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Azonosító gzäo;: KMOP-S. 1. 1 /B-2oo8-o0o 1

Támogatásĺ Szeľzödés 10. sz. môđosítása

amely létľejött

e$rrészľól a Nemzeti Fejlesztési Ügmókség |7077 Buđapest Wesselénl u. 20-22.) mnttámogato (továbbiakban: Támogató) képviseietében eljaĺä Pro Regio ľázcp.ľĺa5,aĺországs
Regionális FejleszŁési és Szolgáltató Nonprofit Közhaszĺri1 Kft. mint kozremlito dő szerłez'et {atovábbiakban KözľeműLödő Szenrezet}

Postacím; 1146 Buđapest, Hermina ut 17.
Szekhely: 1 146 Budapest, Hermin a út 7? .
Aláíľásra jogosult képvíselóje: đr. Lukovich Tamás ťlg;vezetó igazgató
AzonosÍtó szám (törzs - szźlm / CégJeryzekszám) : o 1 -o93 1 0372
n6c,57aÍr' f adoazonosító jet: 20?42164-2-42

másrészról

Kon-oľcium képvise.letében ei.jaró Budapest Józsefirárosí Önkormányzat, mintkeđvezményezett {továbbiakban: Kedvezméuyezett),

PostacÍm; 1o82 Buđapest, Baľoss utca 63-67.
Szé}.cřrely: 1082 Buđapest, Baľoss u. 63-67'
AzonosÍtó szám (törzs-szńm) : 7 357 t5
Adoszárn: t57 357 15-2-42
Pénzfoľgďmí száLrnlaszáL:rr, amelyre a táĺnogatás utáásra kerril: 141oo3o9.I o213g4g.45000002
Aláírásra jogosult képviseloje: dr' Kocsis Máté polgármester

Kozremťlkö dő }zeĺvezet és Kedvezményezett. (tovabbiakbän eg4itt: Szerz.őđőFelek) kőzőtt azalulíľott helyen és napon az alábbi fettételekkäl. .:.
A Szerzódó Felek 2oo9.. augpszťus. 7 :n- ?_!|!!p."t Jóasefułros Magdolna l{egyedProgram ľI. címťr prol.ektre, xlfiop.s.r.1/B.2oo8:ooo1 azonosító számon TámogatásiSzerzódést kötöttek, amely

' - ą0o9. május. 28.tĘL.;;Táľiogató ' - támogatast befolyásolo lényeges vt,Jtozás,

táľ5lban,
2010. október 1Ł:r ?0lo. augu;ztug 4-í hatállyď a.Támogató altď esroldalúan, azAltątános Szerződ'esi Fęltétetęk7ahtozása,miatŕ ELv ti* ÝE'vr

2olo. december. 14-én.nKeđvezmén.yuett._ běfejezes 3 hónapos csúszásao táĺryban;2o1I. áprilís 27-én;Kedvęzľ.nényez'ett - célkitůzéseket befoýásoló lényeges változás"tárgrban,
faLl,junius 15-én 

'Ked.vezményez'etť - célkiťrlzéseket befoýásoló !ényeges váĺtozásotárrybarr'
zoJL auguszťus 16.án 2011. szeptember I-i hatátlyď a Támogató áltď eryolđalúan,
a Péľvťtggi elszdmolás rész|etes szabälgai wáltozása-miatt,
2011. október 19-én oKedvezményezett - célkiüizéseket befolyásolo lényeges' változás" tárryban, :

2oI2. máĺcius 19.én 
"Kedvezményezett - 

.célkitri2eseket befolyásoló lényegeśváltozás" táľglban
modosításra kerüIt.
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A Szerzódó Felek megállapodnak abban, hory a mď napon a Támogatási Szeľzódést az
ďábbíak 9".'i''t modosÍtják:

Az eredeti szöveg:

5. A ProJeLt }öltsége, a támogatás forľása és tisszege

5.1 A Projekt összköltsége

A Projelct le nem vonhąto Ápĺ-vĺ számított összköltsége 2.193.399.653 ft, azazkétmilliard- száekilencvenhárommi]liő-hätomsztlzkílenvenkileneuevhątszáz'öŁvenháĺom
forint.

5.2 A Projekt e1szá'molható költségei

A Projekt le nem vonható Ápĺ-val száqlított elszámolhato költsége 1'966.812.4Qa Fłi, azaz
e$lmilliáľd. kilencszázhatvanhatmilliô.nyoIcszáztizenkétezer-ĺégyszáz forint.

5.4 A támogatás összege és mértéke

A trámogatás mértéke a Projekt le nem vonható Ápĺ-vĺ számított elszámolható költségének
88'11 o/o-a, de legfeljebb 1.733.ooo.111 Ft, azaz eglmi77ićtđ.Ilétszázharmincháromńĺuĺo-
e gĺ szaztlzene$l fo rínt'

A modosított szöveg:

5. Á ProJekt költsége, a tárrogatás foľrása és iisszege

5.3 A Projekt összköltsége

A Pľojekt le. nem von.ható 'Ápe,-vĺ számított összköltsége 2.192.972.9ĺ2 .ĺt, 
azaz

kétmilliard- szá'kilencvenkétmjllió-ki1eĺcszáz1izenkettóezer.h ć'ĺomszÁz'hewentę!!ę foĺnt.

5.4 A Projekt elszámolhatglköltségei 
.

A Projekt ľ Pg* vonható.,ńF,łivď számított elszámolhato költség. r'.gie.a i,sj..non.',,, ",,,e5lmilliáľd- kilencszázhatvantratmilliő-ĺlégiĺszázhuszonötezer-eg'šzaztĺenc forínt.

5.4 A támogatás.összegećs mértéke

A táľnogatás mertéke'al.Frojet<t.Íe nen vonható ÁFA-vď számított elszáľiolhatóliköltségének
88'111748 o/o-a, de legfeljebb l;732.6sĹ.584 Ftt, azazegm37tiaÍd-hétszárharminckétmillíó.
hatszázôtv ene gyezer-ót százhaĺnincné gr foľint'
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A jelen módosÍtó szeraódés elválaszthatatlaĺr mellékletei: 
.

r 1. sz. melléklet' amely a Támogatási Szerzóđés 1. sz. 
'Fľojekt e1számolhato

költs égei"meiléklete ;o 2, sz. melléklet, 
.amely a Támogatási Szerzódés 2. sz, 'Elszámolható köitségek

réseletezcsco melléklete;
o 3. sz. melIéklet, amely a Tálrrogatási Szerzódés 3. sz. 

"Foľrásolť melléklete;l 4. sz. melléklet' a'mely a Támogatási Szerzódés 9. sz' 'A Proje1rt elszámolható
költségei tevékenységek szerint" melléklete;r 5. sz. melléldet' amely a Támogatasi Szerzódés 11. sz. 

"A Projekt kifizetési
titemezése" melléklete.

Az eredeti szerzőđés és az összes, már ervényben lévó koľábbi szerzód.ésmódosítás mind.en

"ryfb 
kítétele és pontja váItozatlan maľad. Jelen szerzód'ésmódosítás akkor lép érvénybe,

amikoľ az a]ábbi felek közůl az utolsóként ďájró ís ďáLírta.

dľ. IIocsls Máté
polgáľmester

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest,
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