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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete között 
1993. április 29. napján „Együttműködési megállapodás” jött létre, melynek alapján az 
Önkormányzat vállalta többek között, hogy a Vöröskereszt Férfi Hajléktalan Szálló és 
Nappali Melegedő működtetéséhez térítésmentesen biztosítja a Budapest XXI. kerület Ady E. 
u. 64-66. sz. alatti felépítményes ingatlanból (209802 hrsz.) 364 m2 helyiségcsoportot és az 
ingatlan udvarának használatát hajléktalan férfiak részére átmeneti szállás céljára. 
 
A Magyar Vöröskereszt vezetése 2009. évben lépéseket tett annak érdekében, hogy a Férfi 
Hajléktalan Szálló és Nappali Melegedő a XXI., Ady E. u. 64-66. sz. alatti önkormányzati 
ingatlanból egy új ingatlanba - a Budapest, XXI. kerület 210146/70 hrszú. alatti munkásszálló 
épületébe - kerüljön áthelyezésre, melyhez Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete - a 840/2009.(XII.15.) Kt. és a 841/2009.(XII.15.) Kt. határozata alapján - 
25.000.000,- Ft támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés 2/b. számú mellékletben 
meghatározott tétel terhére.  
 
A támogatás felhasználása támogatási megállapodással (1. sz. melléklet), a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 
rendelkezéseinek betartásával történhet. A támogatáshoz a Knyt. által előírt, az 
összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatot a Szervezetek megtették 
(2-2/a. sz. melléklet). A Knyt. által előírt, a támogatásról szóló adatszolgáltatásról 
Lentiné Györky Erika  ágazati ügyintéző gondoskodik.  
 
A Támogatási megállapodást az 1. sz. melléklet szerint előterjesztem. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet a megállapodás jóváhagyására. 
 
 
 
Budapest, 2010. március 22. 
 
 
 
 

Horváth Gyula 
alpolgármester 

 
 
 
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Támogatási megállapodás  
2- 2/a sz. melléklet: „Nyilatkozatok a Knyt. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról, vagy hiányáról” 
2. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet levele 
3. sz. melléklet: Az előterjesztés egyeztetéséről 



Határozati javaslat: 
 
1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a Magyar 
Vöröskereszt Országos Igazgatósága (1051 Budapest, Arany J. u. 31.) részére 25.000.000,- Ft, 
azaz Huszonötmillió forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatást biztosít a Fővárosi 
Szervezet által működtetett Férfi Hajléktalan Szálló és Nappali Melegedő új telephelyre történő 
áthelyezése céljára, az 1. számú melléklet szerinti támogatási megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően, egyben felhatalmazza Tóth Mihály Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal  

végrehajtásra:  - megállapodás megkötése: 2010. április 15. 
- támogatás átutalása.  Támogatási megállapodás megkötését  
   követő 30 napon belül 

 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester  

- Támogatási megállapodás előkészítéséért:  
   Lombos Antal ágazatvezető  
 

- Támogatás átutalásáért: 
   Halmos Istvánné ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  



1. számú melléklet 
Ikt.sz.: ………  - ………………/2010 

 
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről  
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
Székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  
Adószám: 15521000-2-43  
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15521000  
KSH jelzőszám: 1318901  
Képviseli: Tóth Mihály polgármester  
(kapcsolattartó: Lombos Antal ágazatvezető tel.: 278-0914/281 m 
e-mail: lombos.a@budapest21.hu)  
mint Támogató (továbbiakban: Támogató)  
 
másrészről  
a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 
székhely: 1051 Budapest, Arany J. u. 31. 
Bírósági nyilvántartásba vétel száma: :  5525  (7.Pk.61.118/1993/103) 
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság 
Adószám: 19003056-2-41 
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11786001-20157324 
KSH jelzőszám: 19003056-94939-529-01 
képviseli: Kardos István Tamás budapesti igazgató 
(kapcsolattartó: Kardos István Tamás budapesti igazgató,  tel.: +36-1-311-3660 
 e-mail: kardosistvan@voroskeresztbp.hu)  
a továbbiakban mint Fővárosi Szervezet  
 
harmadrészről 
a Magyar Vöröskereszt  
székhely: 1051 Budapest, Arany J. u. 31. 
Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 5525 
Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság 
Adószám: 19002093-2-41 
Bankszámlaszám: K&H Bank 10405004-00026539-00000001 
KSH jelzőszám: 19002093-9499-549-01 
képviseli: Selymes Erik főigazgató 
(kapcsolattartó: név: Selymes Erik főigazgató, tel.: +36-1-374-13-01 
 e-mail: titkarsag@voroskereszt.hu)  
a továbbiakban mint Országos Igazgatóság  
(Fővárosi Szervezet és Országos Igazgatóság a továbbiakban együtt: Támogatottak) 
 
(továbbiakban valamennyien együttesen: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 
1. Támogató a 2010. évi költségvetésről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

5/2010. (II.23.) Kt. rendelete, valamint a …/2010.(III.23.)Kt. határozat alapján vállalja, 
hogy  bruttó 25.000.000 Ft, azaz bruttó huszonötmillió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyújt Férfi Hajléktalan Szálló új telephelyre történő áthelyezése céljára. 

 
2. A támogatás összege kizárólag fejlesztési célra, a Fővárosi Szervezet által jelenleg a 1215 

Budapest, Ady E. u. 64-66. sz. alatti ingatlanban működtetett Férfi Hajléktalan Szálló új 
telephelyre történő áthelyezése céljára, az Országos Igazgatóság által történő 
ingatlanvásárláshoz használható fel.  

mailto:titkarsag@voroskereszt.hu


3. A Támogatottak kötelezettségei 
3.1 Országos Igazgatóság vállalja, hogy a támogatás összegét a 2. pontban foglalt cél 

megvalósítása érdekében a Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 
Budapest, XXI. kerület 210146/70 hrsz. alatt nyilvántartott, és természetben a 1211 
Budapest, Déli Bekötő út 1-9., Motorkerékpár u. 1-5., Motorkerékpár u. 2-8. Tekercselő u. 
1-3. és a Központi út 55-59. sz. alatt található ingatlanon lévő, a jelenlegi munkásszálló 
épületének (pince, földszint és két emelet, mindösszesen … m²) és  kb. 890 m² telekrész, 
azaz mindösszesen a 210146/70 hrsz ingatlan 8481/80697 tulajdoni hányada kb. 23%-ának 
megfelelő ingatlanrész (a  továbbiakban: „Ingatlan”) megszerzéséhez szükséges vételár 
kiegyenlítésére fordítja. Országos Igazgatóság kijelenti, hogy az ingatan tulajdonosától 
kapott előzetes tájékoztatás szerint az ingatlan per-, teher- és igénymentes. 

3.2 Országos Igazgatóság vállalja, hogy legkésőbb 2010. december 31. napjáig az Ingatlan 
tulajdonába kerül, és a kapott támogatással elszámol. Ennek igazolására a megkötött 
adásvételi szerződésnek a földhivatali érkeztető bélyegzővel ellátott példányát bemutatja, 
továbbá a vételárról szóló, jogszabálynak mindenben megfelelő számlát benyújtja Támogató 
részére, és a vételár kiegyenlítésének megtörténtét hitelt érdemlően igazolja. Vállalja 
továbbá, hogy az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként való bejegyzéséről – de legalább 
erre irányuló kérelmének széljegyen való szerepléséről – legkésőbb 2011. március 31. 
napjáig a tulajdoni lap másolatának megküldésével tájékoztatja Támogatót.  
Országos Igazgatóság vállalja, hogy  az adásvételi szerződés szerinti tulajdonba kerülés 
napját követő 2 hónapon belül az Ingatlant a Fővárosi Szervezet részére birtokba adja és 
annak használatát Férfi Hajléktalan Szálló és Nappali Melegedő működtetésére 
folyamatosan biztosítja részére - a csepeli férfi hajléktalanok számára szálló 
működtetésére, nappali ellátásra, valamint utcai szociális munka biztosítására irányuló -  
feladatellátási jogviszonya teljes időtartama alatt. A birtokbaadás tényéről felvett 
jegyzőkönyvet Országos Igazgatóság Támogatónak bemutatja. 

3.3 Fővárosi Szervezet vállalja, hogy a csepeli férfi hajléktalanok részére szálló működtetésére, 
nappali ellátásra, valamint utcai szociális munka biztosítására irányuló feladatellátási 
jogviszonya alatt a birtokbaadás napját követően feladatait az Ingatlanban folyamatosan 
ellátja. Fővárosi Szervezet legkésőbb a birtokbavételtől számított egy hónapon belül kezdi 
meg feladatának az Ingatlanban való megvalósítását. Fővárosi Szervezet azonban ezen 
időpontig is vállalja a Támogatóval fennálló feladatellátási jogviszonyában foglaltak 
folyamatos megvalósítását.  

 

4. A támogatás összegét a Támogatottak a 2. és 3.  pontban meghatározott céltól eltérően nem 
használhatják fel, azt más számára tovább nem adhatják. Ezzel összefüggésben sem 
fordítható a támogatás összege bármilyen adó (ÁFA) (kivéve, ha ÁFA visszaigénylésre nem 
jogosult), illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.  

 

5. Támogatottak kijelentik, hogy  
- nincs lejárt és ki nem egyenlített köztartozásuk (adó-, vám-, valamint TB járulék 

tartozás),  
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 

egyenlített fizetési kötelezettségük nincs,  
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási vagy törlési eljárás alatt nem állnak.  

 
6. Támogatottak kijelentik, hogy az 5. pontban foglalt körülmények változását a Támogató felé 

a tény bekövetkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül írásban 
bejelentik.  

 
 

7. Támogatottak kijelentik, hogy ÁFA visszaigénylésére nem jogosultak. 
 
8. A kifizetés átutalással történik az Országos Igazgatóság K&H Bank pénzintézetnél 

vezetett 10405004-00026539-00000001 számú számlájára, melyet jelen megállapodás 
aláírását követően 30 napon belül folyósít a Támogató. 

 



9. Támogató felhívja Országos Igazgatóság figyelmét, hogy a támogatás összegét kizárólag a 
3.1. pontban megjelölt ingatlan adásvételi szerződés szerinti vételárának kiegyenlítésére 
fordíthatja, abból semmilyen egyéb beszerzés, kifizetés vagy  eljárási díj, költség, munkadíj 
stb. nem finanszírozható.  

10. Az elszámolás rendje:  
10.1. Támogatottak kötelesek a tényleges megvalósulásról rövid szöveges szakmai értékelő 

anyagot adni és az Országos Igazgatóság köteles a nevére és címére kiállított 
számlamásolatokkal elszámolni. 

10.2 Országos Igazgatóság a 7. pontban meghatározott nyilatkozata alapján az elszámoláshoz 
benyújtott számlák ÁFA-val növelt összegével jogosult elszámolni.   

10.3 A 3.2. pontban foglaltakon kívüli egyéb eredeti okmányok megtekintése igény esetén 
helyszíni ellenőrzés során, illetve bekéréssel, egyeztetett időpontban történik.  

10.4  Országos Igazgatóság vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2010. december 31-ig 
elszámol a Támogatási Megállapodás 1. számú melléklete, valamint a 3.2. pont szerint.  

10.5  Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén Országos Igazgatóság 
köteles a támogatási összegnek a késedelem napjától számított, a Ptk-ban meghatározott 
kamattal növelt összegének a visszafizetésére a Támogató OTP Bank Nyrt. 11784009-
15521000 számú számlájára.  

10.6  Országos Igazgatóság köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten 
kezelni, illetve nyilvántartani, oly módon, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről 
Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.  

 
11.  A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.  
 
12. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai 

szerint használható fel.  
 
13. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt 

ellenőrizni, ennek során a Támogatottaktól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 
bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottaknál előre írásban egyeztetett időpontban és 
módon helyszíni ellenőrzés tartani. E feladatokat a fentiekben megjelölt kapcsolattartó látja 
el.  

 
14. Felek jogosultak jelen megállapodást megszüntetni. A felmondás csak írásban érvényes.  
 
15. Támogatottak szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. Ebben az esetben az Országos Igazgatóság köteles a támogatás teljes összegét a 
Ptk-ban meghatározott kamattal növelt összegben a Támogató OTP Bank Nyrt. 11784009-
15521000 számú számlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni.  
Szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének bármelyik Támogatott 
részéről e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása (különösen a 3. pontban 
foglalt kötelezettségek megszegése), a vállalt feladatok ellátásának azonnali és 
indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az 
elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, 
szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint – ismételt felszólítást 
követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott 
szerződésszegése esetén legfeljebb három évre kizárható az önkormányzat által 
biztosított támogatási lehetőségekből.  

 
16. Jelen támogatási megállapodás mellékletét képezi az 1. számú melléklet, amely az Országos 

Igazgatóság elszámolását szolgálja.  
 
17. Amennyiben a Támogatottak bármelyike – neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni 

jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót 
értesíteni, és ezzel egyidejűleg a döntéshozóhoz írásban benyújtani határidő-módosítási 
kérelmét. Amennyiben erre nem kerül sor, Országos Igazgatóság haladéktalanul köteles a 



támogatási összeget, illetve maradványát zárolni, és a Támogató OTP Bank Nyrt. 
11784009-15521000 számú számlájára 30 napon belül visszautalni, valamint pénzügyi 
elszámolást készíteni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, 
tényezőkről a Támogatottak a Támogatót haladéktalanul írásban értesítik.  

18.  Támogatottak jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy  
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást 

és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;  
-  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott kötelezettségének eleget téve Támogató – Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata a költségvetési rendeletében foglaltak szerint – nem normatív, 
céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek jelen 
megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, 
a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza 
(www.budapest21.hu);  

-  a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;  

-  kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése 
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles 
tájékoztatást adni;  

- a támogatott civil szervezet köteles a megállapodás megkötésekor átadott 
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági 
engedélyek, Alapító okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban 
tájékoztatást adni, szükség esetén a megállapodás módosítását kezdeményezni.  

 
19.  A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 

kell irányadónak tekinteni.   
 
20. Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.  
 
21. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 

értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták.  

 
 
Budapest, 2010. év ..................... hónap ........ nap  
 
 
 
 
............................................      ……………………………          ……………………….  
              Tóth Mihály            Kardos István Tamás                  Selymes Erik  
             polgármester     budapesti elnök         főigazgató
   Budapest XXI. Kerület          Magyar Vöröskereszt Budapest Magyar Vöröskereszt 
   Csepel Önkormányzata   Fővárosi Szervezete            Országos Igazgatóság 
 
 
Ellenjegyzi:  
 
 
 
............................................ 
           Dr. Szeles Gábor 
        jegyző 



Támogatási szerződés 
1. számú melléklete 

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA  
1. A támogatott adatai:  
 

• Név: ................................................................................................................................  
 

• Cím (székhely, lakóhely): ................................................................................................  
 

• Levelezési cím, telefon: ...................................................................................................  
 

• Adószám (adóazonosító jel): ............................................................................................  
 

• ÁFA visszaigénylésre jogosult: ..................................................................... igen – nem  
 

• A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: ..............................................................  
 
2. Az önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: .......................................................... Ft  
 
3. A támogatási cél megnevezése: .............................................................................................  
 
4. Elszámolási határidő: .............................................................................................................  
 

 

Sorszám 
 

Megnevezés 
 

Szállító 
 

Számlaszám 
 

ÁFA nélküli 
összeg 

ÁFA-val 
növelt 
összeg 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

Összesen:   
 
A költségösszesítő pótlapok száma: .......................................db 
 

Kijelentem, hogy jelen elszámolás során benyújtott számlákat más támogatás elszámolásához 
nem használtam fel. 
 

Budapest,  ............ év .................................. hónap ............ nap 
 
               
...................................................... 
            
      (cégszerű) aláírás 
 

IGAZOLÁS 
 
A támogatottat hiánypótlásra szólítottam fel: igen – nem         ( Dátum: ......év ..............hónap ......nap) 
 

Kapcsolattartó aláírása: ...................................... 
 

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom: igen – nem (indokolás: ................................) 
 

Keltezés: ...................................................................................................................................... 
 

Kapcsolattartó aláírása: ............................................................................................................... 
 

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom: .......................................................................................... 
 

Keltezés: ............................................................................................................................................................ 
 

Városgazdálkodási Iroda aláírása: …………………………………………………………………………… 



2. sz. Illclleklet 

NYILATKOZAT
 

a kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007. evi CLXXXI. tOrveny 
szerinti osszeferhetetlenseg, illetve fennallasarol, vagy hianyarol 

A Palyaz6 neve: Magyar Voroskereszt Budapest Fovarosi Szervezete 

Termeszetes szemely lakcime:
 
Sztiletesi helye, ideje:
 

Gazdasagi tarsasag eseten szekhelye:
 
Cegj egyzekszama:
 
Ad6szama: 19003056-2-41
 
KSHjelzoszam: 19003056-94939-529-01
 

Egyeb szervezet eseten szekhelye: 1051 Budapest, Arany J. u. 31.
 
Kepviselojenek neve: Kardos Istvan Tamas
 
Nyilvantartasba veteli okirat szama: 5525 (7.Pk.61.118/1993/1 03)
 
Nyilva.l1tartasba vevo szerv megnevezese: Fovarosi Birosag
 

Kijelentem, hogy szemelyemmel, illetve a palyaz6kent megjelOlt szervezettel szemben a 
kozpenzekb61 nyujtott ta.l11ogatasok atl<ithat6sagar61 sz616 2007. evi CLXXXI. tOrveny 
(tovabbiakban: Knyt.) 

- 6. 8 (1) bekezdese szerinti osszeferhetetlenseg 

1. nem all fenn vagy x 
2. fennall az ......pont alapjan 

"Kllyt. 6.§ (1) 6. § (1) Nem indulhat palyaz6kent, es nem reszesiilhel tamogalasban 
a) aki a palyazati eljarasban dontes-elokeszitokent kozremiikodo vag)' donteshoz6, 
b) a kizart kozjogi tisztsegviselo, 
c) az a)-b) pont ala tartoz6 szemely kozeli hozzatartoz6ja, 
d) az a)-c) pontban megjelolt szemely tulajdonaban a1l6 gazdasagi tarsasag, 
e) olyan gazdasagi tarsasag, alapitvany, tarsadalmi szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek on6116 

jogi szemelyiseggel rendelkezo olyan szervezeti egysege, amelyben az a)-c) pont ala tartoz6 szemely 
vezeto tisztsegviselO, az alapitvany kezelo szervenek, szervezetenek tagja, tisztsegviseloje, a tarsadall71i 
szervezet, az egyhaz vagy a szakszervezet ugyintezo vagy kepviseleti szervenek tagja, 

j) az a tarsadalmi szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek on6116 jogi szemelyiseggel rendelkez6 azon 
szervezeti egysege, 

fa) amely a palyazat kiirasat mege16z6 6t evben egyiittmiikodesi megallapod6st kot6tt vagy tartotl fenn 
Magyarorszagon bejegyzett parttal (a tovabbiakban: part), 

jb) amely a palyazat kiirasat megel6zo ot evben parttal kozos jeloltet allitott orszaggyiilesi, europai 
parlamenti vagy helyi onkormanyzati valasztason, 

g) akinek a reszvetelb61 val6 kizartsaganak tenyet a 13. § alapjan a honlapon kozzetettek." 

- 8. 8 (1) bekezdese szerinti erintettseg 

1. nem all fenn vagy x 
2. fennlill az ......pont alapjlin 

"Kllyt 8. § (1) Ha a palyaz6 
a) a palyazati eljarasban dontes-el6keszit6kent kozremiikod6 vag)' dontest hoz6 szervnel munkavegzesre 

iranyul6 jogviszonyban all, 
b) nem kizart kozjogi tisztsegviselO, 



c) az a)-b) pont ala tartoz6 szen1lily kozeli hozzatartoz6ja,
 
d) az a)-c) pontban megjelolt szemely tulajdonaban all6 gazdasagi tarsasag,
 
e) olyan gazdasagi tarsasag, alapitvany, tarsadall11i szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, al11elyben az a)-c}
 

pont ala tartoz6 szel11ely vezeta tisztsegvisel6, az alapitvany kezela szervenek, szervezetenek tagja, 
tisztsegviselOje vagy a tarsadall11i szervezet iigyinteza vagy kepviseleti szervenek tagja, 
koteles kezdel11enyezni e koriill11enynek a honlapon tortena kozzetetelet a palyazat benyzljtasaval 
egyidejiileg. 

(2)	 Ha az erintettseget l11egalapoz6 koriill11eny a palyazat benyzljtasa utan, de a tal110gatasi dontes elatt 
kovetkezik be, a palyaz6 koteles 8 l11unkanapon beliil kezdel11enyezni e koriill11enynek a honlapon tortena 
kozzetetelet. 

(3) Ha a palyaz6 a kozzetetelt hataridaben nel11 kezdel11enyezte, tal110gatasban nel11 reszesiilhet. " 

Az osszeferhetetlenseg vagy az erintettseg alapjaul szolgal6 koriHmeny leirasa: 

Kijelentem, hogy az osszeferhetetlenseg megsziintetesere az alabbiak szerint intezkedtem: 

Kijelentem, hogy az erintettseg kozzetetelet kiilOn iirlap csatolasaval kezdemenyeztem. 

Kelt: Budapest, 2010. ev rnarcius h6 19 nap 



2/a. SZ. melleklet 

NYILATKOZAT
 

a kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathatosagarol szolo 2007. evi CLXXXI. torveny 
szerinti osszeferhetetlenseg, illetve fennallasarol, vagy hianyarol 

A Palyaz6 neve: Magyar Voroskereszt Orszagos Igazgatosaga 

Terrneszetes szemely lakcfme:
 
Sztiletesi .helye, ideje:
 

Gazdasagi tarsasag eseten szekhelye:
 
Cegjegyzekszama:
 
Ad6szama: 19002093-2-41
 
KSH jelzoszam: 19002093-9499-549-01
 

Egyeb szervezet eseten szekhelye: 1051 Budapest, Arany J. u. 31.
 
Kepviselojenek neve: Selymes Erik
 
Nyilv8.ntartasba veteli okirat szama: 5525
 
Nyilvantartasba vevo szerv megnevezese: Fovarosi Birosag
 

Kijelentem, hogy szemelyemmel, illetve a palyaz6kent megjelOlt szervezettel szemben a 
k6zpenzekb61 nylijtott tamogatasok Ml<ithat6sagar61 sz616 2007. evi CLXXXI. torveny 
(tovabbiakban: Knyt.) 

- 6. 8 (1) bekezdese szerinti osszeferhetetlenseg 

1. nem aU fenn vagy 
2. fennall az ......pont alapjan 

"Knyt. 6.§ (1) 6. § (I) Nem indulhat palyazakent, es nem reszesiilhet tamogatasban 
a) aki a palyazati eljarasban dontes-elokeszitokent kozremiikodo vagy donteshoza, 
b) a kizart kozjogi tisztsegvisel6, 
c) az a)-b) pont ala tartoza szemely kozeli hozzatartozaja, 
d) az a)-c) pontban megjelolt szemely tulajdonaban alia gazdasagi tarsasag, 
e) olyan gazdasagi tarsasag, alapitv6ny, tarsadalmi szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek onallo 

jogi szemelyiseggel rendelkezo olyan szervezeti egysege, amelyben az a)-c) pont ala tartozo szemely 
vezeto tisztsegvisel6, az alapitvany keze/(J szervenek, szervezetenek tagja, tisztsegviselOje, a tarsadalmi 
szervezet, az egyhaz vagy a szakszervezet iigyintezo vagy kepviseleti szervenek tagja, 

j) az a tarsadalmi szervezet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek onallo jogi szemelyiseggel rendelkezo azon 
szervezeti egysege, 

fa) amely a palyazat kiirasat megelozo 6t evben egyiittmiikodesi megallapodast k6tott vagy tartott fenn 
Magyarorszagon bejegyzett parttal (a tovabbiakban: part), 

fb) arnely a palyirzat kiirasat megelozo 6t evben parttal kozas jelaltet allitott orszaggyiitesi, europai 
par/amen/i vagy helyi onkormanyzati valasz/ason, 

g) akinek a reszvefelbo/ vala kizer/saganak /enye/ a J3. § a/apjan a' hon/apon kozze/elfek." 

- 8. 8 (1) bekezdese szerinti erintettseg 

L oem all fenn vagy 0J 
2. fenmm az pont alapjan 

"Knyt 8. § (1) Ha a pelyaza 
a) a palvaza/i eljarasban d6l7lJs-elokeszilokenl kazrel7lz7k6do vagy domesl hoza szervne/ munkavegzesre 

lran)'ulajogviszonyban all. 
hj i1em kizorl kozjogi liszlse.",Tvise!o, 

I 



c) az a)-b) pont ala tartozo szemely kozeli hozzatartozoja,
 
d) az a)-c) pontban megieloll szemely lulajdonaban alia gazdasagi tarsasag,
 
e) olyan gazdasagi larsasag, alapitvany, larsadalmi szervezel, egyhaz vagy szakszervezel, amelyben az a)-c)
 

pont ala larlozo szemely vezela liszlsegvisel6, az alapftvany kezela szervenek, szervezelenek lagia, 
tiszlsegviselaje vagy a tarsadalmi szervezel iigyinteza vagy kepviseleli szervenek lagia, 
kOteles kezdemenyezni e koriilmenynek a honlapon lorlena kozzelelelet a palyazal benyitjtasaval 
egyidejiileg. 

(2)	 Ha az erintettseget megalapozo koriilmeny a palyazat benyitjtasa Ulan, de a lamogalasi dontes elatt 
kovetkezik be, a palyazo kOteles 8 munkanapon beWI kezdemenyezni e koriilmenynek a honlapon lorlena 
kozzelelelet. 

(3) Ha a palyaz6 a kozzetetell halaridaben nem kezdemenyezte, lamogalasban nem reszesiilhet. " 

Az osszeferhetetlenseg vagy az erintettseg alapjaul szolgal6 koriilmeny leir3sa: 

Kijelentem, hogy az osszeferhetetlenseg megsziintetesere az alabbiak szerint intezkedtem: 

Kelt: Budapest, 2010. ev marcius h6 22. nap 





4. sz. melléklet 
 

M e l l é k l e t 
 
a „Javaslat a Magyar Vöröskereszttel támogatási megállapodás megkötésére” című 
előterjesztéshez. 
 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 
Halmos Istvánné   Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetővel 
Selymes Erik     Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság főigazgatójával 
Kardos István Tamás   Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 

budapesti igazgatóval 
dr. Süli Eszter   Igazgatási Ágazat jogi ügyintézőjével 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan észrevételt, javaslatot az Ágazatvezető Asszony nem 
fogalmazott meg.  
 
Budapest, 2010. év március hó  22. nap 
             

                    Halmos Istvánné sk. 
              ágazatvezető 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételek átvezetésre kerültek. 
 
Budapest, 2010. év március hó  22. nap 
 
             Selymes Erik sk. 
                   főigazgató 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos írásos észrevétel, javaslat nem érkezett az Igazgató úr részéről. 
 
Budapest, 2010. év március hó  22. nap 
 
         Kardos István Tamás sk. 
                budapesti igazgató 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataim átvezetésre kerültek. 
 
Budapest, 2010. év március hó  22. nap 
          Dr. Süli Eszter sk. 
              jogi ügyintéző  
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