- 1nsoo10.s 44 ,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM· hU17780010.

„

SZÁMLA K IBOCSÁTÁS KELTE:
KIVONATSZÁM:
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE , CÍME:
NADASTÓ PARK 7·15 TII

SZABÓ BÉLÁNÉ
NÁDASTÓ PARK 7-1 5. TH
BUDAPEST
NÁDASTÓ PARK 19 FSZT/1

Hlteles másolat.
ÁFA visszaigénylésre
nem jogosít.

11 56

SZÁMLAVEZETŐ F IÓK NEVE. C IME:
OTP BANK NYRT BUDAPESTI REGIO

BUDAPEST
NÁDASTÓ PARK 7·15
1156

2018.03.29
003/2018 N

MKTA
1.LAP/4 LAP

1 SZ PELDÁNY

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30l70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT
TÁRSASHÁZI ALAP SZÁMLACSOMAG
SZÁMLASZÁM: 11715007-20343734
IBAN: HU32117150072034 3734 0000 0000
SZÁMLA NEVE: BUDAPEST, XV. NÁDASTÓ PARK 7-15. TH.
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001 %

IDŐSZAK: 18.03.01 -18.03.29
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK
KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP
18.03.01

18.03.01

18.03.01

18.03.01

1 B.03.01

18.03.01

18.03.02

18.03.02

18.03.02

18.03.02

18.03.02

18.03.02

18.03.05
18.03.05

18.03.05
18.03.05

18.03.06

18.03.06

18.03.06

18.03.06

18.03.06
18.03.06

18.03.06
18.03.06

18.03.07

18.03.07

18.03.07

18.03.07

18.03.07

18.03.07

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.08

MEGNEVEZÉS
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11715007-20478441, Acanlhus Art Bt. EB N8
ejtövez.csötörés jav Szlasz:LN5SA 1857086
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10400023-86767481 -56861007, BUDAPEST, XV.
NÁDASTÓ PARK 7-15. TH, Németh Tamás Vilmos, 104000238676748156861007, OTPVHUHB,
(2.)NOTPROVIDED, 1171500720 18030 19398372, 2018.03.01, (5.)EB Takarítás 2018.02.hó
Szlasz:MD5SA5499230. N
BŐVÍTETT ADATTARTALMÚ ÁTUTALÁS, F.9933, 11794008-20521185, GENERALI
BIZTOSfTó ZRT., Társasház Nádastó park 7, 1179400820521185. OTPVHUHB, (2.)DA03X5LB.
2018.03.01, (5.)DA03X5LBGP180041152 KÁR 20180228 GP180041152, N •
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773171-05034374, PAPP NIKOLETTA, EB 2018.03.
Tóth-Papp
POSTAI BEFIZETÉSEK, F.1500, 11 799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM,
POSTAI JOB DÁTUM: 18/03/01, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 11 11, TETELSZAM:
00000002
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1 500, 12010154-01001292-00100008, BENNÓ TAMÁS,
TÁRSASHÁZ - Bp, XV. Nádastó p.. 120101 540 100129200100008, UBRTHUHB.
(2.)NOTPROVIDED, GNK18C0000078150, 2018.03.02, (5.)029, 1156 Nádastó park 10. 11/5 2017 / március, N
OTPdirekt HAVIDÍJ '
BEFIZ.KP.ÁTUT.MEGBÍZÁSSAL, F.1500, KAZUP BÉLÁNÉ, 1156 BUDAPEST NÁDASTÓPARK
12 3 7
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F. 1500. 11600006-70000006-11872941, BOZAI ZOLTÁN ,
NÁDASTÓ PARK 7-15 TH ÜZEMELTETÉS, 116000067000000611872941, GIBAHUHB.
(2.)NOTPROVIDED, FP1 0060320180094327 , 2018.03.06. (5.)NÁDASTÓ 13. 1/4 KK. N
POSTAI BEFIZETÉSEK, F. 1500, 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM,
POSTAI JOB DÁTUM: 18/03/03, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111 . TETELSZAM:
00000001
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11773140-00371115, BÖCSKEI DÁVID, EB Heidrich Erika
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 11600006-00000000-26094861 , BUDAPEST, XV.
NÁDASTÓ PARK 7-15. TH, P&TPlasztik Kfl, 116000060000000026094861, OTPVHUHB,
(2.)NOTPROVIDED, 11715007201803069543905, 2018.03.06, (5.)EB Bizsz:2018100252
polikarbonát lemez. N
POSTAI BEFIZETÉSEK, F.1500, 11799996-55555555. 000000001 , 1, POSTAI FORGALOM.
POSTAI JOB DÁTUM : 18/03/06, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 111 1. TETELSZAM:
00000002
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1500 , 10701331-66450681-51100005, CSÉPE GÁBOR GYÖRGY,
Társasház 1156 Nádastó Park 7-15, 10701331664506815 11 00005, CIBHHUHB,
(2.)NOTPROVIDED, TES0080510207, 2018.03.07, (5.)2, N
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.9923, 11 773085-07860458, KRAKOMPERGER RÓBERT ÉS
NEJE LANE, EB E38 Krakomperger Róbert, 2018.03. közösköltség
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F.1 500, 11773157- 00128546, ÜVEGES FERENCNÉ, ÜVEGES
FERENCNÉ
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F. 1500, 11773157-039431 28. GYURCSÁNSZKY JÁNOSNÉ
GY.ANITA ' LAF, KÖZÖS KÖLTSÉG
KÖZÖS KTG, F.1500, 11773 157-03545586, HARTÓ JÓZSEF. HARTÓ JÓZSEF 1156
NÁDASTÓPARK 10, NÁDASTÓPARK 10.3.8 .
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.1500, 117731 57-03620834, KASZNER JÁNOSNÉ KASZNER
,
JÁNOS, BP., 1156 NÁDASTÓPARK 11 . 2.5 .

ÖSSZEG
-8 1.411
-11 0.000

81.411

13.500
27.000

14.000

-106
13.500
13.500

27.000

30.275
-140.767

27.000

12.000

13.500
13.500
13.500
13.500
13.500

51

SZkML.A SZÁM: 11 715007-20343734

IDŐSZAK 18.03.01-18.03.29

!( !VONATSZÁM 003/2018

2.LAP/4 LAP

FORGALMAK
KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP
18.03 .08

18.03 08

18.03.08
18.03.08

18.03.08
18 03 08

18.03.08

18.03.0B

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.08

18.03.10

18.03.10

18.03. 10

18 .03.10

18.03.10

18.03.10

18.03.12

18.03 .12

18.03.12

18.03.12

18.03.1 2

18.03.12

18.03.12

18.03.12

18.03.12
18.03.12
18.03.13

18.03 .12
18.03 12
18.03.13

18.03.13

18.03.13

18.03.13

18.03.1 3

18.03.13

18.03. 13

18.03.13
18.03.14

18.03 13
18.03. 14

18.03.14

18 03. 14

18.03.14

18.03.14

18.03.14

18.03.14

18.03.14

18 .03.1 4

18.03.14

18.03. 14

18.03 .14

18.03.14

18.03.19

18.03.19

18.03.19

18.03.19

18.03.1 9

Hl 03.19

MEGNEVEZÉS
TÁRSASHÁZ, LAK. SZÖV. KTG„ F. 1500. 11 773 157·05284012. PUSKAS LÁSZLÓ. PU.? KAS L P
!VAN PNE K G. 1156 NÁDASTOPARK 14 1 4
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F.1500. 11773 157-0440 1496 . RÁKOS JANOSNE
LAF
TÁRSASHÁZ, LAK.SZÖV.KTG .. F 1500 . 11 773 157 04407234 . KNOURcK ISTVAN. KNOUREK
ISTVAN ÉS N. 11 56 NÁDASTÓ PARK 8.1.3.
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.1500. 11773157-04577784 , KÓSZEGI ISTVANNÉ
LAFO
KÖZÖS KÖLTSÉG
TÁRSASHÁ Z, LAK. SZÖV. KTG .. F.1500, 1 1773 157-03984802. BOHDANECZKY AKOS
ANDRÁS. BOHDANECZKY ÁKOS. 1156 NÁDASTO PARK 14 11 5
NAPKÖZBENI ÁTUTA LÁS. F.9923, 18203442-06018420· 101 18408. BUDAPEST. XV.
NÁDASTÓ PARK 7·15. TH, Szabó Bela Andrásné , 18203442060 18420 101 18408. OTPVHUHB.
(2.)NOTPROVIDED, 1171500720180308941 4145, 2018.03.08, (5.)EB Közös képv. díja
2018.02.hó Szlasz:KF5SA8620026, N
POSTAI BEFIZETÉSEK. F.1500. 11 799996-55555555. 000000001 . 1. POSTAI FORGALOM .
POSTAI JOB DÁTUM: 18103107. KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111 . TETELSZAM .
0000000 1
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F.1500, 11773157-07028636. VARGA DÁN IEL
LAES, NP
103n
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS. F.1500. 1040 1945-86755578-76561 006. SZUHANEK IMRE
LÁSZLÓ, TÁRSASHÁZ- Nádastó park 7 · 15., 104019458675557876561 006. OKHBHUHB.
(2.)NOTPROVIDED. 2 10401945201803101528485, 2018.03.10. (5.)Nádastó park 9. 1. emelet 3.
_ Szuhanek lmre_tá rgyhavi közös költség, N
POSTAI BEFIZETÉSEK, F.1500, 11799996-55555555, 000000001. 1. POSTAI FORGALOM.
POSTAI JOB DÁTUM: 18/03/09. KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 11 11. TETELSZAM:
00000003
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS . F.1500. 10700660-55496036·5 1100005. PALOTAI NÁNDORNÉ.
Társasház Nádaslópark 7-1 5, 10700660554960365 1100005. CIBHHUHB, (2.)00001 ,
TRN0009607588. 2018.03. 12. (5.)Palotai Nándorné Nádastó park 8. 1cm.4a . N. (1 3.)HU . HU
POSTAI BEFIZETÉSEK, F.1500. 11799996-55555555, 000000001, 1, POSTAI FORGALOM.
POSTAI JOB DÁTUM : 18/03/10, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111, TETELSZAM:
00000002
LAKÁSTAKARÉK B ETÉT TER HEL ÉSE. F. 1500. 1177399925864135. OTP
LAKÁSTAKARÉKPENZTÁR ZRT. , LTP BETÉT BESZEDÉS
LAKÁSTAKAR ÉK BETÉT TERHELÉSE. F.1500, 1177399925864142. OTP
LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZRT„ LTP BETÉT BESZEDÉS
LAKÁSTAKARÉK BETÉT TERHELÉSE. F. 1500, 11773999258641 59. OTP
LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZRT„ L TP BETÉT BESZEDÉS
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F.0501. 11 773054-06821869. STI EGLER BÉLÁNE':
LAFO,
KÖZÖS KÖLTSÉG
LPPL. GŐZ
ÁT UTALÁS (OTP-N BE LÜL). F.1500, 11 773157-05968 110. GÖZ IMRÉNE .
IMRÉNÉ.KÖZÖS KÖLTSÉG
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL}, F.1500, 11773157-03571 840, PESTI ERNÖNÉ
LAFO,
KÖZÖS KTG
NAPKÖZBENI Á TUTALÁS. F.9923. 18 100002-00116168· 11 0 10019, BUDAPEST, XV.
NÁDASTÓ PARK 7· 15. TH.. Süle Zsoll. 1810000200 11616811 0 10019, OTPVHUHB,
(2.}NOTPROVIDED. 117 15007201803139354900, 2018.03. 13. (5.)N7- 15 TH KAPUK
BEÜZEMELÉSE
SZ:000053. N
POSTAI B EFIZETÉSEK, F. 1500. 11799996-55555555, 000000001 . 1, POSTAI FORGALOM.
POSTAI JOB DÁTUM: 18/03112. KP ÁTUTALASI MEGBÍZ.A.S NAPI 11t1 . TETELSZAM:
00000003
POSTAI KÖZREM.DÍJ 2 HÓNAP "
ÁTUTA LÁS (OTP-N B ELÜL), F. 1500 , 11 773157-00089238. HOHNREICH ISTVÁN, HOHNREICH ·
ISTVÁN · KOZÖS KTG, NÁDASTÓPARK 8 2/6.
ÁTUTALÁS (OTP-N B ELÜL). F. 1500 . 11 773157 -09037654, HORVÁTH MIHALYNÉ HORVÁTH
MIHÁLY. KKTG
ÁTUTALÁS (OTP-N B ELÜL), F.1500, 11 7731 57-05465246, KÉKES! MIHÁLY K MIHÁLYNÉ
LAF, KÖZÖS KOL TSÉG
NAPKÖZB ENI ÁTUTALÁS. F. 1500. 11 991119-975 15463-00000000. OLÁH LÁSZLÓNÉ. THÁZ.
11 99 11 19975 1546300000000. GIBAHUHB. (2.)NOTPROVIDED. FOHO l 40320 180057084 .
201 8.03.14. (5.}2034 37 34 THÁZ BP.XV. f\IADASTO PARK 7- 15 OLÁH LASZLÓN E KÓZOS KTG.
KÁRBEJEL452, N
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS. F.1500. 10700660-65494327-51100005. FERENCZNÉ GULYÁS
ILONA. Nádastó park 7-15 TH Üzeme. 107006606549432751 100005, CIBHHUHB. (2.)00001.
TRN0009623523. 20 18.03. 14, (5.)Ferenczné G. Ilona kkts, N. (1 3.)HU. HU
POSTAI BEFIZETÉSEK , F.1500, 11799996-55555555. 000000001 , 1. POSTAI FORGALOM.
POSTAI JOB DATU M: 18/03/ 13. KP ATUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111. TETELSZAM:
00000004
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL}. F.9933, 11715007-20409346. PALOTA-HOLDING ING.-ES
VAGYKEZ.ZRT, IK 18S 0000799. 00489·0 1 B.Kozóskóltséa 03
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F. 1500, 11 773 157 -061 89336. DEMETROVICS TIVADAR
TIBORNE
ÁTUTALÁS (OTP-N B ELÜL). F.1500 . 11 715007-20397726, ÁMB. NÁOASTOPARK 7-t 5 TH.
FELÚJ.
ÁTUTALÁS (OTP-N B ELÜL). F 1500 , 11784009-155 15005 , ÁMB Bp.Füv.XV ker Önkormányza t,
579/201 4 TAMOGATOTT KOLCSON

ÖSSZEG
13.500
13.500
13.500
11 .000
13.500
-130.000

13.500
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13.500
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13.500
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27.000

·40. 150

...____

·40.150
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·40. 150

-...._)

13.500
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13.500

~

_.....,r ·-.
'-!.

13.500
· 180.000

___-r.:J

___..,'
1

81.000

· -" t.

·5 642
13.500
13.500
13.500
13.500

13.500

56.500

13.500
13.500
·97.920
·38 600

SZÁ~vl~ZÁM

11715007-20343734

I DŐSZAK 18.03.01-18.03 .29
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KIVONATSZÁM · 003/2018

FORGALMAK

ÖSSZEG

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP

MEGNEVEZÉS

18.03.1 9

18 03 19

18.03 .19

18.03.19

ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F.1500 . 11784009- 155 15005, AMB. 6p.Fov XV.ker Ór korményzat,
518/2017 . KOPOU TCSERE HITEL
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F.9923. 11773140-00554877 , WALLA SZILVIA, EB 2018 03.hó

18.03.19

18 03 19

18.03.19

18.03.1 9

18.03.19

18.0319

18.03.19

18.03.19

18.03.19

18 03 19

18.03.19

18.03 19

18.03.20

18.03.20

18.03.20

18.03.20

18.03.21

18 .03 .2 1

18.03.21

18.03 .21

-7 1 200
13.500

Poros Csaba
NAPKÖZBENI ÁTUTA LÁS F.9923. 18203332-06001843-400 10032. BUDAPEST. XV.
NÁDASTÓ PARK 7- 15 TH . Oijbeszedö zrt. 1820333206001843400 1_00~2. OTPVHUHB.
(2.)NOTPROVIDED i 171 500720 1803199364719 . 2018.03 19. (5 .)VIZDIJ 18273· 19034
AZ:99000254824. N
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.99 23. 10700024·69302288-51200002. BUDAPEST. XV.
NÁDASTÓ PARK 7-15. TH „ Elmü-Émász En .szolg.Zrt, 107000246930228851200002,
.
OTPVHUHB. (2.)NOTPROVIDED , 11 715007201803 199364720. 201 8.ü3.19. (5.)LH-1VILLSZLAK
FIZAZ:2600003539. N
BEFIZ.KP.ÁTUT.MEGBÍZÁSSAL. F. 1405. BANGÓ LÁSZLÓNE. 1156 BP NÁDASTÓ PARK 13
1119
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F. 1500, 11600006-00000000-77842882 . VIRÁG JÁCINT.
TÁRSASHÁZ NÁDASTÓ PARK 7· 15, 116000060000000077842882, GIBAHUHB.
(2 .)NOTPROVIDED. FTTB190320180130124, 2018.03.19. (5.)VIRÁG JÁCINT KÖZÖSKTSG . 1
HAVI, N
POSTAI BEFIZETÉSEK , F.1500 , 11799996-55555555. 000000001 . 1. POSTAI FORGALOM ,
POSTAI JOB DÁTUM: 18103114, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 11 11. TETELSZAM:
00000001
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS. F.1500. 12052712-00058406-00100006. HALÁSZ CSABA,
Térsasház, 120527 120005840600100006 , UBRTHUHB. (2.)NOTPROVIDED.
GNK 18C0000938210, 2018.03.19, (5.)Közös Költség-20 18 .03. Nédastó parki 3. 1/3 HalaszHorváth. N
POSTAI BEFIZETÉSEK, F. 1500, 11799996-55555555 . 00000000 1. 1. POSTAI FORGALOM.
POSTAI JOB DÁTUM: 18103/16, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111 , TETELSZAM·
00000001
POSTAI B EFIZETÉSEK. F.1500, 11799996-55555555 , 000000001, 1, POSTAI FORGALOM ,
POSTAI JOB DÁTUM : 18103/ 19, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 111 1, TETELSZAM:
00000003
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 11600006· 11805342 , BUDAPEST. XV. NÁDASTÓ PARK 7Q)
15. TH, Kontakt-System Kft, 11 6000061 1805342. OTPVHUHB. (2 .)NOTPROVIDED.
. ~
117 1500720 18032 19360489. 2018.03.2 1. (5.)CO N7- 15 kopolitcsere m ijsz.cll. NJ6SA2220fi84 . ?á ·it)
.
N
~..,._,

8 _§ ·~
E
.9 Cn
.Q.

VISSZAUTASÍTOD NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1500, 11600006· 11 805342-00000000.
Kontak1-Syslem Kit, BUDAPEST, XV NÁDASTÓ PARK 7-1 5. TH. 116000061180534200000000,
GIBAHUHB, FOH0210320 180067073, 2018.03 .2 1. (4 .)ÉRVENYTELEN SZÁMLA, (5.)EB N715.kopolitcsere müsz.ell. NJ6SA2220684 . N. NOTPROVIDED. 117 15007201803219360489,
20 18.03.21
.
(!;
POSTAI BEFIZETESEK. F. 1500 . 11 799996-55555555, 000000001. 1. POSTAI FORGALOM.
.~
POSTAI JOB DÁTUM: 18103/ 20, KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS NAPI 1111 . TETELSZAM:
;00000002
PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZKIFIZETÉS. F.1500, SZABÓ BÉLÁNE. 11 56 BUDAPEST NÁDASTÓ P 19
F/1, 036967KA, 942837KL
POSTAI BEFIZETÉSEK. F 1500, 11 799996-55555555. 000000001 . 1, POSTAI FORGALOM.
POSTAI JOB DÁTUM : 1810312 1. KP ÁTUTALÁSI MEGBÍZAS NAPI 11 11. TETELSZAM:
00000001
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL). F.1 500, 11773 157-05307508. GESZLER GYÓRG Y,ID GESZLER
GY - LAFO, GESZLER GYÖRGY NÁDASTÓ PARK. 10. 114 KÓZOS KÖLTSÉG
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F 9923, 117 12004-20502102. Vcrfor-Global Kft. EB N715.kopoli1csere vcgszla Szlasz:VL 1SA9936353
BEFIZ.KP.ÁTUT.MEGBÍZÁSSAL, F.1500, NAGY LAJOSNE, 1156 BUDAPEST NÁDASTÓ P 12
( ·
1/3, 20 18103 KKTG
' _ , (
,
PÉNZFORGALMI JUTALÉK•
MEGBÍZ.DÍJ' . ·, ,..,, ,
( { ( 1 \ ;1 (
1 · 1
ALLANDOIER_!E~NA~ MEGB.DIJ'_ _u-{ ,. - 1 '•• •
\
1
FORGALMI KULONDIJ'
-·. ·1

áj

18.03 .2 1

18.03 21

18.03.21

18.03.21

18.03.22

18.03.22

18.03.26

18.03 26

18.03.27

18 03.27

18.03.28

18.03.28

18.03.29
18.03.29
18.03.29
18.03.29
18.03.29
18.03.29

18.03.29
18.03.29
18 03 29
18 .03 .29
18.03.29
18.03.29

18.03.29

18 03.29

18.03.29
18.03.29

18.03.29
18.03.29

18.03.29

18 .03.29

~ÉSZPÉ~Z _ÁT~T.

·Í ,}. (

!''

.··~/

l[,

,-.fJ

SZÁML.AVEZE1:ÉSI DÍJ'_
') I VeronikG !
N~PKOZBENI ATUTALAS, F. 1,~\yl-W~b1 t9·9693518 1-00000000, DR. KEME JY ZSUZSA.
Tarsashaz XV. ker„ 119911199693018 100000000, GIBAHUHB, (2.)NOTPROVIDED,
FOH0290320 180064533. 2018.03.29. (5.)Dr.Kemény Zsuzsa 1156. Nádastó park 12 1/4. N
POSTAI BEFIZETÉSEK. F.1500. 11 799996-55555555. 00000000 1, 1. POSTAI FORGALOM.
POSTAI JOB DÁTUM· 18103i28, KP ÁTUTALASI MEGBÍZÁS NAPI 1111 , TETELSZAM ·
0000000 1
RENDELK. TART. JUTALEK ' , 11 70400730343735000000 17
PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS, F. 1500. VERES LASZLÓ. 11 56 BUDAPEST NÁDASTÓ
PARK 14„ KKTG
KERET BEÁLLIKIHASZN. JUT:

NYITÓ EGYEN LEG :
ZÁRÓ EGYENLEG :
EGYE NL EGBŐL ZÁROLT:
ELŐJ EGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ :
E LŐJEGYZETT TERH ELÉS (BANKKÁRTYA):

4. 713.854
1.414.273
0

252

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:
ELŐ JEGYZETI BETÉTKAMAT:
E LŐJEGYZETI JUTALÉK/KÖLTSÉG:
ELŐJEGYZETI HITELKAMAT:
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

•:V

~~

·81 8 10

-6.453

13.500
13.500

13.500

13.500

13.000

47.000

-381 .000

381.000

E

.'j}. <!J
:>

r ·

27.000

<(

LL
-100.000

-<(

13.500

13.500
(

·3.093.224
13.500
-4 034

-62 1
-660
· 10.669
·1 .750
13.000

13.500

· 10.1 50
35.000
·56.300
4.722.767
1.423.186
0
207
0
0

5 . ~.

..

SZÁMl ·...:iZÁM: 1171 5007-20343734

IDŐSZAK: 18.03.01-1 8.03.29

KIVONATSZÁM: 003/2018
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TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK
A tra~zakciókhoz tanozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
(1 .) Atutaló azonosítója, (2.) Partnerek közti egyedi azonosító. (3.) Konverzió adatai. (4 ) Visszautasítás oka. (5.) Közlemény. (6.) Tényleges átutaló

azonosítója, (7 .) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve. (10,) Tényleges kedvezményezett
azonosítója. (11.) Keavezményezett azonosítója, (12.) Tényleges tizetö neve , (13.) Egyéb adatok
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyn. tájékoztatásul közli. hogy a számláján
végrehajtott, a számlakivonaton sz e replő müvelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege : 10.875 Ft.
Tájékoz1atjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztositásra vonatkozó részletes tájékoztatót
évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.
AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETI HIRDETMÉNYEK
TARTALMAZZÁK.

Hiteles másolat.
AFA vissza!génylésre
nem j ogosít.

