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_______________ ELŐLAP______________________________________________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat a „Kincsem istálló és udvarház” felújítása, közösségi térré való kialakítása című (HU07- 
0046-A2-2013 azonosítójú) pályázatban vállalt feladatok megvalósításával kapcsolatban

Az előterjesztés tartalma:
„Kincsem istálló és udvarház” felújítása, közösségi térré való kialakítása című pályázatban vállalt 
padlóburkolat csere, illetve fűtési rendszer kiépítésével kapcsolatos döntési javaslat.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztály vezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó beruházási és \ 
városüzemeltetési osztályvezető Márk Eszter beruh-i ov. helyettes, műszaki üi.

dr. Juhász Judit pályázati referens Ifi

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.08.24.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság S
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ®
Képviselő-testület ®

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: IGEN: 564/2021.(X.28.) és 36/2022 (III.3.) Képviselő-testületi határozat 
Előzmények mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN: x .. bc/horv'"'*'1 0^, n
Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzése: Az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének tartalék előirányzat 4. sor „Fenntartási Alap Kincsem Istálló”

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: ® IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: S NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: aolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

kidolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: ...................................................................................................................................................

jegyző
FLépviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:

jegyző^



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testülete 
soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a „Kincsem istálló és udvarház” felújítása, közösségi térré való 
kialakítása című (HU07-0046-A2-2013 azonosítójú) pályázatban vállalt feladatok 
megvalósításával kapcsolatban

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Göd Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött az EGT Finanszírozási Mechanizmus 
2009-2014, Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése című program keretében a 
„Kincsem istálló és udvarház” felújítása, közösségi térré való kialakítása elnevezésű (HU07- 
0046-A2-2013 azonosítószámú) projekt megvalósítására.
Az épület a projekt keretében tervezett funkciói elsősorban az állandó helytörténeti kiállítás, a 
Kincsem versenyló kultuszához köthető kiállítás és az istálló, illetve a lovas mesterségek, 
patkoló kovács és bőrös műhely bemutatása, valamint multifunkciós helyiség kialakítása. 
Ehhez kapcsolódva vállaltuk a kerékpáros turizmust kiszolgáló bringapont és egy kis kávézó, 
fagylaltozó létrehozását az épületben.
Az udvarház az eredeti (istálló) funkció szerinti padlóburkolatot kapott, fakocka és tégla 
formájában. A látogatói igénybevétel során a fakockák közül több részben megsüllyedt, 1 cm- 
nél nagyobb szintkülönbséget. A javítás szükségességét jeleztük a támogató felé, aki a 2021. 
szeptember 10-én kelt levelében engedélyezte a padlóburkolat cseréjét. A padlóburkolat 
rendezése a teljes épületet érintené, kivéve a belső különálló boxokat.
A fenntartási idő 2022. decemberében jár le.

Göd Város Önkormányzata 564/2021.(X.28.) Kt. határozatával úgy határozott, hogy az 
„Emlékszoba kialakítása Kincsem egykori istállójában” c. pályázatban foglaltak 
megvalósulásához tulajdonosi hozzájárulását adja a Göd Fejlődéséért Közalapítvány (a 
továbbiakban: Alapítvány) részére, hogy a város céljaival és korábbi terveivel összhangban 
pályázatot nyújtson be Pest Megye Önkormányzatához.
Az Alapítvány az „Emlékszoba kialakítása Kincsem egykori istállójában” című pályázaton 
bruttó 9.077.340.-Ft, azaz Kilencmillió-hetvenhétezerháromszáznegyven forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el az alábbiak szerinti támogatási cél megvalósítása érdekében 100 
%-os támogatási intenzitás mellett a Pest Megyei Közgyűlés értesítése szerint a PM-CIVIL- 
1/087 pályázat azonosítószám alatt.
A meglévő istállóépület átalakítása és két kiállító terem megalkotása oly módon, hogy az 
átalakítás keretében egy Hesp Emlékszoba és egy Kincsem emlékhely terem kialakítására kerül 
sor az épület jobb oldali, északi szárnyában elhelyezkedő helyiségeiben.

Az épület fűtésének terveztetésére felhatalmazást adott a Képviselő-testület, a szezonális 
kihasználtság kiküszöbölése és az épületben található tárgyak és értékek védelme érdekében.

Az épület padlóburkolatai a pályázat részeként kerültek megépítésre, ezért annak cseréjét 
részben a projektben szereplő fenntartási alap terhére terveztük megvalósítani. A fűtés 
kiépítését és a padlócsere további hiányzó összegét az önkormányzat saját beruházásként, 
költségvetésének terhére vállalta.



Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2022.. (III. 3.) határozatával úgy 
döntött, hogy a Kincsem Udvarházban gázkazánnal történő fűtési rendszert terveztet meg, azzal 
a feltétellel, hogy a rendszernek alkalmasnak kell lennie egy későbbi hőszivattyús fűtésre 
történő átállásra.

Az energia és ezzel együtt a gáz piaci árának jelentős mértékű emelkedése miatt a gázkazánnal 
történő fűtés kiépítésének újabb felülvizsgálata javasolt. A gázüzemű rendszerek üzemeltetési 
költségei nagyobb mértékben emelkedtek, mint az elektromos energiaigényűeké, így a 
hosszútávú üzemeltetés és a megtérülés egyre valószínűbb, így kedvezőbbé teszi a magasabb 
beruházási igényű hőszivattyús rendszer kiépítését.

A megtérülés számítását az új energiaárakkal, az esetleges áttervezést hőszivattyús 
hőtermelésre, a szükséges energia biztosítását és a zajvédelmet külön kell terveztetni, melynek 
forrás igényét a későbbiekben vizsgálni szükséges.

Fentiek okán, javasoltuk, hogy az idei évben a fűtésrendszerből a padlófütésez tartozó 
íűtéscsövezést valósítsa meg az Önkormányzat, amely hőszivattyús hőtermelővel történő 
üzemeltetésre is alkalmas.

A beruházás költségeinek megállapítására indikatív ajánlatot kértünk.

A fűtéscsövezés kiépítése indikatív árajánlat alapján bruttó 12.742.029,- forint.
Az árajánlat kitér a kivitelezési munkák után egy tisztasági festés elvégzésére is, mely bruttó 
4.826.000,- forint. A festést viszont a TESZ dolgozói is el tudnák végezni, így ez az összeg 
csökkenthető lenne.

A padlóburkolat cseréjének megvalósítása indikatív árajánlat alapján bruttó 44.446.190,- 
forint. Az árajánlatban szereplő burkolatot a leendő üzemeltető, a Művelődési Ház vezetője 
választotta ki szem előtt tartva, hogy minél korhűbb maradjon a megjelenés.

További tételként az eredeti költségvetésen felül javasolt hőtükörfólia, valamint a padlófűtés 
rögzítésére betonháló beépítése. Ennek becsült költsége beépítéssel bruttó 1.000.000,- forint.

A fűtéscsövek fektetése, a padlócsere és a javasolt kiegészítés összesen bruttó 58.188.219,- 
forint lenne.

Jelenleg a fenti munkálatok (padlóburkolatcsere és fűtési rendszer kialakítás) megvalósítására 
Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése tartalék előirányzatának Fenntartási Alap 
Kincsem Istálló során 13.987.000,-Ft, valamint a Kincsem boksz padlócsere, fűtési rendszer 
átalakítás soron 22.000.000,-Ft, azaz összesen 35.987.000,-Ft áll rendelkezésünkre. A hiányzó 
forrás, bruttó 22.201.219,- forint.

Az építőipari és energiaárak drasztikus emelkedése miatt javasoljuk, hogy az Önkormányzat az 
épület egészére tervezett padlóburkolatcsere és fűtési rendszer kialakítás megvalósítását 
halassza el, azt csak részben valósítsa meg.

Felvettük a kapcsolatot a támogató szervezettel, akinek előzetesen jeleztük, hogy vélhetően az 
Önkormányzat nem tudja idén megvalósítani a teljes padlóburkolatcsere és fűtési rendszer 
kialakítása feladatokat. A támogató kapcsolattartója úgy nyilatkozott, hogy a fenntartási időszak 
2022. decemberben lejár és mivel a fő kötelezettségeket már teljesítette az Önkormányzat, ezért 
nem lesz következménye, ha a beruházást időlegesen, vagy teljesen elhalasztjuk.



Javasoljuk, hogy az Önkormányzat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
tartalék előirányzatának Fenntartási Alap Kincsem Istálló során szereplő bruttó 
13.987.000,-Ft összeget az Alapítvány által megvalósított Hesp Emlékszoba és a Kincsem 
emlékhely terem fűtőberendezésének kialakítására (az Alapítvány ezekben a 
helyiségekben a padlóburkolat cserét és a fűtőcsövezést kiépítette) biztosítsa.

Határozati javaslat

.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
A „Kincsem istálló és udvarház” felújítása, közösségi térré való kialakítása című (HU07- 
0046-A2-2013 azonosítójú) pályázathoz kapcsolódóan Göd Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetése tartalék előirányzatának Fenntartási Alap Kincsem Istálló során 
szereplő bruttó 13.987.000,-Ft összeget a Göd Fejlődéséért Közalapítvány által 
megvalósított Hesp Emlékszoba és a Kincsem emlékhely terem fűtőberendezésének 
kialakítására biztosítja. A padlóburkolat cserét és az épület egyéb helyiségei 
fűtésrendszerének kiépítését, az építőipari és energiaárak drasztikus emelkedése miatt 
elhalasztja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a beszerzési eljárás megindítására.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése tartalék előirányzatának 
Fenntartási Alap Kincsem Istálló soráról bruttó 13.987.000,-Ft.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. augusztus 24.
Tisztelettel:

Virok-Ui Anikó
Beruházásr'ésvárosüzemeltetési 

osztályvezető



Költségvetési kiírás Projekt: 21008

Főösszesítő előlap

Ajánlatadó:
Cég neve: Hefelektro-Drtur Group Kft
Cég címe:1152 budapest Illyés Gyula u. 2-4.
Ügyintéző: Keskeny Attila

ÖSSZES EN BRUTTÓ 57188 219 Ft

Anyag DÓ

18 256 000 Ft
3483 750 Ft

OFt

PADLÓBURKOLAT CSERE
FŰTÉS
GÁZELLÁTÁS

16 741000 Ft
6 549 344 Ft

OFt

ÖSSZESEN NETTÓ 23 290 344 Ft 21739 750 Ft

ÁFA 6 288 393 Ft 5 869 733 Ft
BRUTTÓ 29 578 737 Ft 27 609 483 Ft

Ajánlatadói megjegyzések:

- A munkálatok végzése során a falfelületek sérülhetnek, szennyeződhetnek, 
ezért javasoljuk az egyszeri tisztasági festést.

-A: 1200 OOOFt
- D: 2 600 OOOFt

Nettó: 3 800 000 Ft

Bruttó: 4 826 000 Ft

- a 4-es tételnél a hőtükörfólia,valamint a térháló terítés szükséges.

A költségvetési kiírásban szereplő tételeket és mennyiségeket ajánlatadásnál minden esetben a tervekkel ellenőrizni kell 
A kiegészítéseket, Javításokat Jól láthatóan jelezni kell a kiírásban!
A betervezett rendszerek, berendezések kiváltása esetén az ajánlathoz mellékelni kell a kiváltani kívánt 
rendszer/berendezés műszaki paramétereit!

HEFELEKT^ŰdJRTUR GROUP Kft.
1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4. 

ug/01-09-174280 
Adószám- 24881974-2-42
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Ssz. Tétel M ME Egység Összesen
anyag | díj anyag díj

FŰTÉS-HŰTÉS

Felületfűtő rendszer telepítése, kiegészítő 
szerelvényekkel, rögzítéssel
- Padlófűtés az alábbi osztásban

lOOmm
150mm

168
217

m2
m2

3700
3300

3 050 Ft
3 050 Ft

621 600 Ft
716 100 Ft

512 400 Ft
661850 Ft

PEx cső, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomokkal, 
nyomáspróbával, padlószerkezetben vezetve, 
védőcsőben, szigeteléssel együtt kompletten 

NA15 100 fm 1690 Ft 1 600 Ft 169 000 Ft 160000 Ft
NA20 50 fm 3 000 Ft 2 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft
NA25 160 fm 4 600 Ft 2 300 Ft 736 000 Ft 368 000 Ft
NA32 25 fm 7 000 Ft 2 900 Ft 175 000 Ft 72 500 Ft
NA40 60 fm 11000 Ft 3 350 Ft 660 000 Ft 201 000 Ft

Szénacél cső, présidomos kötésekkel, csőidomokkal, 
nyomáspróbával, szabadon vezetve, szigeteléssel 
együtt kompletten

NA25 8 fm 4 800 Ft 3 000 Ft 38 400 Ft 24 000 Ft
NA40 80 fm 6 200 Ft 3 800 Ft 496 000 Ft 304 000 Ft

Padlófűtés osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, csatlakozó 
szerelvényekkel, süllyesztett fali dobozban, 
felszereléssel, csövek bekötésével kompletten, villamos 
szerelési munkák nélkül

5 körös 1 kit 71000 Ft 17 000 Ft 71000 Ft 17 000 Ft
7 körös 1 kit 91000 Ft 17 000 Ft 91000 Ft 17 000 Ft
9 körös 1 kit 106 000 Ft 17 000 Ft 106 000 Ft 17 000 Ft
10 körös 1 kit 125 000 Ft 17 000 Ft 125 000 Ft 17 000 Ft

Fűtés osztó-gyűjtő csatlakozó szerelvényekkel, 
süllyesztett fali dobozban, felszereléssel, csövek 
bekötésével kompletten

6 körös 1

Acéllemez lapradiátor beépítése padló felőli 
szelepcsatlakozással, kézikerék elzáróval, festés miatti 
le- és felszereléssel együtt, kompletten

DK600/1200 6

kit 80000 Ft 17 000 Ft 80 000 Ft 17 000 Ft

kit 48 000 Ft 11000 Ft 288 000 Ft 66 000 Ft

Zónaszelep beépítése 1" méretben, helyiség 
szabályozáshoz termosztáttal együtt, kompletten, 
villamos szerelési munkák nélkül



NA25

Ssz. Tétel M ME Egység Összesen
anyag díj anyag díj

6 kit 47 200 Ft 19 000 Ft 283 200 Ft 114 000 Ft

FŰTÉSI RENDSZER KÖZPONTI ELEMEI

Kondenzációs gázkazán kaszkádrendszerbe kötött 
kialakításban, gyári kaszkád szerelvényekkel, 
vezérléssel és égéstermék-elvezető kiépítésével együtt, 
kompletten

REME HA QUINTA ACE 45 2 kit OFt OFt

Keringtető szivattyú szekunder oldalra, elzáró és 
biztonsági szerelvényekkel együtt, kompletten 

GRUNDFOS MAGNA1 25-40 1 kit 167 800 Ft 18 000 Ft 167 800 Ft 18 000 Ft
GRUNDFOS MAGNA1 25-80 1 kit 238 347 Ft 20 000 Ft 238 347 Ft 20 000 Ft
GRUNDFOS MAGNA1 32-80 2 kit 274 555 Ft 25 000 Ft 549 110 Ft 50 000 Ft

3-járatú, motoros szelep padlófűtési rendszerbe, 3-pont 
vezérlésű, 230V-os mozgató motorral

SIEMENS VXG DN25 Kvs=10 3 kit 78 929 Ft 22 000 Ft 236 787 Ft 66 000 Ft

Gépészeti szerelés kiegészítő szerelvényei, osztó-gyűjtő, 
rögzítő elemek, hőmérők, töltő-ürítő csapok, szigetelés, 
tömítések munkái. A szállítási terjedelem kazán 
szállítóval egyeztetendő!

1 kit 530 000 Ft 230 000 Ft 530 000 Ft 230 000 Ft
A rendszer nyomáspróbája és beszabályozás, 
beszabályozási tervvel együtt

1 kit 7 000 Ft 350 000 Ft 7 000 Ft 350 000 Ft

Megvalósulási terv készítése digitális formában
1 kit 7 000 Ft 45 000 Ft 7 000 Ft 45 000 Ft

Használati és karbantartási útmutató készítése digitális 
formában az üzembentartó számára

1 kit 7 000 Ft 36 000 Ft 7 000 Ft 36 000 Ft
6 549 344 Ft 3 483 750 Ft



PM_CIVIL-1/087 sz. Támogatási Szerződés

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Név: Pest Megye Önkormányzata
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Adószám: 15731319-1-41
Bankszámlaszám: 10032000-00319937-00000000
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Aláírásra jogosult képviselője: Szabó István - Pest Megye Közgyűlésének elnöke

másrészről:
Név: Göd Fejlődéséért Közalapítvány
Székhely: 2131 Göd, Pesti u. 81.
Adószám: 18673591-1-13

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között, az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételek szerint jött létre.

Nyilvántartási szám: 13-01-0001199
Pénzforgalmi számlaszám: 10403253-50515149-48481005
Aláírásra jogosult képviselője: Fülöp Zoltán

Előzmények

Felek rögzítik, hogy jelen támogatást a Támogató a Kedvezményezett részére Pest Megye 
Közgyűlésének az önkormányzati támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.), alapján, a Civil Támogatási Alap (Rendelet 40. §) 1. sz. pályázati felhívása 
keretében elnyert pályázat útján nyújtott támogatásként nyújtja, a Megyei Értéktár Bizottság 
21/2021.(09.30.) sz. MÉB határozatával összhangban.

A támogatás tárgya

1. Támogató a támogatást a Kedvezményezett részére az alábbi pályázatban foglalt támogatott 
tevékenység(ek) megvalósítására nyújtja: Emlékszoba kialakítása Kincsem egykori istállójában

2. Támogató az 1. pont szerinti támogatott tevékenység(ek) megvalósítására a Kedvezményezett 
részére 9 077 340 Ft, azaz kilencmillió-hetvenhétezer-háromszáznegyven forint összegű vissza 
nem térítendő támogatást nyújt egyösszegben, támogatási előleg formájában. A támogatás 
intenzitása: 100%

3. A támogatott tevékenység időtartama: 2021. augusztus 01.- 2022. június 30.

4. A támogatás felhasználásának határideje: 2022. június 30.

5. A projekt megvalósításának helyszíne:
2131 Göd, Kincsem park 2.
Helyrajzi szám: 2690/11

6. A támogatás terhére elszámolható költségek kizárólag a Kedvezményezettnek a 3. pontban 
megjelölt támogatott tevékenység időtartama alatt, a támogatott tevékenység megvalósításával 
összefüggésben felmerült, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező költségtervben szereplő 
költségek, igazoltan e célra fordított 4. pontban megjelölt felhasználási határidőig pénzügyileg 
teljesített kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el olyan költséget, amelyre az 
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államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás vagy egyéb forrás nyújt 
fedezetet.

7. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege 
tartalmazza. A Kedvezményezett által a Civil Támogatási Alap keretében meghirdetett pályázati 
felhívásra benyújtott, a Szerződés 1. pontjában megjelölt pályázata (valamint annak mellékletei és 
annak hiánypótlása), valamint a Civil Támogatási Alap 1. sz. pályázati felhívása jelen szerződés 
részét képezik akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra. A fizikai csatolás 
hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen szerződéssel együtt 
alkalmazzák Felek. Abban az esetben, ha a jelen szerződésben meghatározott okból a támogatott 
tevékenység vagy a pályázat szakmai tartalmával összefüggő más adat (így különösen a pályázat 
jóváhagyott költségterve) a Kedvezményezett kérelmére, a Támogató jóváhagyásával módosul, 
Felek jelen megállapodásukat e módosításokkal összhangban értelmezik.

A támogatás rendelkezésre bocsátása

8. A Támogató a 2. pontban foglalt támogatási összeget a jelen szerződés aláírását követő 15 napon 
belül előleg formájában utalja át Kedvezményezett részére a Kedvezményezett jelen szerződésben 
meghatározott számiaszámára.

A támogatás elszámolása

9. A Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a jelen szerződésben rögzített tartalmi-formai 
követelményeknek megfelelően és határidőben köteles írásos beszámoló benyújtására.

10. A támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor 
benyújtott számlák, egyéb számviteli bizonylatok teljesítési időpontja a 3. pontban megjelölt 
időszakra esik, és pénzügyi teljesítése a 4. pont szerinti felhasználási határidőig megtörténik.

11. A Kedvezményezett a támogatás teljes összegére vonatkozó hiánytalan beszámolót köteles 
benyújtani a Támogató részére a 4. pont szerinti felhasználási határidőtől számított 60 napon belül.

12. A beszámoló részei:

a. Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt 
szakmai beszámoló, a teljesítést alátámasztó fotódokumentációval a támogatott tevékenység 
megvalósításáról;

b. Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt, a 
támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység 
megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítő 
a Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint. A számviteli bizonylatokról készítendő összesítőt a 
Támogató által meghatározott formanyomtatványon, a Kedvezményezett képviseletére 
jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírva 1 darab eredeti példányban, 
továbbá szerkeszthető formában (Word, Excel) kell benyújtani. A formanyomtatványt a 
Támogató legkésőbb a felhasználási határidőt megelőző 30 napig elektronikus úton megküldi 
a Kedvezményezett jelen szerződésben meghatározott elektronikus levélcímére;

c. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített számviteli bizonylatok másolata;

d. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített pénzügyi teljesítést igazoló iratok másolata;
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e. A Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 
hitelesített, 200.000 forintot meghaladó építési beruházás, eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése vagy szolgáltatás megrendelés esetén írásos megrendelő / szerződés hiteles 
másolata;

f. A jelen szerződés 22. pontja szerinti nyilatkozat

13. A Kedvezményezett a támogatás terhére kizárólag azon költségeket számolhatja el, amelyekhez
kapcsolódóan az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti 
számviteli bizonylatra rávezetésre került, hogy „Pest Megye Önkormányzatával kötött PM_CIVIL- 
1/087 számú támogatási szerződés terhére elszámolva....................... Ft".

14. A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell 
megállapítani. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak 
végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton 
megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
középárfolyamon kell forintra átszámítani.

15. Az idegen nyelvű számlákon, dokumentumokon, bizonylatokon azokat az adatokat, 
megjelöléseket, szövegrészeket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a bizonylat tartalmának 
megbízható, valóságnak megfelelő megítéléséhez szükségesek, magyarul is fel kell tüntetni.

16. A Kedvezményezett az elszámolás során köteles nyilatkozni, hogy a pénzügyi elszámolásban 
feltüntetett költségek kifizetése előtt, azok összegszerűségéről, jogszabályszerűségéről - 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás 
teljesítéséről is-előzetesen meggyőződött. Nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható el.

17. Támogató a beszámolót annak beérkezését követő 60 napon belül ellenőrzi. Ha a benyújtott 
beszámoló nem felel meg a jelen szerződésben és mellékleteiben, illetve az irányadó 
jogszabályokban foglalt követelményeknek, úgy a Támogató írásban hiánypótlásra szólítja fel a 
Kedvezményezettet, melyet a Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban meghatározott 
határidőn belül teljesíteni köteles. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban megjelölt 
határidőn belül nem, vagy nem a felszólításban megjelölteknek megfelelően teljesíti a 
hiánypótlást, úgy a Támogató jelen szerződéstől elállhat.

18. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, és szavatol azért, hogy a vonatkozó 
hazai, nemzetközi, továbbá európai uniós jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak megfelelően a támogatási program 
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a támogatási programmal 
kapcsolatos valamennyi tevékenység, eljárás során átadott dokumentumokban feltüntetett 
személyek kifejezetten hozzájárultak személyes adataiknak a Támogató által a támogatás 
nyújtásával, felhasználásának ellenőrzésével, illetve a támogatással kapcsolatos tájékoztatással 
összefüggésben történő kezeléséhez, illetve ezen adatok vonatkozásában a Támogató 
jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségének teljesítéséhez.
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Fenntartási kötelezettség

19. A Kedvezményezett köteles a támogatásból
a) felújított/átalakított/bővített ingatlant 3 évig a projekt eredeti céljának megfelelően 

folyamatosan fenntartani és működtetni;
b) beszerzett eszközöket, immateriális javakat 3 évig folyamatosan fenntartani és 

működtetni.
A támogatásból fejlesztett ingatlannak, beszerzett eszközöknek és immateriális javaknak a 
fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett tulajdonában vagy használatában kell lennie. A 
fenntartási időszak a beszámoló elfogadásával kezdődik, és a beszámoló elfogadásától számított 
három (3) évig tart.

20. A beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes 
jóváhagyásával és a Támogató döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más 
használatába, illetve terhelhető meg.

21. Kedvezményezett köteles a támogatásból megvalósult beruházás, valamint a beszerzett eszközök 
állagmegóvását és vagyoni szempontú védelmét saját költségén folyamatosan biztosítani, továbbá 
köteles gondoskodni azok rendeltetésszerű használatáról, illetve az előírt folyamatos 
karbantartásról, valamint a szükséges javításokról és esetlegesen szükséges, eredeti állapotnak 
megfelelő pótlásokról. Kedvezményezett köteles az eszköz-karbantartási munkálatait a hatályos 
jogszabályok által előírt módon dokumentálni és ezt az elszámolás/ellenőrzés során a Támogató, 
valamint az ellenőrzésre jogosult szervek számára igazolni.

22. Abban a kivételes esetben, amikor - a pályázatból is kitűnő módon - a támogatás felhasználása 
más vagyonát gyarapítja, vagy a beszerzett eszköz más használatába kerül, a Kedvezményezett 
köteles egy egyoldalú nyilatkozatot beszerezni a tulajdonostól vagy használótól, hogy a 19-21. 
pontokban foglalt kötelezettségeket vállalja. Ezen egyoldalú nyilatkozat be nem tartása esetén 
Kedvezményezett felel és helytállni tartozik minden, a jelen szerződésből eredő 
jogkövetkezményért.

Ellenőrzés

23. Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a jelen szerződés 
alapján a szerződésben meghatározottak szerinti teljesítést, a támogatási cél megvalósítását és a 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni.

24. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, 
minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket 
nyilatkoztatni. Támogató jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel 
kapcsolatos számlák és egyéb bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a számlákat kibocsátó 
személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.

25. Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit 
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is 
segíteni. Ha a Kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a 
költségvetési támogatást visszavonhatja.
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Iratmegőrzés

26. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő tíz (10) éven 
keresztül hiánytalanul megőrizni.

Támogatás jogosulatlan igénybevétele

27. Fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha jelen szerződés megkötését követően a 
Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, 
amely a támogatás visszavonását, a jelen szerződés felmondását vagy az attól történő elállást 
teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul 
tájékoztatni kell.

28. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása 
esetén a Támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt 
felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

29. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak 
felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a 
jegybanki alapkamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 
visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is teljesíthető.

Biztosíték

30. A jelen szerződésben foglalt támogatás biztosítékaként a Kedvezményezett legkésőbb a támogatás 
folyósításáig a támogatási összeg 100%-ának megfelelő, beszedési megbízás adására köteles.

A támogatási összeg és kamatai visszafizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési 
megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a Támogatási szerződés Támogató részéről szóló 
egyoldalú megszüntetéséről szóló döntés vagy a fizetési felszólítás megküldését követően, az 
abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

Kedvezményezett köteles bejelenteni valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással 
megterhelhető - fizetési számlája tekintetében, a Támogató beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére 
vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak 
Támogatóval együttesen, annak szignálásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló 
kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A Kedvezményezett számlavezetője(i) által 
érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési jogának biztosítására a jelen támogatási 
szerződés 2. számú mellékletét képezi.

Támogatási szerződés megszüntetésének esetei

31. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt 
feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

a. a megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott 
tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki 
felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

b. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,
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c. ha a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató 
tudomására olyan körülmény, amely alapján a támogatási szerződés megkötését kizárta volna,

d. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

e. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az e rendeletben vagy a támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem 
lehet ellenőrizni,

f. a Kedvezményezett a jelen szerződés 32. pontja alapján tett nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja,

g. a Kedvezményezett nem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette beszámolási 
kötelezettségét,

h. a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 
Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő 
további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott észszerű határidőn belül nem 
intézkedik,

i. a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik, vagy

j. jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott egyéb esetben.

Kedvezményezett nyilatkozatai

32. Ha a 31. pont a), c), d), f), h), i) vágyj) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, 
a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a Kedvezményezett 
adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a támogatás egyéb -, a pályázatban ismertetett 
vagy a jogszabályban, jelen szerződésben rögzített - feltételeiben változás következik be, a 
Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban 
bejelenteni a Támogatónak.

33. Kedvezményezett kijelenti, hogy
a. a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak 

és hitelesek az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be,
b. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 
eljárás nincs folyamatban,

c. megfelel az Ávr.-ben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
d. megfelel az Áht. 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek,
e. megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (a továbbiakban: Knytv.) 6.§ és 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek,

f. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja,

g. lejárt határidejű köztartozással nem rendelkezik,
h. nincsen Pest Megye Önkormányzata felé meg nem fizetett, lejárt tartozása,
i. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható 

szervezetnek minősül és
j. a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.
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Támogatási szerződés módosításának esetei

34. Nem kell a támogatási szerződést módosítani, azonban a Kedvezményezett a tudomására jutástól 
számított nyolc napon belül írásban köteles jelenteni a Támogatónak, ha

a. a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a 3. pontban meghatározott határidőhöz képest 
előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;

b. a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Kedvezményezett által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás 
valósul meg, vagy

c. a támogatott tevékenység úgy módosul, hogy az a tevékenység műszaki-szakmai tartalmát, a 
támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem jelent kockázatot a projekt eredményességére.

35. A költségterv kiemelt költségvetési sorain (igénybe vett szolgáltatások, tárgyi eszközök, 
immateriális javak, építés, projektmenedzsment) rögzített összegek legfeljebb a támogatás teljes 
összegének 10 %-át nem meghaladó mértékben léphetők túl (a költségterv más kiemelt 
költségvetési sorainak megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül), ha azt 
Kedvezményezett által benyújtott módosított költségterv és az eltérések indokait tartalmazó 
írásbeli kérelme alapján a közgyűlés elnöke jóváhagyta. Ha a túllépés összege nem haladja meg a 
támogatás teljes összegének 5%-át, a Kedvezményezett a módosításról a beszámolóban köteles 
számot adni. A módosítási kérelem (beszámoló) nem hagyható jóvá, ha az a pályázat 
támogathatóságnak alapvető feltételeit érinti/érintette, és/vagy kockázatot jelent a projekt 
eredményességére.

36. A 34. és 35. pontban foglalt eseteken túl a támogatási jogviszonyt érintő változások esetében a 
jelen szerződés módosítása szükséges. A Kedvezményezettnek a módosításra irányuló kérelmét 
írásban, indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag 
olyan indokkal kezdeményezhet módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit 
utólag nem változtatja meg. A módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási cél 
megvalósulását nem veszélyeztető - 34. a) pontban foglaltakon túli - határidő-módosításra, a 
költségtervet érintő, 35. pontban foglaltakon kívüli módosításokra, valamint a Kedvezményezett 
adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás miatt bekövetkező, a támogatás összegét 
érintő módosításra.

Kapcsolattartás

37. A támogatott tevékenység teljesítésének elősegítése érdekében a Támogató és a 
Kedvezményezett részéről a kapcsolattartó személy:

Támogató részéről:
Név: Tamaskovics Nikolett
Telefon: +36707099502
E-mail: civilpalyazat@pestmegye.hu

Kedvezményezett részéről:
Név: Fülöp Zoltán
Telefon: +36205510331
E-mail: fulopzoltan@god.hu
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38. A Támogató és a Kedvezményezett gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat - mint 
érintetteket - megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen szerződésben, valamint az 5. számú 
mellékletben megadott személyes adataikat a Támogató és a Kedvezményezett kapcsolattartás 
céljából kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja.

39. A kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban 
gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének 
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően 
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok 
törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok 
szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési 
kötelezettség megszűnik.

40. A Támogató és a Kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely 
kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a 
személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen, 
továbbá, ha a fent megjelölt kapcsolattartók személyében változás történik. A kapcsolattartó 
személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesíteni szükséges. A 
kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a jelen szerződésben meghatározott módon 
megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartó személyében bekövetkező változás nem 
indokolja jelen szerződés módosítását.

41. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, 
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás 
érkezett. Az írásban történő kézbesítés pedig akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a 
kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt 
a címzett igazoltan átvette.

42. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a küldemény a postai kézbesítés második 
megkísérlését követően is nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött 
küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.

Egyéb rendelkezések

43. A Kedvezményezett a jelen támogatói szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről kiadott 
tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás 
Támogatótól származik.

44. A Támogatónak és a Kedvezményezettnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
támogatási jogviszony keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a 
támogatási jogviszony létrejötte után felmerülő, a jelen szerződés teljesítését akadályozó 
körülményről kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

45. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy teljes egészében 
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez a szerződés többi rendelkezésének 
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érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. A Támogató és a Kedvezményezett azonban 
kötelesek törekedni arra, hogy az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartott rendelkezést 
jóhiszemű tárgyalások útján érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.

46. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az Áht, az Ámr, és a Knytv., valamint Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzati 
támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete irányadóak.

47. Jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült, melyből kettő példány 
a Támogatót, egy példány a Kedvezményezettet illeti meg. A szerződő felek a jelen szerződésben 
foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2021........................ Göd, 2021...............................

Szabó István
Pest Megye Közgyűlésének elnöke 

Pest Megye Önkormányzata 
Támogató

Fülöp Zoltán
Göd Fejlődéséért Közalapítvány

Kedvezményezett

Szalkainé Pribula Ágnes 
pénzügyi ellenjegyző
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