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Váľo s gazdálko dási és Pénzĺiryi Bizottság v é|emény ezi

Humánszolgáltatási Blzottságvéleményezi

Hatźlr ozati j av as|at a bizottság szźtmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság/Ilumánszo|gáltatĺási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|oterjesztésmegtárgya|ásźt.

Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testĺilete számára i

Tisztelt Képviselő.testiilet!

1. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az ,,IJj Széchenyi Terv'' Kozép-magyarországi
Operatív Program megvalósítása érdekében kieme|t pá|yazati felhívást tett kozzé,,Szociális
célú.váľos-rehabilitációs témájri kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszám:KĄ/ÍoP-5.1 .tlB-Iz)
témában 20|2. augusztus l 0-én.

A' páiyázat 1. döntése: A Képviselő-testiilet 2012. augusztus 29-én; a 285l2OI2. (VIII.29.)
száműhatáľozatbarldĺ jntöttaze|indításarőI.

A'páiyánat 2. dłintése: A Képviselő-testületz}Lz. szeptember 27-éntźrgyaltaés a32Ol20I2.
(IX.27.) szźlmű hatźtľozatźlban elfogadta a Magdolna Negyed Program III. benyujtásához
szükséges adatlapot, valamint a Konzoľciumi Együttműködési Megállapodást a pľojekt
megvalósításában résztvevő Tiíľsashĺĺzakkal, valamint az cjnkoľmányzati ĺjnerő ĺisszegéről
dönttitt.
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'A páůyázat 3. dtintése: A Képviselő-testĺilet 20|2. október 4-én tárgyalta és a 32912012.
(x.0a.) számű határozatźtban elfogadta: a Magdolna Negyed Pľogram III. / Akcióteriileti
Tervét (ATT); a páIyźnat benyújtasához szükséges tulajdonosi és egyéb nyi|atkozatokat; a
Helyi Támogatói.Csopoľttal kĺitendő együttmfüĺldési megállapocást; a projektmenedzseri
szerzőđést; aptĺLyázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányterveket és koncepciókat;

' és az Integľált Városfej1esztési Stratégia feltilvizsgźtlatát.

Apil|yźruat 4. diintése: A Képviselő-tęstĹilet20If. október 30-án tárgyalta a beadott pźiyázat
hiĺłnypótlási felhívása szerint szfüséges módosításokat és a 368120112. (X.30.) szźtmil
hatźr ozatában el fo gadta a pľo gram mó do sított Adatlapj át.

A Képviselő-testĹilet 2012. december 19-én a 46|12012. (X[.19.) számtĺ határozatábarl a
projekt megvałósításźůloz sziikséges önerő összegének kiegészítéséróIhozott döntést.

f. A Magdolna Negred Program |I|. páiyázat elbíľálása
. A'Koľmány az 164912012. (xII.19.) számú határozatńban jóváhagĺta a KMOP.5.1.1/B.

12.k.2012.0001 projektazonosítĺó, Budapest-Józsefváľos, Magdolna.negyed progľam III.
elnevezésíĺ projekt javaslatot és 3 819 572 953 foľĺnt támogatásban ľészesitette.

A Kornrányhúározat szeľiĺrt a végleges támogató dĺintés és a támogatási szerzőđés
me gkĺlté sének feltéte l ei az alźĺbbiak:

- A lakóépületek felújítása keretében nem támogatható a kaputelefon rendszer kiépítése
és a vízgyujtő puffeľtríľozók kialakítása, összesen bruttó 7 437 835 Ft értékben, így
ennek levonása szfüséges.

A Projek{ ' e|łlkészítési köitségein belül a ,,megr,alósíthatósági tanulmĺínyoľ'
megneÝezéssel ľögzített, bruttó 13 080 001 Ft aza|äbbiak okán nem elszámolható:

- ,,Megvalósíthatósági Tanulmrínyok - Pá|yazati kĺitelezettség. Az Akcióterĺileti Terv
megalapozźtsát biztosító háttéĺanulmányok, úgy, ĺnint költség-haszon elemzés,
kihaszná|tsétgi terv, .parkolási koncepció, igényfelmérés és kihasználtsági terv''
elnevezésű tételek az akciőteľületi terv részét képezik, önálló költségként való
elszĺĺmolásuk nem indokolt;
- A paľkolási koncepció megléte elvĺírás, azonbannem szeľepel aPá|ytuati Útmutató
C23. pontjában feltiintetett támogatható költségek kĺizĺitt.

- A soft tevékenységek közül aTIl4. sz. (Vagyonkezelő munkatĺĺľsainak iizemeltetési,
valamint szociális és kommunikációs továbbképzése) tevékenység nem támogathatő
bruttó 4 783 040 Ft ćľtókbcn;

1- - Az IVS fbłtilvizsgáIatra2 000 000 F.t.ot tervez, ugyanakkor a benffitott dokumentürn
a|apjánnem tzonosítható a költséggel arĺĺnyos többletmunka'továbbá a Felhívás C3.3
pontja és az A|ta|źnos Útmutató a|apjannem elszĺímolható költség;

- A bruttó 3I061-7t Ft költségrĺ tervezési koordináció nem minősül támogathatő
tevékenységnek.

Fentiek a|apjan a Koľmanyhatźrozat mindtisszesen 30 407 047 Ft tervezett kĺiltség
elszímolhatőságátnem hagýa jővá. AzÖnkoľmányzathozz}Iz. decembeľ 2$-anmegérkezett
a Pro Regio Közép-Magyarorszźtgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kĺizhasznú
Kft. (a továbbiakban: Pľo Regio Nonprofif Kĺizhasznú Kft.), K-2012.KMOP-5.1.1/B-lz-k.-



0085454/163 iktatószámri éľtesítése, melyben hivatalosan tájékoztatták az onkoľmányzatot a
fent rész|etezett Kormányhatźttozattő|, egyben meghatároztźl< a Támogatási Szerződés
megkötésének részletes feltételeit.

Az e|őzőekben ismertetett el nem szźlmolhatő tevékenységek nrellett, a Pro Regio Nonprofit
Közhasznú Kft. kérte a Programalap keretében megvalósítani tervezett mini-projektek
taľtalmának oly módon töľténő megltatttrozásźtt, azok elszĺĺmolhatók legyenek a soft
tevékenységek kĺizött (szociális lakhatás technikai segítségnyújtás keretében beľuházási
jellegtí ter'ékenység I1 528 000 Ft éľtékben soft keretében nem tźmogatható tevékenység)'

A Pro Regio Nonpľofit Közhasznú Kft-vel tĺjľtént egyeztetés a|apjttn a Progľamalapon belül
fenti koltség az eredeti javaslat szerint elszámolható, viszont ehhez kapcsolódóen a Tl4
szociális programok keretében az eľedetilegtewezett motivációs csomag (lakáskorszenĺsítés)
-kĺiltségeinek _ 28 448 000 Ft . átcsopoľtosítása vált szfüségessé.

A Pro Regio Nonpľofit Kĺizhasznú Kft. 2013. januar 3_źn érkezett tźĄékoztatása szerint a
Támogatási Szerzódés megkötéséhez sziikséges dokumentumok benľijtásanak határideje
20|3.január 14-e, 16.00 óra.

3. A megítétt támogatás ľészletezése

A 3 819 572953 Ft-ból az onkormźnyzat3 287 060 2O5 Ft, míg atársashźnak _ konzorciuĺĺi
paľtneĺek _ 532 5|2 748 Ft támogatásban részesülnek

Az onkoľmányzat összköltsége megemelkedik mindösszesen 479.05I.965 Ft-tal, melyből
376.244.918 Ft visszaigényelhetó t\fa, illetve a korábbi döntések és a pźůyźľ:at e|bíráIása
foiytán |02 807 047 Ft ĺlnkormanyzati foľrás _ meiyek a pá|yázat soľiĺn el nem száłno|hatő,
de a 'megvalósításhoz szfüséges szolgáltatások, eszkozok költsége. A költségek az
előteľj esztés 5. pontj ában keľĹilnek részletesen bemutatásľa.

4. ATámogatásiSzerződés.teľvezeténekés mellékleteĺnekelfogadása

A Pro Regio Nonprofit Kozhasznű Kft. az éľtesítéssel egyutt megkiildte a Tźmogatásí
Szerzłĺidésmintájźú' valamint annak 12 đb melléklet mintájźúaza|ábbiak szerint:

1. sz. melléklet - Pľojekt elszĺímolható kciltségei

2. sz: melléklet - A Projekt elszámolható ktiltségeinekrész|etezése

3. sz. melléklet - A Projekt foľľásai

4. sz. mel.lóldet - z\ Projelct szómszeľiĺsíthctő cľcdmónyci

5. sz. melléklęt - Biztosítékoka vonatkozó nyilatk ozatok, szęrz-ődések, megállapoĺlásclk

6. sz. rnelléklet. Ľltérések listája

7. sz. melléklet - Apéluugyi elszĺámolás részletes szabźiyai

8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás

A Konzorbiumi Megállapodásokban szfüséges nevesíteni, hogy a konzorciumi paľtneľek
(tĺĺľsashazak) kĺizbeszerzési e|jźlrása során a KeďvezményezeÍt részétłĺl ki vesz részt a
bfuá|ati szakaszokban. Ezen személyekľe vonatkozó javaslat: a projektmenedzser, a Rév8
Zrt. részérol Csete Zo|táln, az épii|et felújításokat megvalósító Kisfalu Kft. részéről Kovács
ottó.



9. sz. melléklet - Kozbeszeruési terv

10: sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek iitemezése

11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése

|2. sz. melléklet - Előles kifizetési kérelem

Az onkoľmáĺyzatľészéről további rendelkezésrę bocsálaĺlúó dokuľreltulrlok:

13. sz. melléklet - Nyilatkozat Főkedvezményezett, illetve a tąmogatásban részestilő

paľtnerek bankszámláiľól

14. sz. melléklet - A nyilvĺĺnosság és a tź$ékoztatás biztosítása érdekében tervezętt

tevékenységek

15. sz. melléklet - A projekt megvalósulásának helyszínei

16l. sz.melléklet - Nyilatkozatkonarbzás-mentességľől

17. sz. melléklet - Banktitok kiadásárőI sző|ő felhatalmazőínyi|atkozat

18. sz. melléklet - Nyilatkozatkozbeszerués lefolytatásĺáról

A Rév8 Zľt., egyeztetve a Hivata| és a megvalósító szervezetek munkataľsaiva| a I.

Támogatási Szerzőđés-teľvezetét és mellékleteit, valamint II. a tźnlogatásban részesülő
szervezet aďatairavonatkozó dokumentumot összeállította. APro Regio Nonprofit Közhasznu
Kft. felé benffitandó dokumentáció előteľjesztés melléklętét képezi, melynek elfogadása
képviselő-testĹileti döntést igényel, figyelemmel a Magyarország helyi önkormźnyzatairő|
sző|ő20|1. CL)O(XIX. töľvény 41. $ (3) bekezdésében foglaltakľa.

5. A pľogľam soľán el nem számolható kiiltségĺĺ tevékenységekhez iinkoľmányzati
foľľás (iineľő) biztosítása

Mint korábban jeleztük, a Koľmźnyhatározat éľtelmében 30 407 047 forint tervezett költség
nem szĺĺmolható el a pľoglam során. Ezek atevékenységek illeszkednek a pľogľamba, đe azok
költségei, a pźiyazati kiírás éľtelmében nem tĺĺmogathatóak.

Az e| nem számolható költségek két csopoľtba soľolhatók:

I. Előkészítés során miíľ felhasznált kĺiltségek

Ide taľtozik apźiyazat megírasa soriĺn felmeľĹilt költség _ Megvalósíthatósági tanulmányok és

IVS elkészítésének költsége -, mindĺisszesen 15 080 001 Ft éľtékben.

A páIyźaat benyűjtásához szĹikséges tulajdoni lapok (ftildhivatali) díjai, a hatósági
engedélyezési eljrĺľás során felmerülő díjak, a közbeszerzési eljarás lebonyolításával
kapcsolatos díjak tĺsszesen 844 567 Ft összegben.

il. Megvalósítássorĺĺntervezettköltségek

il/l. Lakóépiiletek esetében kaputelefon ľendszer és vizgyűjto puffeľtarozók kiépítése
7 437 835 Ft éľtékben.



II/2. Kisfalu Kft. munkataľsainak üzenreltetési' valamint szociális és kommunikációs
továbbképzése 4783 040 Ft értékben.

IIl3. A Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y fe|adataí e||átása során fblmeriilő, az

díjak, a fulajdoni lapok díjai, a tervkoordinációs tevékenységhez kapcsolódó feladatok
költsége összesen2 f6I604 Ft éľtékben.

Tekintettel aľľa, hogy a fentiek szerves részei a pľojektnek és a meghatĺĺľozott célok
eléréséhez azokat szfüségesnek tartjuk, javasoljuk, hogy az onkoľmĺĺnyzat a költségcket
k<iltségvetésének terhére, öneľőből biztosítsa.

A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. továbbá kérte, hogy a Kedvezményezett részérő|
keľiiljon bemutatásra a projektre vonatkoző, az onkormányzat és a k<ĺzbeszerzési tanácsadó
közötti megbízási szerzőđés. A projektben e|szźnrlolható költségként szeľepel 4 000 000
foľint, ľnelyet az onkoľmányzat kozbeszerzési szakéľtő đíjazásara fordíthat, ez a pá|yźzati
felhívás szerinti maximális összeg.

Tekintette| aközbeszerzésifeladatok mennyigére _ a projekt valamennyi alpľogramjában tĺibb
kozbeszerzési eljáľás lefolytatása szi.ikséges -, azok nagyságára és komplexitźĺsára további
bruttó 25 400 000 Ft önkormányzatifonástjavasolunk biztosítani. A kĺjzbeszerzési szakértő a
fedezet biztosítását követően, a lőzsefvźrosi onkoľmźnyzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabćůyzat IX. Része szerinti beszerzési eljárás a\apján kerül kiválasztásra, tekintettel arra,
hogy a kozbeszerzésekľől sző|ő 20|1. évi CVm' tĺiľvény 120. $ g) pontja alapjan a hivatalos
kozbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása nemtartozik a Kbt. batá|yaaIá.

Fent ľészletezett költségek, illetve a korábbi dtintések alapján (a Képviselő-testiilet 32012012.
(IX.27.) szźmi:'hatźrozatźlban37 millió Ft önÍészt, a Képviselő-testĺilet a46|/20|2. (XII.l9.)
számuhatározatá'ban 10 millió Ft <ĺnľészt biztosított) az eI nem szĺímolható tevékenységekľe
fordítandó onrész teljes összege mindösszesen I02 807 047 Ft.

6. A Roma.Net elnevezésű URBACT II. pľogľam bevonáŚá a progľamba

A Pro Regio Nonprofit Kĺizhasznú Kft. a Támogatási Szeruł5đés megkotéséhez szükséges
kĺitelező elemek mellett javaslatot is tett a pľogľam megvďósításźłloz, miszeľint tekintettel
aÍÍa) hogy a pľojekt célcsopoľtja részben az akcióteľiileten éIó roma lakosság, a
,,Pľograma1ap'' keretében kerĺiljön bevonásra a Roma-Net elnevezésű URBACT II. progľam.

A Pľo Regio NonproÍit Kĺizhasznú Kft-t a Rév8 Zrt. tájékoztatta, hogy száľnos tevékenység
e||átásáĺa (kĺiz)beszeľzési eliarás lutián, a Progľamalap kęľetében peđig a Közvetett
Tĺĺmogatások pźl|yazatai źtlta|' nyíIt eljaľások keľetében keriilnek kiválasńásra nonprofit
Šzervezetek' mely körben a Roma-Net becsatlakozfiat a pľogramakba..Ezenkívül a Roma-Ńet
Hetyi Támogatói Csopoľtja és a Magđolna Negyed Program III. Tĺĺmogatói Csoportjakozott
ti'bb átfedés is van _ Jőzsefvárosi KözösségiHazakNonprofit Kft., Kapocs Alapíwány _ ami
szintén elősegíti az egyittmfü ĺidést.

A projektmenedzseľ, a Rév8 Zrt. fe|hívta a Pľo Regio Nonproťrt Közhasznú Kft. Íigyelmét
arra, hogy a Roma-Net többi tagszewezete nem kertileti székhelyű vagy telephelyű, ami
megnehezíti az egyittmfücidést. Ez ktilönĺisen igaz a Progľamalap fonásainak felhasználása
esetén, hiszen a voĺatkozó útmutatók szeľint elvárás, hogy a páIyźnő szervezet he|yi, a
településen bejegyzett székhellyel / telephellyel l rendelkező non-proťtt szęrvezet legyen, akik



a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen báľmilyen módon jelen vannak),
vagy atelepülésen a koľábbiakban máľ konkĺét akciókat végrehajtottak.

7. A Práter u. 60. sz. a|atti tinkormányzati ĺngatlan kijelölése egyes szolgáltatások
ideiglenes biztosításáľa

Az elfogadott és tlĺmogatott progÍam 'része, hogy a Józsefuáľosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ munkatársai a felujításokkal _ bérhazak, köZtęľĹiletek _ kapcsolatos
szociális munkát támogassák, illetve intenzív családtiĺmogatási szolgźůtatźtst nyújtsanak, a
program megkezdését követően azonna|.

A fenti szo|gá|tatźlsok a program szerint a Dankó u. 16., illetve a Dobozi u. 23. sz. alatti
éptiletek helyiségeiben kerülnek kialakításra' ezen helyiségek a program során felújításra
keľülnek. Mivel ezen felújítások időigényesek _kilzbęszeruési eljźrźts, kivitelezés, szfüséges
engedélyek beszerzése, stb. _ javasoljuk, hogy fenti szolgáltatások, a helyiségek végleges
kialakításáig a Práter u. 60. sz. a|atti onkormányzati tulajdonú helyiségben keľiiljenek
biztosításra.

8. ElkĺilönÍtett bankszámlaszám létrehozása

Minden uniós támogatású projekthez kĺitelező elem a Kedvezményezett részéro| elkiilönített,
a progľam pénzügyi forgalnrát biztosító, elktilönített bankszámlaszźtm|étrehozása,

Költségvetésileg, pénzügyileg ĺisszefoglalva:
A pľojekt teljes bekeriilési költsége - tźtrsasházakon kíviil _ 3.766.112.170 Ft, összetétele:

1. pá|yazatitámggatási összeg
2. visszaigényé|hetí| áfa
3. önkormrínyzati saját forrás

3.287.060.205 Ft
376.244.9t8Ft
102.807.047 Ft

Amennyiben a Práter 60. éptiletbe költĺizik ideiglenes az intęĺlzív családtĺĺmogatási szo|géůat,
akkor annak a rezsi költségét is ĺjnľészként az onkormanyzatnak kell viselnie, javasolt a
Iakőhaz-mfü ci dteté s keretén belül'

2012. évben az onkoľmányzat mfüĺldési céltaĺalékot képzett a projekt előkészítési
ktiltségeiľe 138.92| e Ft ĺisszegben. Javasolt a projekt teljes önľészénekbiĺosítása atarťa|ék
teľhére az a|ábbiak szeľint.

1. 20|2. évi fellraszllálás tisszcgę |5.924.562FL(|5.924,6 e Ft). A ľelhasználás clologi
kiađásnak minősül, a2012. évi költségvetés módosítása szfüséges.

z. A céltaľtalékból tbnnmarado 122.99ó,4 e llt-ból 86.882,5 e Ft kĺitelezettséggel teľhelt
pénzmaľadviĺnynak minősül.

Fentiek alapjźn kéťük az a|ábbihatttrozati javaslat elfogadását.



!.

Hĺ'ľÁnoz.ł'TI JAvASLAT

A Képviselő.testůilet úgy dłint' hory

1. a.ĺ elfogadja a Koľmány 16492aI2. (KI.19.) száĺmű határozatálban jóváhagĺott, a
KMOP-S.I .1tB.12.k.2012.0001 pľojektazonosítĺí, Budapest-Jĺízsefváľos,
Magdolna.neryeĺl Pľogľam III. elnevezésű pľojektben meghatározott
feladatoka t, tálmogatáso k iisszegét.

,b.t aprojekt teljes megvalósítási iisszege 4.282.060.960 Ft, ebből az összes támogatási
összeg 3.819.572.953 Ft.

c.I a 3.819.572.953 F.t.ból az tinkoľmányzat támogatása 3.287.060.205 Ft, a
társasházak támogatása 532.512.7 48 Ft.

d.l az tinkormányzat iinként vállalt feladatként kiitelezettséget váIlal 3.766.112.170 Ft.
éľtékű pľojekt megvalósítására, melynek foľrásai a következők:

. pá|yánati támogatás 3.287.060.205 Ft

. visszaĺgényelhető áfa 376.244.918Bt

. łinkoľmányzatisaját foľrás 102.807.047 Ft

e.l az 1. d./ pont szeľĺntĺ önrészt az a|áhbifeladatokľa biztosítja:

a KépvÍselő.testület 32012012. (|X.f7.) számú határozata szeľĺnti 37 000 000 F.t

éľtékben'

. két havi pľojektmenedzseľi díj' a R;évB Zrt. részére a Képviselő.testület 46112012.
(KI.19.) száműhatározata szeľint, 10 000 000 Ft értékben'

- pá|yánat e|őkészités kłiltségére 15 924 568 F.t éľtékbeno

.vizgĺ(ljtő puffeľtáľoző |<lépitéséľe a Bp. VIII. Dobozĺ u. |7., Dobozi u. 19. és

Lujzau.22. sz. alattĺ łinkormányzatibérházakban 5 659 835 Ft éľtékben,

. kaputelefon rendszeľ kiépítésére a Bp. VIII. Baueľ Sándoľ u. 11., Lajza u. 8.,

Lujza u. 15. és Magdolnau.47 szám alatti iinkoľmányzati béľházakban 1 778 000
Ft éľtékben'

. Kisfalu Kft. munkatáľsainak ĺizemeltetési, valamÍnt szociális és kommunikáciĺós
továbbképzéséľe 4 783 040 Ft értékben'

. a Városfejlesztés és Főépítészi Üryos ztáiy Íelladatai e||irátsa soľán felmeľůilő
teľvkoordinációs tevékenység ktĺltségéľe 2 261 604 Ft éľtékben'

. kiizbeszezési szakértő díjazására25 400 000 [,t értékben.

Felelős: Polgármesteľ

Hatźrldłi: 2OI3. január 14.



2. .a.l elfogadja'.hogy 2012. évben az e|őkészítésľe az önrészből |5.924.562 Ft kifizetésľe
keľůĺlt' melynek fedezete a mĺĺktidési cél és általánĺls tartalékon belĺĺl a Magdo|na
Neryed III. pľojekt előkószítóse.

b.l az onkormányzat a2012. évi köttségvetés kiadás 11107-01 cím műkiidésĺ cél és
. általános taľtalékon belül a Magdolna Neryed III. pľojekt előkészítése céltaľta|ék

e|őirányzatáLt 15.924,6 e Ft.tal cstikkentĺ és ezze| egyidejűleg a kĺadás 11604 cím
e|őirányzatát, ugyan ezen łisszeggel megemeli megvalósítható tanulmányok' IVS
felülvÍzs gálat, ktizb es zerzési és enged élyezési díj ak cím én.

c.l felkéri a Polgáľmesteľt, hory a 2012. évi kiiltségvetésľől szóló rendelet
módosításánál a b./ pontban foglaltakat vegye fig5relembe.

' d.l a 20|2. évi műktidési cél és általános taľtalék Magdolna Negyed III. projekt
e|őirányzat 122.996,4 e Ft maradványából 86.883'0 e Ft kiitelezettséggel teľhelt
pénzmaľadványnak mĺnősíti a pľojekt megvalósításáig a pľojekt önľésze címén.

e.l a285l2012;1vlll.29.) számú képviselő.testületi hatátozat 10. pont b..c./ pontjában
foglaltakvégľehajtását e határozat|-2. pontjában foglaltak szerint teljesíti.

' f.l t 46|l20Ĺ2.(xII.19.) számú képvĺselő.testületĺ határozat 5. pontja e határozat
elfo gadás áv a| hatáiy át vesztĺ.

Polgáľmester

2013. janutu 14.

3. elfogadja az előterjesztés mellék|etét képező Budapest.Józsefuáľos, Magdolna.
neryed progľam III. - pľojektazonosító: KMoP.5.1.1tB.I2.k.2012.0001
megvalósítására kiitendő Támogatási Szeződést és mellék|eteit, felhatalmazza a
Polgáľmestert azok aláírásáľa, és fel|ratalmaaza a Támogatásĺ Szeződés
megktitéséhez szĺikséges teljes dokumentácĺĺó benyújtására a Pro Regĺo Nonprofit
Ktizhasznú Kft. felé.
Eryben fe|hata|mazza a Polgáľmesteľt a Támogatásĺ Szeľződés és annak
esetleges módosításaĺnak a|áírására, amennyiben az nem érĺnt tinkoľmányzati
foľľásbevonást, határidő mĺĎdosítást vary az elfogadott pľogľam elemeĺnek
taľtalmi módosítását.

Felelős:

Hatfuidő:

Felelős:

Hatrĺľidő:

Felelős:

Hataridő:

Polgĺĺrmester

2013.janulír I4., az esetleges módosításôkat ktivetően azonna|

,4.,, a Práter..u. 60. sz. alatti iinkoľmányzati tulajdonban á|ló helyiségef áÍrneneti
jelleggel a Magdolna Neryed Pľogram III. soľán hasznosítja' a felűjításokkal
kapcsolatos szocĺá|is munka támogatása és ĺntenzív családfejlesztés céljából'
melynek műktidésével kapcsolatos kiiltségeket a lakőház műktidtetés ktiltségein
belĺil biztosítja.

Polgiírmester

Támogatási Szerződés megkötését követően, a Dankó u. 16. és Dobozi
u. 23 . sz. a\atti he lyi s é gek felúj ításrĺnak be fej ezé s éi g



felkéri a Polgáľmesteľt, létesítsen elkültinített bankszámlaszámot a Magd.olna
Neryed Pľogľam III. pénzforgalmának bĺztosítására.

Felelős: Polgármester

Hataľidő: 20|3. jarluár 28,

a projekt keľetében, a felújítással éľintett łinkoľmányzati tulajdonban áiliőt

lakóházakban Iévő lalĺĺsokat a mindenkoľ hatályos lakásbéľbeadásra vonatkozó
tinkormányzatĺ ľendelet szerĺnt 10 évĺg szocĺálĺs bérlakásként míĺktidtetĺ.

Felelős:

Hatríľidő:

Polgĺĺrmester

2013. január |4.,

A dtintés végľehajtását végző szervezeti crység: Rév8 7rt., Pénzüryi Üryosztá./ry,
Váľosfejlesztési és F'őépítészi tigyosztály, Polgármesteri Kabinet, Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. január 14.

J'+l"^
Dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ .
n.

Tĺiľvényességi ellenőrzés :

Rimrĺn Edina

jegyzó

nevében és megbízásából

t a/,|.l ć.Ch' /w1ąV ^*,4Dľ. Mészáĺ Eľika /
aljegyzí3

í//'il
ng{ Attila

alpoIgáľmester
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Azonosító számz KMo P- 5. 1. r l B- t2-k-f0 1 2- 000 1

Adószám : t57 357 15-2.42
mi szám|aszám, ame|yre a támogatás uta|ásra kerÜl : |##ffi"gł,$#'"W.,,ś

Áiäi.áśŕä jögôsúlt képvise|ője: dr. Kocsis Máté polgármester

(KozremĹíkodő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban egyÜtt: Szerződő Fe|ek)

kozött az aIulírott he|yen és napon az a|ábbi fe|téte|ekkel.

1. Etőzmények

A Támogat ő az uj Széchenyi Terv Közép-Ma9ya-rorsz.ági operatív Prog.ram (továbbiakbani

ruop) |ieretén uélul a rľ,lóp-s. L.t/B-Il Szóciá|is cé|ú városrehabi|itációs témájú kieme|t

pro;eŕt;avas|ataihoz tárgyú fe|hívásL Lett kozzé, melyre. Kedvezményezctt KMoP.5.1.1/B.
1'f-k-2ol2-ooo1 u=ono.Íŕó számon regisztrá|t, a Kormány az 1649/2012.(XII.19.) számú

határozatáva| a Közép-Magyarországi operatív Program 2o11-2o13.as Akciótervében
nevesített, 2oI2. október rź. napon befogadott projekt javas|atot/pá|yázatot nyújtott be'

á j"l"n Sźerződés me||ék|etét képező fe|hívás és útmutató szerint (ame|yek akkor is a

,gffi Szerződés elvá|aszthatat|an részét képezik, .és a Szerződő Fe|ekre köte|ező

érvényűek, ha azok fizikai érte|emben a jelen Szerződéshez nem kerü|nek csatolásra),

á'ělväi a Támogatő zoI;., december zi-én ke|t támogató |evé| szerint támogatásban

részesített. A ĺáńđgato dontése aIapján Kedvezméńyezett vissza nem térítendő

támogatásban részesü |.

A je|en Szerzodés me||ék|etét képezi, és a Szerződő Fe|ekre kote|ező érvényű a pá|yázati

r"lnĺ*s és a pályázati útmutató, i||etve ezek mellék|etei, továbbá minden olyan

i;;;i.;"ý, "i"ń'eś, 
ĺáio.agi 

"ng"bé|y, 
műszaki terv és tartalom, nyilatkozat és egyéb

dokumenŕúm, valamint "'ět ńóaosĺtásai, ameIyet a Kedvezményezett a projekt

j ava s| atl p á|y ázat mel | é k| ete ké nt benyúj tott.

Támogatási Szerződés

ame|y létrejott

egyrészről a Nemzeti Fej|esztési Ügynökség (Lo77 Bud-apest, Wesse|ényi u. fo-22.), mint

iíń.'ogło (továbbiakbán: Támógató) 
_ 
képvise|etében e|járó Pro Regio Közép-

ľla9yá.országi Regioná|is FejIesztési és Szo|9á|tató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
reléíossegű Íársas?g, mint ŕözreműködő szeŃezet (a továbbiakban: Közreműködő
Szervezet)

Postacím: LI46 Budapest, Hermina út L7.
Székhe|y: 1146 Budapest, Hermina út 17.
A|áírásrá jogosu|t képviselője: dr. Lukovich Tamás Ĺigyvezető igazgatő
Azonosító szá m (törzs-szá m/Cé gjegyzékszá m ) : 0 1 - 1 4-oo027 7

Adószám : 2o7 42I64-2-4L

másrészrő|

Konzorcium képviseIetében e|járó Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefuárosi
onkormányzat, ňi nt kedvezményezett (a tová bbiakban : Kedvezményezett),

Postacím: dr. Kocsis Máté po|gármester, 1431 Budapest Pf.: 160
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Azonosító szám (törzs-szám) : 7357 t5



2. Szerződés tárgya

2.t. Az E|őzményekben meghatározottak szerint Szerződő Fe|ek az a|ábbi Szerződést
kötik:

A Szerződés tárgya a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.'' című, a
projekt adatlap és annak' me||ék|eteiben, i||etve amennyiben irányadó, az e|térések
listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) eIszámoIható ko|tségeinek az
Európai Re9iónális FejIesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatbó|
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a je|en Szerződés aláírásával köte|ezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabá|yoknak megfe|e|ően, ke||ő alaposságga|, hatékonysággal és
gondosságga| megva|ósítja, il|etve a 2Oo7-2o13 programozási időszakban az Európai
Ŕegioná|iś-Fejlesztési A|apbó|, az Európai Szociá|is A|apbó| és a Kohéziós A|apbó|
származő támogatások felhaszná|ásának rendjéről sző|ő 4/2011. (I. 2B.) Korm. rende|et

[a továbbiakbań: 4/2oLL, (I. 28.) Korm. rende|et] 37-46. $-aiban rögzített fe|téte|ek
řenná||ása esetén az ott előírt módon a kozbeszerzési eljárások |ebonyolításába a
Kozreműkodő Szervezetet és a Támogató Kozbeszerzési Fe|Ügye|eti Főosztá|yát bevonja.

2.2. A ie|en Szerződés e|választhatat|an részét képezi az ,,Á|ta|ános Szerződési
Fe|téte|ek az Új Széchenyi Terv Regioná|is Fej|esztési operatív Programok keretében
támoqatásban részesített kedvezményezettekkel kĺjtendő támogatási szerződésekhez',
(tová'bbiakban: Ászr1 ame|yet a kozreműködő Szervezet a jeIen SzerződésseI
egyidejű|eg egy pé|dányban bocsát a Kedvezményezett rende|kezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ĺitemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megva|ósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2013. március 1.

Ameńnyiben ä Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól e|tér, azt a

Kedvezményezett koteIes ha Iadékta Ia n u I bejelenten ĺ.

3,2. Ko|tségek e|számo|hatóságának kezdete

A Projekt ko|tségei e|számo|hatóságának kezdő ĺdőpontját a pá|yázati útmutató határozza
meg.

A Projekt keretében akezdó időpontot követően fe|merü|t kiadásokat lehet elszámo|ni.

3.3. A Projekt fizĺkai befejezése, megva|ósulása, befejezése és |ezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a f,äP, amikor a támogatott
tevékenység á Szerződésben meghatározottak szerint te|jesÜ|t a fe|hívásban és
útmutatóbań meghatározott feĺtété|ek melIett. A projekt fizikai befejezé'sének a
beruházás, i||etve a projekt uto|só tevékenysége fizikai te|jesítésének napja minősü|.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 20t5. június 30.

3.3,2 A Projekt megva|ósu|ásának napja az a nap' ame|yen a
projektjavas|atban/pá|yázatban meghatározott fe|adat, cé| a fe|hívásban fog|a|taknak

'"9ĺel"lő"n, 
szerződésszerűen te|jesü|t, és a Kedvezményezett az eIszámolásra

oenyúitanoó szám|ákat, szá||ítőĺ kifizetés esetén az e|őírt önrészt a szá||ítók részére
kiegyen|ítette.

A Projekt megva|ósulásának tervezett napja: 2015. jú|ius 15.



3.3.3 Az uto|só kifizetési igény|és, valamint annak me|lékleteként, a záró beszámo|ó
benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezésétő| számított 30. iläP, me|y a

Közreműködő Szervezeiengedé|yěve| egy alkalomma| maximum 90 napra módosítható'

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a je|en

Szerződésbán meghatározottak szerint te|jesült, a megva|ósítás során keletkezett
számlák kiegyen|ítése megtörtént, a támogatássa| létrehozott vagy beszerzett eszkoz
aktivá|ásra iärt]lt, és a kedvezményezettńek a támogatott tevékenység befejezését
tańúsító, hatósági engedé|yekke| és bizony|atokkaI alátámasztott beszámo|óját,
elszámoiását a ro',eműl.odő Szervezet jóváhagyta és a kö|tségvetésből nyriitott
támogatás foIyósítása az igazoIt támogatás-feIhaszná|ásnak megfeIelő mértékben
megtörtént.

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a
befejezést tov-ető időszakra 

.néżve a kedvezményezett további kötelezettséget nem

vállált és a 3.3.4. pontban fog|alt fe|téte|ek teljesültek' Ha a Szerződés a támogatott
tevékenység befejezését követő időszakra nézve további köteIezettséget tarta|mazl a

iá1.nágutbtt-tevékěnység akkor tekinthető |ezártnak, ha va|amennyi vá|la|t köte|ezettség
te|ies-ü|t, és a kedvezměnyezett a köte|ezettségek megva|ósu|ásának eredményeirő| szó|ó
záiő projekt fenntartási je|entését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, va|amint a

zárő jegyzőkönyv e| készü|t.

3.3.6. A Projekt keretében a 3.3'1 pontban a fizikai befejezés napjájg felmerÜ|t költségek
számo|hatóŕ el. Az ezen időpontot követően ke|etkezett kö|tségre támogatás nem

foIyósítható.

3.4. Kedvezményezett vá||a|ja, hogy a Projektet a Budapest-Józsefuáros Magdo|na
negyedben (Nagyfůvaros utca ] Népszínházutca - Te|eki Lász|ő tér - Fiumei út - Baross
utá. - Koszôrú uica - Mátyás tér á|ta| határo|t városrészben) a Bérházak: 35087'35128'
35300, 35316, 35305, SiSt+, 35472, 35377, 35376, 35450, 35074, 35365, 35368,
35443', 35424, 35428,35430, 35292,35309, 35311, 35374, 3542L, 35057, 35082,
35139; 35329, 35136, 35496l Társasházak: 35L24, 35422, 35279, 35297, 35L46,
35147, 35085, 35328, 35133, 35134, 35135, 35346, 35361; Kozterek: 35109, 35388,
35386; 3s16s/t,35865/3, 35396, 35434, 35455, 35310, 35479, 34743/L, 34775/2,
35L2313, 35L23/4, 35L23/7, 35L23/8, 35123/9, 35I23lII, 35344,35345, 35362; Szoft:
35316; ss+ll, 3ś4I8/o/^l34, 3542L, 35086, 35329. he|yrajzi számok.a|att (Projekt

he|yszine) megva|ósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja
és a szofŁ programokon kívÜl az Üzeme|tetést biztosítja.

4. A Pľojekt költsége, forrása, a támogatás iisszege, összetétele és jogcíme

4.I. A Projekt tervezett összkö|tsége

A Projekt tervezett összköltsége 4.282.060.960 Ft,

kettőszáznyoIcva n kettőeze r- hatva neze r- ki Iencszázhatva n fori nt.

4'2, A Projekt elszámo|ható összkö|tségei

azaz négymi||iárd-

A Projekt elszámolható összköltsége 3.819.572.953 Ft, azaz hárommi||iárd-

ny o|csiáztizenkiIencmi||ió-otszázhetvenkétezer-ki Iencszázötvenhárom forint.

A Projekt e1számo|ható költségeit je|en Szerződés 1. számú mellék|ete, az e|számo|ható

kö|tségek rész|etezését a 2. számú mel|éklete taftaImazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerü|ő források



A Projekthez felhasználására kerü|ő források rész|etes bontását a je|en Szerződés 3. sz.
me| lék|ete tartaI mazza.

Amennyiben az igénybe vehető, bárme|y forrásbó| származő támogatás mértéke vá|tozik,
a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet ha|adékta|anu| éftesíteni köteles..

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt e|számo|ható osszkö|tségének 100 o/o-ä, de |egfelJebb
3.B19.5ż2.953 Ft, azaz hárommi||iárd-nyo|cszáztizenki|encmi||ió-otszázhetvenkétezer-
kiIencszázötvenhárom fori nt.

Az utófinanszírozású projektelemekre igényelhető támogatási elő|eg mértéke a megíté|t
tá mogatás utófi na nszírozássa | éri ntett részének |egfe|jebb 30 o/o- d.

Az utófinanszírozásű projektelemekre igényeIhető e|őleg legmagasabb összege
68 5' 5 5 o. oo o Ft azaz hatszáznyo I cva nöteze r-ötszá zötve n ezer fo ri nt.

Utófinanszírozású projekteIemekre igényeIhető e|ő|eg megoszlása konzorciumi
tagonként:

Az igényelhető fordított áfa-e|ő|eg |egmagasabb összege 130.000.000 Ft, azaz
százha rmi ncmi|| ió forint.

Konzorcium esetében:
Igénye|hető fordított Árn- előleg megoszlása konzorciumi tagonként:

Budapest Főváros VIII. Kerü|et Józsefuárosi onkormányzat: 120.7B0.91 1 Ft
- Lujza utca 18. társasház:7.645.343 Ft
- Mátyás tér 12. társasház:. L.40L.234 Ft

A fordított áfa-e|ő|eget a Kedvezményezett a fo|yósítást követő 30 napon be|Ü| köte|es az
adó befizetésére foidítani, kivéve ha az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. törvény
ennél rövidebb határidőt á||apít meg, továbbá köte|es azza| a befĺzetését követő 5

munkanapon beltiI a támogató fe|é e|számolni.

4.5 Támogatás jogcíme:

Az Úi Magyarország Fej|esztési Tervben szerep|ő a Regioná|is Fej|esztés operatív
Prográmokřa meghatározott e|őirányzatok fe|haszná|ásának á|lami támogatási szempontú
szabá|yairól szó|ó 3o/2o1.2. (VI.B.) NFM rende|etben fog|a|taknak megfe|elően a jelen
Szerződés a|apján nyújtott támogatásbó|.

'., rł azaz .,. ronnt az trK 5zerzooes ö./. e:
alkalmazásáről sző|ő 2006. december 15-i 199B/2006/EK bizottság i rendelet (HL L 379ĺ5,

támogatástartalma ,.'2006. Lf, 28j atapJán csekély összegű támogatásnak (melynek
Ft),

.,' Ft, azaz .'. forint az Európai Unió mťÍködéséről sző|ő szerződés 106' cikke (2)
bekezdésének az á|ta|ános gazdasági érdekű szo|gá|tatások nyújtásávaI megbízott egyes
váĺlalkozások javára közszoIgáltatás e||entételezése formájában nyújtott á||ami

támogatásra váló aĺkalmazásáro| szó|o, 2oII, december 20-i 2ot2/2l/Ev bĺzottsági
határózat (HL L 7., 2oI2.7.11., 3. o,) atapján közszolgáltatások ellentételezésére és
fej tesztésére nyújtott tá mogatásna k ( melynek tá mogatásta rta l ma,.. Ft),

.,' Ft, azaz .., forĺnt nem minősĹjl államĺ támogatásnak,

Kozszo|gá|tatások e||entéte|ezésére és fej|esztésére nyrijtott támogatásra vonatkozó
e|őírások:



Kedvezményezett tudomásu| veszi és vá||a|ja, hogy a \otzlZLlEU bizottsági határozat 5.

cikkének (9) bekezdése érte|mében a közszo|9á|tatás kö|tségeit é-s bevéte|eit a
közszo|gáltätáson kívĹi|i szo|gáltatásétó| e|ktilönítve ke|l kimutatnia belső szám|áiban, a

kö|tségěk és bevéte|ek elkÜ|onítésének paramétereive| együtt. A kozszolgá|tatáson kívÜl
eső tełétenységek kö|tségei magukban fog|a|ják az összes közvet|en kö|tséget, a közös
kö|tségek uŕánřo' részét és a ńegfe|e|ő tőŔemegtérülést. E kö|tségekre nem adható
elIentételezés.

Amennyiben a projekt megvalósítása és fenntartása során a foIZlZLlEU bizottsági
határoźat 5. ciki(ének megfé|e|ően a közszolgá|tatás fenntaftási időszakában ke|etkező
bevéteIek meghaladják á közszolgáltatás működtetéséveI kapcsoIatban felmerÜ|ő
koltségeket vagy egýeo okból túlkompenzáció következik be, a Kedvezményezettnek.a
tú|końpen záciši víśsza ke|l fĺzetnie. A tú|kompenzáció összegével a támogatás
intenzitása csökken.

A Kedvezményezett az eset|egesen keletkezett túIkompenzációvaI a projektmegvalósítás
során a zárő.ririzetési kéreleńben, a projekt befejezését követően az évente esedékes
projekt fenntartási jelentésben, i|letve a fenntartási időszak végé1, a zárő projekt
r"ń','tu.ta.i je|entésb-en számo| el. A túlkompenzáció visszafĺzetésérő| a Közreműkodő
Szervezet kóveteléskeze|ési e|járás keretén belĹil intézkedik.

Amennyiben a Kedvezményezett a fenntartási időszak folyamán nem nyílt,
diszkriminációmentes e|járás keretében adja át üzemeltetésre a fejlesztés tárgyát, a

zoĹz/fI/EU bizottsági határozat e|őírásai a fej|esztés tárgyának 
- 
Üzemeltetőjére is

vonatkoznak. Az ešet|egesen ke|etkező tú|kompenzáció osszegét az Üzeme|tető
közvet|enül a Közreműködő Szervezet részére fizeti vissza.

A Kedvezményezett a támogatásról o|yan e|kü|onített elszámolást köte|es vezetni,
ame|yből a 11LZĺZI/EU bizottsági ha'tározat 5. cikkének (f)-(4) bekezdésben
meg hatá rozott követel ménye k e| |enőrizhetőek.

A csekéty összegű támogatás konzorcĺumi tagonkénti megoszlása:
- .,' (Konzorciuńi tag névĐ'.A Bizottság I99B/2O}6/EK rendelete (2006. december 15')

a iierződés 87. és 
-ea. 

cil.kének a de minimis támogatásokra va|ó a|kalmazásáró| (HL L
37g., 2006, t2.28,,5-10. o'),, alapján ''. Ft, azaz .'. forint csekéty összeg(i támogatásban
részestil, melynek támogatástartalma .., Ft
-,'. (Konzorcĺumi tag neve) ''A Bĺzottsás I998/2ao6lEK rende|ete (2006' december 15.)

a Sierződés 87' és 
-ss' cirkĺnek a de ńinimis támogatásokra való a|ka|mazásáró| (HL L

37g,,2006. 1.2. fB.,5-1o. o,),, atapján ',' Ft, azaz '.' forint csekély összegű támogatásban
részesül, melynek támogatástartalma ,,. Ft

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megva|ósítása során a támogatíst 9 4. sz. me||ék|etben

meghatározoti számszerűšítnető eředmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és

"gy-b"n 
koteIes feIhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket

teljesíteni köte|es.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezettre és konzorciumi partnereire a 4ĺ2Ott. (I. 28.) Korm. rendeletben

fog|a|tak szerint nem vonatkozik biztosíték adási köte|ezettség.

Az 5. számú me||éklet az AszF, a fe|hívás, va|amint a 4ĺ2oIL. (I. 2B.) Korm. rende|etben

fog|a|tak szerinti szabá|yszerű benyújtásátó| vá|ik a jelen Szerződés részévé.



7. Zárő rendelkezések

7.Ĺ. Jelen Szerződés oIdalon és db eredeti példányban készült. A je|en

Szerződéshez csatolt ...'.' db mellék|et, és a je|en Szerződéshez fizikai értelemben nem

csato|t, de a je|en Szerződésb"n uagý az i+šzr-aen hivatkozott mellékletek, továbbá a

p.áj"ń adat|äp és annak mel|ékletét képező vala-mennyi nyilatkozat, dokumentum a

šzerzőoés elvá|aszthatatlan részei fÜggei|enül attó|, hogy azok a je|en Szerződéshez
tényIegesen csato|ásra kerÜ ltek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a. je|en Szerződés

ĺ"'t"l.jt,.á.-ÁśżĚ-t;gs; voíattozó jogszabálygku!, így kÜ|önösen az ál|amháztartásró|

sző|ő 2oíI. évi cxćv. törvényt ĺÁnř.ll a 368l2OL1. (XII. 31.) Korm. rendeletet ( a

ř"'jooi"řo"ni Áui. ) és a 4/2oli. (r. 
.zs.) 

Korm. rendeletet ismeri és magára.l:1u"
kötelezőnek ismeri á, és tudomásu| veszi, hogy a jelen Szerződés, va|amint az ASZF a

vonatkozó jogszabálybr móaosításával, i|letve új jogi szabá|yozás bevezetéséve| minden

külön intézkedés né|kĹiI módosulnak.

7.3. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet közotti kommunikáció az

a|ábbiakban és az- Áita|ános Szerződési Fe|téte|ek 1. pontjában szabá|yozott módon

valósuI meg.

7.4. A jelen Szerződésbő| fakadó va|amely bejelentési, beszámolási, je|entéstételi,

tájékoztatási köte|ázett'eg uugv igény|és te|jesíté-se, a támogatási szerződés keze|ése

során bekért dokumentuńot-oenyújtása éš a Kedvezményezettnek a Közreműködő

Szervezet fe|é irányu|ó hivatalos kómmunikációja a Pá|yázati e-rjgyintézés fe|ü|eten

keresztü| történik. Áz e|ektronikus a|kalmazással már bekü|dött dokumentumokat - a

biztosítékok iratanyagán kívül - papír a|apon nem'.ke|ĺ isméte|ten bekĹildeni. Ha az

e|ektronikus a|kalm,azás haszná|ata lehetséges, szerződésszerű teljesítésnekkizárő|ag az

elektronikus alkaImazás haszná|ata minősü|.

7.5. Amennyiben a Támogató Vagy a Kozreműködő Szervezet bárme|y, a je|en

Sierződés alápján keIetkez-ő oejelěńtési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási

táielezettség, vägy igénylés tel3eiítéséhez formanyomtatványt bocsát rende|kezésre,

szerződésszerű tóljesítésńet uižárőlag a formanyomtatvány használata minősÜ|' A

řo',*nvo'tutuĺnýóĹ_ u Támogató ěs/vagy a ŕözreműködő Szervezet hon|apjáról

tö|thetők |e.

7.6. A Szerződő Felek a je|en Szerződés időtaftamára kapcso|attartót jelölnek ki. A
kapcsolattartó nevéről, poitacíméről, te|efon é; te|efax számáró| és e|ektronikus

tevélcíméről a je|en ś)ź,=aae' aláírásáva| egyidejű|eg, változás esetén pedig a vá|tozást

7.7. A Kec1vezményezett Közreműkodő Szervezet nem hivatalos kommunikációja

tprojettet érintő :ógńátást nem keIetkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések

tisztázása,stb.) a l.o.śzerinti te|efon, te|efax, e|ektronikus |eve|ezés útján |ehetséges.

7.8. A je|en Szerződés hatáĺyba |épésének napja megegyezik a szerződést kötő fe|ek

roiul az Ĺtol,ol.éniu|aĺ,a a|áíräsánaŔ napjával. jélen sżerződés 2020. december 31-én,

;;óý i zárő projekt fenntartási je|entés é|fogadásának napját kovető nappa| (a kettő

kozü| a későbbi dátum) hatá|yát veszti.

7.g. Kedvezményezett kije|enti, hogy - az információs önrende|kezési jogról és az

informácĺószabadságró| '=őlő 
2011._ évi CXII.- a projekt adatlapo.n feltüntetett

p1.oiériĺ"l"lo', iIletře a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a

beszámo|ás, u .'áĹilvialanšági eljářás és az e||enőrzési tevékenység során átadott

dokumentumokban fe|tÜntetett szemé|yek személyes adataiknak a Támogató és a



Közreműködő Szervezet áltaI torténő kezeléséhez (ideértve ezen adatok fe|Vételét,
tárolását, nyiIvánosságra hozata|át is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján
redvezményézett s.auátol azéĺt, hogy ezen szemé|yes adatok fentieknek megfele|ő
keze | ése az é ri ntett ek hozzájáru | ásáva l to rté n i k.

7.Io. Je|en Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideéńve
a Po|gári Törvénykönyvrő| szó|ó 1959. évi IV. törvényt (a továbbiakban Ptk.), és európai
uniós jogszabá|yok rendelkezései az irányadók.

7.IL, A Kedvezményezett képviseletében a|áírő szemé|y(ek) kije|enti(k) és
cégkivonatukkal, vaIamint aláírási címpéldányaikkaI igazo|ja(k), hogy 1{15a.sági

do-kumentumaik/a|apító okiratuk aIapján, a je|en Szerződés bevezető részében
fe|tÜntetettek szerińt jogosu|t(ak) a Kedvezményezett képvise|etére (és .cégjegyzésé1e).
továbbá ennek a|apjáń á jeleń Sźerződés megkotésére és aláírására. Aláíró képvise|ő(k)
kije|enti(k) továbbá, hogya testü|eti szervei(k) részérő| a je|en Szerződés megkotéséhez
.'uk'egějfeIhatalmazášokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogÜgy|etet
jóváhaóyták és harmadik szemé|yeknek semminemű o|yan jogosu|tsága nincs, me|y a

keoveińenyezett részérő| megakadá|yozná vagy bármiben korlátozná a je|en Szerződés
megkötését, és az abban fog|ait köte|ezettségek maradékta|an teljesítését.

7.12. Jelen szerződés vonatkozásában az Á|talános Szerződési Fe|téte|ek minden pontja

rányadó.

Szerződő Fe|ek a je|en Szerződést áto|vasták, és közös éfte|mezés után, mint
akaratu kka| és e| ha ngzott nyi|atkozatai kkaI mindenben egyezőt aláírtá k.

Mellékletek:
1. sz. me||ék|et -
f.sz. me||ék|et -
3' sz. mel|éklet -
4' sz. me||ék|et -
5. sz. me||ék|et -

6. sz. me||éklet -
7. sz. me|lék|et -
B. sz. mel|ék|et .
9. sz. me||éklet -
10. sz. me||éklet -
11. sz. me||ék|et -
L2. sz, me||ék|et -
13. sz. me||éklet -

L4. sz. me||ék|et -
tevékenységek
15' sz. me|lékĺet -
L6. sz. me|lék|et -
t7. sz. me|lék|et -
18. sz. mel|ék|et -

Projekt eIszámoI ható ko|tségei
A Projekt e|számolható ko|tségeinek részletezése
A Projekt forrásai
A Projekt számszerűsíthető eredményei
giztosítékotra vonatkozó nyi|atkozatok, szerződések,

E|térések listája
A pénzügyi e|számo|ás rész|etes szabá|yai
Konzorciumi megá|la podás
Kozbeszerzési terv
Projekt tevékenységei nek ütemezése
A Projekt kifizetési ütemezése
E|ő|eg kifizetési kére|em
ruyi|aĺkozat a Főkedvezményezett, i||etve a támogatásban részesülő
partnerek bankszá mláiró|
Ä nyi|vánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett

A projekt megva|ósu|ásának he|yszínei
Nyi I atkozat koztartozás- m e ntesség rő l

Banktitok kiadásáról szó|ó fe|hataImazói nyi|atkozat
NyiIatkozat (FeltéteIes) közbeszerzés Iefo|ytatásáró|



BeÍuházásI Btom Bofo|erés dátuma

3. *eptembeí 30.
3. szeptember30.
3' május 31'
3. szeptembeí 30.

iłíblilł.:'!.|!jií:1'Pjl.lĺi:
és
ellenóŹés
Iménv. szakértői

20í3. ||.n.év 20í3. |||.n.év

3. szeptombeŕ30.
3. szeptember30.
3. május 31'
3' Ýeplombor 30'

ÍuggöfolyosÓ fe| jĺtás
ĺőépl]|etjobb o|da|i be|só t zía| részleges átépĺtése
be|s6 hom|okfat fel jÍtás

kapua|j' |ép6őház fel jÍtás
eIéktíomos nagyjavĺtás, kaput6lefon Íendszer feI jĺtás
gáf alap és ÍelsfállÓ és íogyaÝtÓi vezeték cere
ViznyomÓ a|apvezeték Eele, szonnyGatorna alapv4oték 6ére
VĺĐyomÓ f6|szállÓ és szennylefolyÓ vofeték 6ere komÍortosĺtás|
|ehetoség biáosĺtássaI
kózós wc Íel jĺtás
NyilászáÍÓk ŕéŻ|eges fo|t]jllása, 6eréje' kapu fe| j|tés' cere
hasf náIaton kĺvoIi pincerekeszek eIbontása. inlenziv szellőzés

20í3' |v.n.év 20í4. l.n.év 20ĺ4. ||.n.év

2o13. Ýeplembor 30'
2013.j niu630.
2013. szeptomber 30.

20í4. |l|.n.év 20í5. |.n.év

M sfaki el|en6żés
Teru*ói m vefetés
TeNe||enóÍ

20í5. ||.n.év
'|ĄltłĄ

tsszesen

hátsÓ homIokzat íel jĺ|ás' hósf igete|ésseĺ
NyllágáÍÓk íésf Ieges fel jĺlása, ceréje

3. %ptomber 30.
3. szeptembor30.
3. l nius 30,

NettÓ kóltség

3. j nius 30.
3. szoptsmber 30.

3. j nius 30.
3. weptomber 30.

í"\

Brutlő Összog

3. j nius 30.
3. november30.
3. novembeÍ30.
3' iÚniu6 30.
3. novembor30.

05szos eIszámo|hatÓ
ki'|lség

{

ĺí9'013
Ą5;143
í6'25l



í'092'63ĺ
,|84'50ĺ
183,776
68,159

8'026.60ĺ
8,451,238

ĺ2'512'o03

7,582,074
2,525,362
9.031'2ĺ3

1,092.63r

52'o9Ą

20í3. novgmbef 30
i nius 30

novembeŕ30'

novembeÍ 30
ĺ3. i nius 30.

3. j nius 30,
3, novomber 30
3. novémbeŕ 30
3.j nlus3o.
3. novémber30

|\/l szaki e||enőrés
TeNďôi m|]vezetés
TeNeIlenör

zárÓfôdém h6szigetelés
Ki5'r.qväii'šllł.!'!:4!rď'.!ill!łi
E|Ókészĺtés
|\, szaki elIenöués
szakvé|emény, szakéÍtói dĺj
TeNelIenór

jrinius30.
noveBiber
novomboŕ
j nlus 30.
novemDeÍ

E|ókésfĺtés
szakvé|émény, sa}
TeNezöi m|]vezetés
Terye||enóí

j nius3o.
márcjus 3í.
máre]us 31.

l nlus 30.
márc]us 3í'

vefelék 6ere
ny6aloma alapvezéték 6ero
'Ó vezo|ék 6oro komíortosĺlási

luntus uu,
márc|us 31.
márclus 31.
j{inius 30.
nárclus 31.

e||en6Źés ':

m veetés'.

Íomos nagyJavIEs' kaputel610n íendueŕ
i hom|okzát fe| j|tás
alap és fe|sfá||Ó és fogyasztÓi vefelék 6
yomÓ aIapvezelék ceÍé' sf enny6aloma
yomÓ fe|sfállÓ és szennyléfo|yÓ vezoték t

töség bIztosítássaI
iswcf6| jítás
tes| felÜletszivárgÓ lemezos véde|me
td burko|atÍel iitás

fe| jltás
.ivárgÓ lemąs véde|me
)|i pĺnerekeÝek eIbontása, intenf ĺv szell6zés

áp Iis 30'
ápdIis 30'

3'l lius3í'
ápÍi|is 30

ĺo|yosÖ 6eŕe
hom|okzat fe| jltá
ést fel lelszivárgÓ
1á|aton kívÜ|i pĺno

és Il. emé|eti kÖzÖs wc. téglaboltoat acé|tartÓinak
p]n@szeIl6f és biftosĺtása

nyek, belsÓ gigetelése
hom|okfat ÍeI jltás. kapu íeI jíĺás

f ggófolyosÓ 6ere



homIokzat ÍelÚjItás m2, nyllászárÓk rész|eges feI jitása'

|épśőház feĺ jĺtás

a|ap és fe|szál|Ó és fogyasztÓi vezeték 6ere
nagyjavi|ás' kaputeIeíon íendszer fé| jĺtás

aIapvezeték csere, szennysatoma alapvezoték 6ere
felsfá|lÓ és sfennyIefoIyÓ vezeték 6e16 komfortosĺtási
biáosĺtássaI

wc felÜjĺtás
it feĺijle|szjvárgÓ |em4es védeIme
burko|at fel jltás

klv |i pĺnerekeszek e|bontása' intenzÍv sze||ófés

hom|ok%t fe|l]jltás' kapu fol jltás, Gero
homIokzät íel jĺtás m2, nyl|áÝárÓk.észleges íe| jltása.

megerösĺtés' mel|ék|épsô 6eÍe |.|l|' em kÖz tt

VlznyomÓ aĺapvezeték 6ole, szennyGatoma a|apvezoték 6ero
VlznyomÓ felszá||Ó és szennylBfolyÓ veeték 6ere komfortosllási

a|ap és felsáI|Ó és fogyasáÓi vezeték6eÍe

lehetÓség biztGÍtássaI
kófós wc fo| jílás
alaptest felŮlétsf iváŕgÓ |omezes védoImg
udvari buíko|at fél jĺĺás
haszná|a(on kĺv|jli pin@rekeÝek eIbontása, intenf Ív sze||özés

nagyjavitás, kapUte|eíon rendÝ6r fe|Új|lás

|4. ápd|is 30.

ĺ4. ápd||s 30.

ĺ.. .i:l.

nyek belsó vigetelése
homlok7Źt íel jílás' kapu ío| jítás, 6ole

meger6sĺlés' tetőtérĺ hőszigetelés
fe| ]ĺtás

homlokzat fe| jítás m2' nyl|ászárÓk rész|eges fe| jítása,

3. szeptember 30.
3. szop|embeŕ 30]
3. május 31.
3. Ýgptembér30'

|ép6öháf fel jÍtás
nagyjavĺtás. kapuleIeron Íendsf er fel jĺtás

a|opveeték 6ore, szennycaloma a|apvąelék s6re
fe|sfá|lÓ és szennylofolyÓ vezeték 6eŕé komfortosltási
biztosítássaI

wc fe| jĺtás
tégIaboItoat acé|taÍtÓinak és fö|ép6ö |ép6ófokok

ĺ3' *ptgmb r30.
|3' E ptémber30.
ĺ3' máJus 31'
ĺ3. Ýeptember30.

íeIEIelsziváígÖ |emezes védoIme
burkoĺat feI ji|ás

ĺ3' iÚlius 3l.
ĺ4. ápri|ls 30'

kĺvĺ]|i pin@rekeszek eIbontása' IntenzÍv szet|őzés

l4. ápri|is 30.

ĺ3. novembeÍ 30.



TeNeföi mÚvezetés
TeNe||enör

a|ap és folsá||Ó és ÍogyasztÓi vezéték 6ele
nagyjavĺtás' kapUte|eÍon ŕéndszer fel jĺtás

a|apv@eték 6ere, szennyGatoma a|apvozeték 6eío
fe|sŽá||Ó é6 szenny|éfo|yÓ veféték 6eíe komíortos|tásĺ
biftosĺtássaI

kĺviiIi pineÍekeszek eIbontása' intenzĺv *eIlózés

2013.j nius30.
2013. novombBr 30.

náŕclus 3'l.
március 3í'
l nius 30.
márc|us 31'

e||enőżés
m|]vezetés

mUnkálatok

és jérdare|Ü|etek
és loreprond*és

ellenÖués
miivefetés

sfá||i|ás

jáída épités' szegé|yépItésseI
oyalogátkeIóhelyek kiaIakĺtása k zvĺ|ágĺtással

4. áptilis 30.
3.J llus31.
4. ápri|ls 30.

I,lc
2,41
4,5!
6,01



bontás' szá|lilás
ÍÖ|dmunka

'jt' 
járda épltés' szegé|yépĺtésel

parko|Ó. jáÍda épĺtés. vizelvezelés

2014' április 30'
2014. ápri|is 30'
20'ĺ3. jÚ|lus 3í.
2014. ápíilis 30

parko|Ó' jáÍda épĺtés, vizo|vszetés' . j

Tár5adaĺmi akciÓkhoz kapśo|ôdÓ *oIgáltatá6ok

épÜ|etekhéf kap6olÓdÓ tá6adá|mi pÍogEmok *ociá|is munkás
koordinátorok béí- és járulékk{'ltsége

esfKozÖKt szocia|is szo|gáilab ŕďa

gabadid s. egyéb esf kÖzÖk
KggtyÚgyár KÓŹÓ8gégi Ház progÉmok szakmai szotgá|tatása

rendezvényekhez kap6olÓdÓ szoIgáItatások

Btjnmege|ózési osz|á|yf6nÖkj Órák, szociá|is ismereIek képfése,
kérdôĺvezézés, 99.es busz Ýakmai szo|gá|ta|ás, Önvéde|mĺ képzés
szenvedé|ybeteg prevenciÓs projekt, rendőrÖk kommunikáciÓs
képzéso, gg+s busz teíepi kulatäs
szomszédsági Rendór szo|gá|talás szakmai szolgáltatás
NyitÓrendezvény kÖltségei. rendőÍÖk szabadidős tevékenységét
támogatÓ szolgá|tatá6ok' b0nmégé| zási kampányok
BÚnmege|öfési slÉtégi' és szomszédsági Íendőrszolgá|tatás

PrevenciÓs osztá|yÍónÖk|i Órák szakmai kooĺdinátor béÍkÖltség



sfuperyiziÓ. sportnap sfotgá|tatások, Ká|véria téÍszociá|is munka
sportnap szoĺgá|t]atások, Fioo és Ká|vária téľ szociá|is

munka kÖI;ége
kapsolÓdÓ i'Üsági szociáIis mUnka

JÓ4efuárosi családsegĺtö és GyermokjÓ|éti KÖzpont á|ta|
rcoaIXoztatás| píogGmox
Kĺrekesztett N6k rehabiIitáciős plogÉmja

beÍendezései
KÖzÖsségi Háf fogIaIkoztatási progEmok,

FogIakoztatási progíamokhoz kapGo|ÓdÓ szakmaĺ rend6łények
széNezéséhez kap6olÓdÓ szoIgál|atások

csa|ádsegĺtó és GyemekjÓ|étl KÖzpont á|la|
prcgÍamokhoz kap60|ÓdÓ EndołényszoNozés

kommunjkácĺÓ sakmai szo|gá|ta|ások
kommunIkác|ö 6gyéb 5zolgáltälégok

vÍfgyűjt .pufÍertározÓk telepĺtésé (Dobozi ut@ 17')
vÍzgyÚjtô'pufÍertározÓk telepítése (Dobozi ut@ 19.)
víz9y jt6 puŕortározÓk te|epĺtése (LUjzä utÉ 22.)
KapulelefomÍendsfer kiépĺtés (Baueŕ sándoí Út@ 11')
Kapub|éfomÍendsféŕ kiépĺtés (Lujza ut@ 8.
Kapute|eÍomrendszeŕ kiépĺtés (Lujza ute 15')
KapUteleÍomlendszeÍ kiépĺtéś (MagdoIna ute 47.)
T1/4. VagyonkeeIô mUnkatársainak Üzemeltétés|, va|amint
szoc|á||s és kommUnIkáciÓs továbbképzéso
Intogtá|t VárcsfojIosáésI stÉtégiä fé|0lv|zsgáIata
MogElÓsIthatÓsági TanuImányok
EpÜ|etíeI j|tási píogÉmhoz kap6olÓdÓ utÉkép toNezés

!.t!'JbÍiiłÍś"!ĺíi"äs.llÍi;ii.'ili!rij+iTh\!ł.l'Hgii..ł-#Éi#.$'itł:]iľtiłiiiĺiłiiliľ.lÄł
bé áf kivilelefés kap6olÓdÓ k ]tségoi
kÔáertjIet kivitelezés kapcso|ÓdÓ kÖ|tség6i
nonprofit háak kap6o|ÓdÓ kó|stégei
szoít
ATT
Prcjektmonodzsment
egyéb
PrcgEm Alap

ĺ37ŕ1o,o85 7Bl.í99,3it5 , 75í,69ą3oí 5ĺ0,835,650 495,369,3/t4 22,455,55a 22,455,555 22'455'556 25,755'550 2'700'486'007 2'93s'í8s'358 68s'0gl'B52

00

2,038'í86'358 689'09l'852

'ĺ'503'504
1.5í2'699
'ĺ'440'360

240,000
440,000
340,000
380,000

4,783,040
2,000.000

ĺ0.299.213
2,Ą45'8o4

3,828,319482

0

3,824315,42

4Đ5's46
4Đa,42s
338,897
64,800

íĺ8'800
9í'800

íĐ2'600

0
5ł0'000

2,730.788
6ä0.367

í'90B'450
1,521,128
1,829,257

3,250,653/477

-đí,'57,-FEl
ffi a7,2sa,276 23,559,7U 110,E10,0r0

34'968.588 s'441'51s Ą4,410,107
6,24B,u7 ĺ '636'649 7.9Í}.496

495'087,567 42,674'035 537'76í'602
5,000,000 1,350,000 6,350,000

121,25s'843 32,710,157 í54'000'000
10,236'220 2,B3,780 í3'000'o0o
50,000,000 0 50,000,000

sa?73215

558,800
4í}1 

'800

4,783,040
2,540,000

19'080'00ĺ
3'í06'í71

40ą946
4081425
388,897
64,800

1ĺ8'800
0ĺ'800

102,600

0
0
0
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Budapest, 2013' január 14.
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TERV.

4, r,ąjüW

or-k.ń.n-ürv-.d.t|ap-*J.vEbt-(M.ňp-nnl| / v|L lĺdlHlďok
Llt

áuandó & tańó*odásl helyí€ bejelénteE |akTk *áma'
(PE, rB). mlnden fé|év elelén

NAV feté tóńén6 adatsfo|gá|btás ä|apján, É|évente (PĐ.

felé tóŔén6 adaEotgá|EÉs.|äplán, fé|événte (Pa,
sb.), m|nden fé|év e|ején

ftté tóńénó adaEfo|9á|Etás alaplán' Étévente (PĐ.

számlálá$, ÉIévent€, mlnd€n ft|év e|€lén

megvalósításl é5 a fennběsl id6*k végén

megva|ósíúsl és a f€nnEűsI |dóśzak végén

megvatósĺus| és a ftnntatási ldő*k végén

n.ban, ô 
-prąekt 

nz|käl beíejezését követ6 év urots

éDületék s2ámlá|ág, féIévente, mhden fé|év elelén

érinteÉ |akásk szám|álása, félévente, mhden fé|év
a megva|óstrás|. renntańás| ld6*ak végén

ĺvék, le|entkezésl |apok, okkalok. dokum€ntumoł
s' Íélévénte, mhden fé|év e|elén és ô

fé|évente, mhden ré|év e|ején é5 ä

éoütetek s2ám|á|ása, fé|évente, mlnden félév
éś a megva|ósĺÉs|. fenntadsl |dószak végén

épü|etek számtá|ás, félévént€. m|ídén fé|év
és a ńegva|ósítás|, fennEńásl ldősfak Yégén

6s reprézenbilV mhta a megva|ósítás| ldösakot
A megva|ósut ŕellesÉéssé| e|égedeE |akosg
aránya a poekt á[a| édnteE akclótero|éten

üÉsházak *ámlálása a píojekt bef€ĺeé* utón

noqy va|amcly ||áłá|lyo5 |lclyfétű @poń

músBkl €||en6żése| éńnteR beruhárĺst eĺem€*

plakát' egyéb nyomda| k|advány sÉńa

fe|é töńénő adatszotgá[atás a|apján' ŕélévente (PĐ,plogŕam hatására teremtefr fôá|lású ú'

A prcIekt az Euřipai Unió táńog.táŚávé..
az EUrcPeI Rog|onáliś F€il'éś2tés| Atap
tárďinansżÍrczágávat Etósul Beg.
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1 Környezeti szempontú tanrisítás szerint műktidik I/N N N N

f
renntarthatósági tervve| Vagy programmal (Loca| Agenda 21) rende|kez|k Vagy vá||alja

eIkészítését
I/N I l

7.
A |étrejöVő terméket/szoIgá|tatást minősíti vaIameIy elfogadott környezeti'
fenntarthatósági minősítési rendszer szerint

I/N N N N

10. BAT techno|ógiát önkéntesen alka|maz (BAT technológiák száma) db U 0 0

11.
Környezeti szempontokat aIkaImaz azeszközök, termékek, alapanyagok, szo|9áltatások
beszerzéséné|

I/N N N N

19
Ą fej|esztés hozzájárul a tájképi/ te|epü|ésképi/ természeti/ ku|turá|is /építészeti érték vagl

áftékek megőrzéséhez
I/N I

2T
A projekt során többtet zöldfe|ü|et fej|esztés
va|ósu| meg az e|ijírt minimá|is zö|dfelü|eti
arányhoz képest

a |étrejövő zö|dfe|Ü|et nagysága m2 0 T25L L251.

az e|őÍlt minimális zöldfe|ü|et nagysága mz 0 1097,5 1097,5

22.
22' A zöldfetü|et kia|akítás során az őshonos nöVényfajokat, a tájegységnek megfele|ő

fajkompozíciók e|őnyben részesítése
I/N I I

ĺgtĺ

27.
27. Jobb összesített energetikai je|lemzőkke| (energiatanusíWánnya|) rendeIkező épÜletek

száma
db 0 3 3

31
31' Megúju|ó energia arányának nöVelése a
teUes energiafeIhaszná|áson belül

megúju|ó energia feIhasználás kwh íl 1

te|jes energiafeIhaszná|ás kwh 0 I I

E A PrcieR äz EurÚpa| Unió támogatásáEl'
II- az Európa| Roglonát|s Fejl€śżtés| At.P

E társíinanszÍDzásávatElóśu|.meg.
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Hason|ó/azonos munkakorben do|gozó munkatársak azonos
bérezésben részesÜlnek

esé|yegyenlőségi célcsopoľtot vagy annak képviselőit bevonta a

jekt tervezésébe. A bevont cé|csoport(ok): szenvedé|ybetegek,
krízishe|yzetben |évők, romák, nők

Nők száma a foq|a|koztatottak kozt
A megva|ósításban közhasznú foglaIkoztatási programe|em is

E A prc|exr a. EurcPd| u|Uu r4'|99cl.Đ!oł
IE az Eunópai Regionalis Fe,tesdéś' Alap

E társÍinąnśzírozásávaltlósulmeg.
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6. sz. me|léklet

Ettérések Iistája

A |akóépÜ|etek fe|újítása keretében nem támogatható a kapute|efon rendszer kiépítése és a

"i'đvĺľB 
p"rr"x'a,o=a,u kia|akítása, osszesen urűttó 7.437.835 Ft éľtékben, így ennek |evonása

uJlř,'ź.iiĹ'eóessé az a|ábbi összetételben. Az e|számolható ko|tsége.k l-<özött a bruttó értékek

levonása volt szÜkséóéś. proiettgazda az a|ábbi nem elszámo|ható tételeket saját forrásbó|

ń"óuáio.ĺtiu, a kapute|efonrendszert műszaki, a puffertározókat pedig üzeme|tetési

szü kségszerűség miatt.

Költségtétel Nettó Áĺa Bruttó

vízovűitő puffeĺtározók telepítése (Dobozi utca 17') 1 503 504 405 946 1 909 450

vízqvűitő puffertározók telepítése (Dobozi utca 19.) 1 512 699 408 429 L92t r28

v izov íjitő o uffe ft á rozó k te I e p ítése ( Lu jząu!qe22J- r 440 360 388 897 r 829 257

Kaoute|efonrendszer kiépítés (Bauer Sándor utca 11.) 240 000 64 800 304 800

Kanrlte|efonrendszer kiéoítés (Luiza utca 8. 440 000 118 800 558 800

Kanutelefonrendszer kiépítés (Lujza utca 15J 340 000 91 800 431 800

KaouteIefonrendszer kiépítés (Magdolné utca 47') 380 000 102 600 482 600

Mindösszesen 5 8s6 563 L 58L 272 7 437 835

2.) A Projekt e|őkészítési kö|tségein beltjI a ,,megva|ósĺthatósági tanulmányok'- megnevezésse|-., 
itig'ĺiéit, bruttó 13'o8o'oo1 Ět és az IVS fe|ü|vizsgálatra tervezett bruttó 2.540.000 Ft nem

"iš'a'oIható. 
A kö|tségtéte|ek a projekt kö|tségvetésében |evonásra kerÜltek.

3') A soft tevékenységek közü| a T.L/4',sz. (Vagyonkeze|ő, munkatársainak üzemeltetési, va|amint

szociá|is es tomńűňil.a.io. továbbképzéše) ĺevékenység nem támogatható bruttó 4 783 04o Ft

é.tol.o"n, "'e.t 

.a 
uôńát[ozo ko|tségvetéii sorban (,,Az épü|etekhez. kapcso|ódó társadalmi

programok szociális ńúnHs és koórdinátorok bér- és járu|ékkö|tséqeJ 9':k " kö|tségek

ievonásra kerÜltek' Az eredeti kÖ|tségvetési sor módosított összege: 44'94o.400 Ft.

4.) A bruttó 3.106.171 Ft kö|tségű tervezési koordináció nem minősü| támogatható

tevékenységnek, ezért a kö|tségvetésben e|hagyásra kerĹi|t.

5.) A támogató |evé| a|apján átvezetett fenti |evonások összege- bruttó 30.947 'o47 forint.

Tekintettel u.j.u, ĺogý-ä,iáuonas a bruttó koltségek alapján töľtént, viszont a |evont téte|ek

e|számo|ható toltséó,ei között volt nettó koltséđ is az elszámo|ható kö|tségek esetében ez

L.o4L,272 rorinf-ólizegű kÜ|önbözetet eredňényezett' Az e|számo|ható kö|tség és a
:ouĺnáóvótt támogatás összege a tarta|ék 63.705.848 forint összegre történő módosításáva|

|ett összhangba hozva.

o.) A támogatń |evé| a|anján a Progr9m A|apgn.be|tłl ą,11,.5?8.9.00 forint összegű,'MNP-III-PA/06 i

Szociá|isLakhatási T r-- L^!-:!-s

6i, hůy; kđ|třg"k;lszámo|hätók-|eóyének a soft tevékenységek közott. A PA-ba beépített

tevékenység kifejezetten szociá|is-közošségi technika| segÍtseg'nyújtást tafta|maz, beruházási

ĺe||eoű Ŕoltšéqet-nem. Ennek megfe|e|ően a Program A|ap Működési Kézikönyv, a PA 6. sz'

ilř;"iř;;|ň",'"á.; ä 
"_ÉÁ 

o. 
',|' 

vályá=^ti Útmltató tervezet vonatkozó szakmai taĺta|ma

pontosításra kerult.

7.) A komplex szo|gá|tatáshoz kapcso|ódó bérlakás-korszerűsítési motivációs csomag e|számo|ható

28.448.ooo ro.ini đ'iž"đĺ ŕtiit'eg" a támogató |evé| a|apján a |akófunkció tevékenységekhez

és a kö|tségvetésĹeí áz 52g. égyéb szolgá|tatásró| .a ,123. építés' fe|ú:!t9s sorra kerü|t

ai..opo'to.ĺt?sra.-óńroińányzat e1.esetben Áfa-visszaigény|ő, így a nettó 28'448.000 forint

kerti|t a projekt koltségvetésbe bei||esztésre. A projekt o'utto osšźtoltsoge az ĺłfa összegéve|

eme|kedett, az élszáńolnató kö|tség váItozat|aň . maradt. Az eredeti kö|tségvetési sor

e|számo|ható (bruttó) ko|tségének összege: 910.590 forint.

1.)
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8.) A kozbeszerzési terv (TSZ 9. sz' me|lék|et) osszeállítása során meghatározásra kerü|tek az
egyes kozbeszerzési ěliárásot. A kozbeszerzési e|járások típusai az.a|ábbi kö|tségtéte|ek

"šátéuun 
árubeszerzésként lett meghatározva, ezért a ,,Projektmegva|ósításhoz igénybe vett

ěóýeo szolgá|tatások',, Va|amint a ,,śzoft tevékenység- helyett eszközbeszeľzésként szĹikséges
;-p.J"kt ktttségvetéśéu"n sze,epô|tetni. A motivációs csomaghoz hason|óan ez a módosítás
é.íńti". költsége"k támogatási kategória szerinti besoro|ását is. A projekte|emek összkö|tsége

nem vá|tozik.

M ód o sított köl tség b eso rol áso k

|Lomtalanítási eszkozok, | | | | |

|szociá|isszo|qáltatóiroda | | | I l

|el^.^-^l:.^ - | z n'ep.,z.la| ) l?qqt?| 10 o18 667|Eszközbeszerzés I

I

|lársada|mi akciókhoz I l | | igénybe vett szakmai 
I

lkapcsolódószo|gáltatások Isrrgo25| rsgo5ĺz| 6493542|szo|oá|tatásoK--.-. I

eovalósításhoz 
I

I rendezvénvekhez kapcsolódó | | | | lgenyoe Vetr egyeD 
Il==oInáltutá-ęoI. I sto zot I tsz g89 | 648 590Iszolqáltatások I

|Répĺileterhezkapcso|ódó | | l | |

|társada|mi programokszociális | | | l I

l munkás és koordinátorok bér- | I | | |

|és ĺáru|ékkö|tsége | ą9 8o5 o83 | 0 | ą9 805 083 |'.Szoft.'tevékenyseg I

lprogramok I I 
' ' '

|ľĺyitórendezvénykö|tségei, | | | | |lrendőrökszabadidős | | | l I

|tevékenységéttámogató | l | |ProjektmegvalositáshozI
I szo|oáltatások' bűnmeqelőzési | | | | |genyoe Vett egyeD 

I

Itu.-oánuot - | zszzssgI z059ąąt| 9687000|szolgáltatások I

|aűnmege|őzésĺ stratégi,és l l l | |

|szomszédsági rendőr | | | | ||szo|qá|tatáslakossági | | | l I

| .^.i.'.:..,^l, l,xlł.x^^i | ąqn nnn I qa tno | 444 50o I Eszközbeszerzés l

G2 I Fog|alkoztatás
Ál lásoorzéthez kapcso|ódó
tárgyi eszközök, szociális

berendezései 4 630 000 1 628 053 6 258 053 Eszközbeszerzés

Fog Ia koztatási prog ra mokhoz
kapcso|ódó szakmai
rendezvények szervezéséhez
ka pcso|ódó szoI gá|tatások 8t7 433 220 707 1 038 140

Projektmegva |ósításhoz
igénybe vett egyéb
szoIoá|tatások

józsefuárosi Csa|ádsegítő és
Gyermekjóléti Központ áltaI
szervezett fog laI koztatási
prog ramokhoz kapcso|ódó
renr|ezvénvszervezés 429 984 116 096 546 080 Eszközbeszerzés

Foglalkoztatási programok bér
és iáru|ékkö|tsége 29 65t 987 0 29 65Ĺ 987 ''Szoft'' tevékenység

ffi;
t m,ľ:.-amiYłt,Jx",ffil.ä:ľ*tr;i'*-.".
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9.) A projekthe|yszínek között a pá|yázat keretében benyújtott Adat|apon a Teleki tér, 
uonättó'ásábän a korábban teĺekosztással érintett piac telke helyett tévesen a Lidl

tulájáónaoan |évő te|ek |ett meghatározva. Ennek átvezetése a TSZ vonatkozó pontjaiban

átvezetésre kerijlt.

Budapest, 2014. január L4,

Kedvezményezett cégszerű a|áírása
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Pénzügyi elszámo|ás részletes szabályai

a

Regionális Fejlesztési operatív Programok
keretében

támogatott projektek pénzÜgyi lebonyolít ásához

Készult a 2011. február 9.ét követően megje|ent pá|yázati és
kiemelt tervezési feI hívásokhoz

2oL2. október
(2o 12. d ecem ber 2o.án www. nfu. h u.ra fe|ttiltłitt)

Nemzeti FejIesztési Ügynökség
Cím: H-Lo77 Budapest, Wesse|ényi u' 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf.332'
Tel.: +36 40/638-638
E-mail : nfu@nfu.gov. hu
www.nfu.hu
www. ujszechenyiterv. gov. hu
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1 Bevezető

Jelen Útmutató cé|ja a Regionális Fejlesztési operatív Programok (a továbbiakban RoP-
ok) 2011. február 9-ét követően megje|ent pályázati és kieme|t tervezési felhívásai
keretében megva|ósuló projektek pénzügyi eIszámolásaivaI kapcsoIatos szabá|yok
rogzítése.

Az Útmutató hatá|ya kiterjed a RoP-ok keretében megvalósu|ó projektekre, ĺde nem
értve az ún. KMOP tÜkör kiírások keretében megva|ósu|ó projekteketl. A KMOP tükör
kiírások esetében az Útmutatót az NFÜ RoP IH erre vonatkozó egyedi rende|kezése
esetén ke|| alkaImazni.

A vonatkozó jogszabá|yok, egyéb nemzeti szintű szabá|yozások2 módosítása
automatikusan módosítják je|en Utmutatót, amennyiben kógens az űj szabá|y, azaz
ebben az esetben az új Vagy módosított jogszabá|yi rende|kezéseket szÜkséges
alka|maznĺ a hatá|yba |épésükrő| rende|kező szabá|yoknak megfele|ően.

Egyéb esetekben jelen Útmutató mĺndenkor hatá|yos szövege az irányadó va|amennyi
projekt esetén fo|yamatban |évő tigyekben is I kivéve, ha az Utmutató ettől
kifejezetten e|térően rende| kezi k.

A konzorciumi formában, több kedvezményezett á|taI megvalósított projektekre
vonatkozóan a Regionális operatív Programok keretében konzorciumi formában
megvalősulő proiektek kezeléséhez című titmutató további pénztigyi, e|számo|ási
szabá|yokat tartaImaz

A minden:kori hatá|yos ,Útmutató a Támogató hon|apján (www.nfu.hu,
www'ujszechenyiterv..gov.hu) kertiI közzltételre. Jelen útmutató és módosítása - e|térő
rende|kezés hiányában -.annak Támogató hon|apján történő közzététe|ének napján |ép
hatályba.

1 KMoP ttjkör kiírásoknak az a|ábbiakban fe|soro|t kódszámÚ pá|yázati kiírások minősÜ|nek: KMOP 1'1-1.4',
KMOp 3.2., 3.3.3., 3.3.4., KMOP 4.1.1/A, 4.r.2/8, 4.2.r/8, 4.3.r/8, 4.3.3/8, 4.4.
2 Vonatkozó szabá|yozók:292/2oo9. (XII. 19') Korm. rende|et,4/2oII. (I. 28.) Korm. rende|et, I9/2oo7'
(VI.30.) MeHVM rendelet



A támogatásĺ szerződés / támogatói okirat (a továbbiakban egyÜttesen támogatási
szerződés) hatá|yba |épése után a kifizetések a projekt terhére, forintban, fo|yamatosan
történnek' A projekt sikeres megkezdése érdekében a Kedvezményezett a 2.1 pontban
rögzített feltéteIekkeI elő|egigény|ésre jogosu|t. A megíté|t támogatás kifizetése a
projekthez kozvet|enÜ| kapcso|ódó számlák, i||etve a projekt tevékenységek e|végzését, a
kö|tségek fe|merti|ését igazoló egyéb dokumentumok (a továbbiakban: szám|ák) alapján
összeá|lított ĺdőközi és zárő kifizetési ĺgény|ések a|apján történik.

2.7 EIőIeg

A projekt pénzügyi megva|ósítása során a támogatási szerződésben rögzített összegű és
mértékű e|ő|eg igénye|hető maxĺmá|isan, a je|en fejezetben fog|a|t feltéte|ekke|'

2.L.t Az előleg típusai
A RoP-ok keretében kedvezményezett á|taIi elő|egĺgénylés az alábbi esetekben
tortén het3:

- Amennyiben a kedvezményezett vaIame|y projekteIeme(i) vonatkozásában
utófinanszírozást vá|aszt, |ehetősége Van - ezen projektelem(ek)re, azaz
kii|tségkategóriákľa jutó _ támogatási előleg igény|ésére, amennyiben a
Pá|yázatl/Rieme|t tervezési fe|hívás és útmutató (a továbbĺakban kiírás) errő|
kifejezetten rendelkezi k.

- Azon kedvezményezett, aki az ál|amháztartás a|rendszereibe tartozik, va|amint
projektje megva|ósítása során bruttó módon számo| e|, szá||ítóĺ finanszírozási
mód esetében jogosu|t a fordított áfára.jutó előleg igény|ésére.

A.kedvezményezett a támogaltási szerződés ,,Brojekt e|számo|ható kö|tségeĺ,l című 1.
śzámú me||ék|etében határozza megt hogy a projekt projektelemei tekintetében mi|yen
finanszírozási módot kíván ä|kalmaznia, i|letve me|yik projekte|em tekintetében kíván
e|ő|eget igénybe venni, a fentiek szerĺnt.

2.L.2 Az e|ő|egigénylés általános szabá|yai
Az igényelhető e|ő|eg maximá|is összegét a támogatási szerződésben mindkét
elő|egtípusra vonatkozóan kÜ|ön szÜkséges rögzíteni:

- az utófinanszírozásŰ projekte|emekre jutó támogatási elő|eg maximális összege az
utófinanszírozásű projektelemekre megíté|t támogatás, vaIamĺnt a kiírásban
száza |ékosa n m eg hatá rozott e|ő |eg mértékén e k szorzata,

- a fordított áfa megelő|egezésének maximá|is összege az
aIrendszerébe tartozó kedvezményezett esetében a szá||ítói
fĺnanszírozású projekte|emek/ko|tségkategóriák vonatkozásában a le
áfára jutó támogatás te|jes összege,

á|lamháztartás
vagy vegyes
nem vonható

- az utófinanszírozású projekte|emekre igényeIhető támogatási e|őleg összege
projektszinten, nem ha|adhatja meg a 300 millió forintot, ettől eltérni csak egyedi
esetben megfe|elő indok|ássa|, az Irányító Hatóság _ az á|lamháztartásért fele|ős
miniszter egyetértésérő| sző|ő dokumentum birtokában hozott - e|őzetes
engedé|yéve| |ehetség es,

' 4/2oII. (I. 28.) Korm. rende|et 57. 5 (1) bekezdés a|apján
+ 4/2oLt, (I. 28.) Korm. rende|et 56' $ (1) bekezdés alapján, va|amint ezen finanszírozási módokat Vegyesen
tartaImazó kifizetési igénylésre is van |ehetőség

4
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- amennyiben a kiírás Vagy egyéb szabá|Yozás projektszintű tartaĺék beépítését
lehetővé tette, a tartalék vonatkozásában ető|eg nem igénye|hető. A
projektmegva|ósítás során a tarta|ék fe|használás _ más költségkategóriára történő
átcsoportosítás - jóváhagyását követően, amennyibe n az Útmutatóban
meghatározott va|amennyi re|eváns fe|tétel te|jestil, a kedvezményezett jogosult
többlet e|ő|eg igény|ésére.

Az előlegigénvlés áltaIános feltételeÍ :

_ Támogatási szerződés hatá|yba lépése;
_ Szabá|yszerűen kitö|tött, (tartaImiIag és formaiIag) megfeIe|ő elő|egigény|és

benyújtása a Pá|yázatĺ E-Ügyintézés Fe|ü|eten keresztÜl, Vagy amennyiben az
e|ektronikus aIkaImazás nem á|l rendelkezésre, űgy a Pá|yázati E-tjgyintézés
Fe|tj|etrő| |etö|thető formanyomtatvány (ElőIegigénylésről szóló nyÍlatkozat/ Kéretem
fordított áfa előzetes megtérítésére címíj dokumentum) cégszerű aláírással el|átott,
eredeti pé|dányának papír a|apú benyújtása;

- A biztosítékok a 4/2oII' (I. 2B.) Korm. rende|et vonatkozó e|őírásai, a támogatási
szerződésben fog la lta k szerint megfelelő mértékben rendelkezésre á | | na k;

_ A kĺírás szigorúbb rende|kezése hiányában e|ső kifizetés esetén a 4/2oI1. (I. 28.)
Korm. rende|et 30.5 (2) bekezdésben meghatározott feltéte|ek te|jesü|ése;

- Az lgénye|t elő|eg ménéke és összege - az e|ő|egĺgény|ést mege|őzően kifizetett
elő|eg mértékét és összegét figyelembe véve kumu|á|tan - nem haladja meg a
támogatási szerződésben rogzített százalékos maximá|is mértéket és összeget;

_ Zárő kifizetési igény|és nem kerÜ|t benyújtásra;

- Egyéb, a támogató álta| e|őírt fe|téte|ek.

Nem nyújtható e|ő|eg a kedvezményezett számára, ha a támogatás kifizetésére
utófĺnanszírozással, a projekt megvalósítását köVetően, egy összegben kerü| sor"5' . ''

Felhívjuk a figyelmet, hogy az é|ő|eg folyósítás fe|téte|einek teljesítéséľe az
e|őlegigény|és benyújtását megelőzően ĺs sor kerÜ|het annak érdekében, hogy' a.
támogatás fo|yósítását ne akadá|yozza a szÜkséges dokumentumok hĺánya. cyákran
fe|merÜ|ő prob|éma a saját erő, iI|etve a biztosítékok ľende|kezésľe állása
ĺgazo|ásának hiánya' Javasoljuk továbbá, hogy a projektgazda a támogatás!
szerződés megkötését követően jelentkezzen be a NAV kłiztaľtozásmentes
adőzői adatbázisába.

Amennyiben az e|ő|egigény|és, i||etve a kapcso|ódó dokumentumok
hibásak, a beérkezéstő| számított g napon be|ü| a KSZ |egfe|jebb 15

hiányosak vagy
napos határidő

a hiba javítására szó|ítja fe| a kedvezményezettet. A hiánypótláshoz szÜkséges idő nem
része az intézményrendszer által Vá||a|t 15 napos határidőnek. Az e|ő|eg fo|yósítására a
szabá|yszerűen kitö|tott (tartaImilag és formailag megfe|e|ő) kérelem, valamint a
kapcsolódó dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő beérkezését kovető 15
napon be|ü| kerü| sor.

Ha a kedvezményezett á|tal benyújtott előlegigénylési dokumentáció e|lentmondásos
információkat tarta|mazt a KSZ az információk további részletezését, pontosítását, az
el|entmondások fe|oldását kérhetĺ a kedvezményezettő| |egfe|jebb 3 napos határidő
kitűzéséve| tisztáző kérdés formájában. A tisztáző kérdés megvá|aszo|ására
rendelkezésre á|ló határidő nem fÜggeszti fe| a kifizetési határidőt. Ha a
kedvezményezett a tisztáző kérdésre adott vá|aszt hibásan vagy hiányosan nyújtja be, az
előlegigénylést a rendelkezésre á|ló informácĺók a|apján ke|| e|bírá|ni'

5 zgzlzoog. (XII. 19.) Korm. rendelet 150. s (14), egyszeri e|számo|ók



2,t.3 Az utófi na nszírozású projektelem (ek) re jutó, tá mogatási előleg
Az utófinanszírozásĺj projektelemek esetében az e|őlegigény|ésre |ehetőség Van a
támogatási szerződés megkötésekor vagy azt követően egy vagy több rész|etben.

2.1.3.1 Az általános feltételeken túlmenően az utófinanszírozástj projektelemekre jutó
tá m og a tá si e I ő l eg ĺ g é n y l és tová b b i feltéte l ei :

A kiírásban a támogató lehetővé tette a támogatási elő|eg igénybevéte|ét;

Az elő|eg fo|yósítása a kedvezményezett kérésére történhet több' de maximum 3
ľészletben. Ez esetben a kiírásban, ĺ|letve támogatási szerződésben szerep|ő maxĺmum
összeg, százalékos ménék az e|ő|egĺgény|ések vonatkozásában együttesen értendő.

Amennyiben a projektmegva|ósítás a tervezettné| gyorsabb ütemben zaj|lk, a likviditás
biztosítása érdekében szükség szerint aktualizá|t Ĺitemtervvel együtt |ehetőség Van aZ
újabb e|ő|egigény|ési kére|em korábbĺ benyújtására is.

2,1.3.2 A támogatási előleg igénylés módja:

A kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésekor vagy azt követően nyújthatja
be az Előlegigénylésről szóló nyilatkozatot.

A támogatási szerződés megkötésekor igénye|t támogatási e|ő|eg esetén a hatá|yba
lépéstő| számított 15 napon be|ü| a kedvezménye7ett részére fo|yósításra kerÜ| az
ĺgénye|t e|ő|eg összege, a fentiekben megfogalmazott egyéb fe|tételek te|jesü|ése esetén.

A támogatási szerződéskotést követően igénye|t támogatási e|ő|eg esetén a
kedvezményezett á|taI formaĺlag és tartaImilag hiányta|anul megku|dött e|ő|egfizetési
kére|em alapján - a je|en Utmutatóban megfoga|mazott fe|téte|ek fenná||ása esetén - az
e|ő|eg összege, a kéreIem, vaIamint a kapcsolódó dokumentumok Közreműködő
Szervezethez (továbbiakban KSZ) történő beérkezését követő 15 napon belril kerü|
folyósításra.

2.1.3,3 A támogatásĺ előleg elszámo,lás módja:

A kedvezményezett az e|ő|eg igénybevéte|ét követően bármikor megkezdheti az e|ő|egge|
va|ó e|számo|ást a kiírásban fog|a|tak betaftásáva|. Az e|ő|egge|, il|etve annak egy
részéve| történő e|számolás folyamata megegyezik a kifizetésĺ igény|és fo|yamatával
azza| a kiegészítéssel, hogy az e|ő|eg terhére e|számolandó költségeket (a szám|a
egészét, Vagy egy részét) a kifizetési kére|em formanyomtatvány elő|eg e|számolására
vonatkozó táblázatában fe| keIl tüntetnĺ.

Amennyiben a Kedvezmén vett el azonban az el vaov annak
első rész|etének kifizetésétő| számított 6 hón apon be|ül nem nyújtott be utó- vagy
Vegyes finanszírozású - a 2.2. pontban meghatározott fe|téte|eknek megfe|e|ő - kifĺzetési
igény|ést, ilIetve a benyújtott kifĺzetési ĺgény|és a támogatás nem rende|tetésének
megfele|ő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a koľábban kifizetett
elő|eget a Ptk. szeľinti ügyleti kamattal együtt6 visszafizetni, és a
Közreműködő Szervezet koteIes a projektmenedzsment tevékenységekre me9íté|t
támogatást a támogatási szerzőaés Á|ta|ános szerződési fe|téte|ek, Projektmenedzsment
támogatás csökkentése pontjában foglalt mértékben csökkenteni. A menedzsment
kö|tség nem kerül csökkentésre, amennyiben a Kedvezményezett igazo|hatóan neki nem
fe| róható okbó| nem tudott megfe|elő kĺfizetési igény|ést benyújtanĺ.

6 A Po|gári TöľvénykönyvrőI sző|ő 1959' évi IV. törvény 23f. 5 a|apján. Kamatszámítás kezdeti időpontja az
e|ő|eg KSZ áĺta|i fo|yósításának napja, uto|só kamatfizetési köte|ezettségge| érintett nap az a nap, amikor a
kedvezményezett. az e|ő|eg összegét visszafizette/átuta|ta - a vonatkozó pénzügyi te|jesítést igazo|ó bĺzony|at
éńéknapia a|apján.
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A visszafizetés te|jesítéséig (ideértve a kompenzá|ássaI történő te|jesítést is), vagy a
Közreműködő Szervezet á|taIi részletfizetési engedé|yezés esetén az engedé|yben
meghatározottak szerint, a kifizetések fo|yósítása felfi,iggesztésre keľĺil (ideértve a
szá||ítónak Vagy engedményesnek történő fo|yósítást is).

A Kedvezményezett ezen köte|ezettségérő| (valamint a kötelezettség elmulasztásának
következményeĺrő|) a támogatási szerződésben rögzített határidő |ejáratát mege|őzően
15 nappaI a Közreműkodő Szervezet tájékoztatást kÜld a kedvezményezettnek.

A Kedvezményezett a támogatási e|ő|eg visszafizetését követően új e|ő|egigény|ésre a
Közrem ű ko dő Szerv ezet e|őzetes en ged élyéve| jog osu |ttá vá l hat.
A Kedvezményezett a kifizetett elő|egge| legkésőbb a zárő kifizetési igény|és keretében
köte|es e|számo|ni. Amennyiben a zárő kifizetési igény|ésben e|fogadott utófinanszírozású
szám|ák/bizony|atok támogatástarta|ma a|acsonyabb, mint a még el nem számo|t e|ő|eg
összege, a különbözetet - a Ptk. szerinti ügy|eti kamatta| együtt - a kedvezményezett
koteles visszafizetni. A vĺsszafizetés te|jesítéséig, vagY a Közreműködő Szervezet á|taIi
rész|etfizetési engedé|yezés esetén az engedé|yben meghatározottak szerint, a zárő
kifizetési kére|em nem hagyható jóvá.

2,1,3.4 Az utófinanszĺrozású projektelemekre történő támogatási előlegigénylést érintő
vá ltoztatá sok m eg va l ósĺtá si i dősza kba n :

A projektelemek finanszírozási módjának változtatása e|ő|egigénylés szempontjábó|
kizárő|ag a következő esetekben |ehetséges:

utófinanszírozásró| szál|ítói Vagy Vegyes finanszírozási módra |egkésőbb az adott
projektelemre jutó e|ő|egigénylési kére|em benyújtásáig, vagy amennyiben az
adott projekte|em vonatkozásában igényelt e|ő|eget a l(edvezményezett - a Ptk.
szerinti Ügy|etĺ kamattal egyÜtt - visszafizette;

szá|lítóĺ Va9y Vegyes finanszírozásról utófinanszírozási módra legkésőbb a
projektelernet érintő első szállítói finanszírozású szám|albizony|at e|számo|ásra
benyújtásáĺg.

A megva|ósítás során módosu|hat a projekt kö|tségvetése kö|tségátcsoportosítás útjáń,
Vagy amennyiben kö|tségcsökkentés vá|ik szükségessé' E|térő finanszírozású
projektelemek közötti átcsoportosítás engedélyezhető a támogatási szerződésben,
va|amĺnt az egyéb útmutatókban meghatározott feltéte|ek a|apján.
Amennyiben az átcsoportosítást, szabá|ytalansági döntésbő| Vagy műszaki, szakmai
tartaIom csökkenésből eredő kö|tségcsökkentést követően a tényIegesen kifizetett
támogatási e|őleg osszege megha|adja a módosítást követően igénye|hető támogatási
e|ő|eg összegét, Ĺlgy a kedvezményezettnek főszabá|y szerint visszafĺzetési
köte|ezettsége ke|etkezik a Ptk. szerinti ügyleti kamatta| együtt. Errő| a Közreműködő
Szervezet a támogatási szerződés módosítás hatá|yba |épése e|őtt köte|es tájékoztatni a
kedvezményezettet, a visszafizetés a módosítás hatá|yba |épésének feltéteIe'

igénye|hető e|ő|egen felÜ|i osszeget visszafizetnie, amennyiben a projekt költségvetése
alapJán van annyi e|számo|ni tervezett utófinanszírozású kö|tsége, amit a módosítást
mege|őzően kifizetett támogatási e|ő|egre el tud számolni.

Amennyiben az átcsoportosítás eredményeképpen az igénye|hető támogatási e|őleg
osszege megha|adja a kifizetett e|ő|eg összegét a kedvezményezett jogosu|t
e|őlegigény|ésre, az á|ta|ános, va|amint az utófinanszírozásĺj projekte|emekre jutó
e|ő|egigénylés feltételeinek megfeIe|ően'

2.1.4 A fordított áfa megelő|egezése
A fordított áfa mege|ő|egezése cé|hoz kötött, ezen jogcímen fo|yósított elő|eg kizáró|ag a
megje|o|t cé|ra haszná|ható fe|.

'j:ĺ.



2.1.4.1 A fordított áfához kapcsolódó előleg igénylésének feltételei, a 2.7,2 pontban
foglalt általános feltételeken túlmenően :

a támogatási szerződésben _ szerződéskötéskor, Va9Y szerződésmódosítás
keretében - rögzítésre kerÜ|t a fordított áfa-e|őleg igénylés lehetősége, és
maximá|is összege;

a kedvezményezett az á||amháztartás aIrendszerei kozé soroIható szervezet;

a kedvezményezett a re|eváns projekte|em tekintetében nem jogosu|t Árł
levonásra;

- a kedvezményezett a re|eváns projekte|em kapcsán fe|merÜ|t ko|tségeit bruttó
módon számolja e|;

a kedvezményezett a re|eváns projekte|em tekintetében szá|lítói Vagy Vegyes
finanszírozá st vá l a sztott ;

az áfa beva|lás időpontjának a megvalósítási időszakba keľ| esnie, va|amint

az álta|ános forgalmi adóró| sző|ő 2007. évi CXXVII. törvény t42. Q-ában fog|a|t
feltéteIek te|jesÜ | nek.

Nem nyúitható fordított áfa.e|őleg a kedvezményezett rész'é;ľe' ha az
igényelendő áta beval|ásának ideje nem esik a megvalósítási idősz.akba, vä9Y
amennyiben a vonatkozó áfa befizetési kötetezettsége lejáľt'
Felhívjuk a figyelmet aľľa, hogy a NAV á||ásfog|a|ása7 alapján a fordított adózássa|
érintett tevékenység esetében az elő|eg után. nem ke|etkeżik adőfizetési kotelezettség,
így fordított áfa-elő|eg elő|egszám|ára nem folyósítható. Fordított áfa e|őleget a tény|eges
fizikai teljesítéskor, azaz az e|ő|eg e|számo|ásakor- ke|etkéző adőfizetési kote|ezettség
esetében |ehet igénye|ni'

2.1,4.2 A fordított áfára jutó etőteg összege:
. |egfeljebb a benyújtott szá||ítói ňettós számIa e|szárnoIható nettó összegére jutó

. ' . áfa támogatástartalmának 1007o-a. lehet;' és

]' nem ha|adhatja meg - kumulá|tan - a támogatási szerződésben rogzített
.': '. maximá|is összeget.

2,1'4,3 A fordított áfa előleg igénylésének módja:

A fordított áfa megelőlegezése a fordított áfáva| érintett szá|lítóĺ számla benyújtásávaI
párhuzamosan, Vagy azt követően történhet.

Az általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelmet a kedvezményezett
a fordított áfáva| érintett szál|ítói számla e|számolásának benyújtásávaI egyidejű|e9, va9Y

|lás ívaov az áfa adő felé történő
későbbi, mint a várható kifizetési időpontot követő 30 nap, azt követően igényelhetĺ,
amennyiben a fordított áfa még nem kerÜlt e|számo|ásra benyújtásra.

Az e|ő|egigénylés során benyújtandó dokumentumok:
- Kérelem az á|ta|ános forga|mĺ adó e|őzetes megtérítésére, melyben

o igénye|t fordított áfa e|ő|eg összegének megje|ölése
o érintett szám|a egyedi azonosítóinak megadása
o fordított áfa befĺzetése időpontjának megje|ö|ése

A fordított áfával érintett szál|ítói nettós szám|a benyújtása elszámolásra kifizetési
igény|és keretében, amennyiben a nettós szám|a benyújtásáva| egyidejűleg igényli
a fordított áfa e|őleget:

o időkozi kĺfizetési kére|em;

7 http://www.apeh.hu/maqvar oldalak/nav/ado/afa080101 hatalvos/forditott adozas.html?paoenum=6



o a szá|lítói finanszírozású fordított áfás számla az Útmutatő 6.2 pontjában
meghatározott a|átámasztó dokumentumokkaI együtt

Megfe|e|ő összegű biztosíték8 rende|kezésre ál|ása,
kedvezmé nyezett biztosíté k nyújtásá ra köteIezett.

amennyiben a

A fordított áfa-e|ő|eg cé|hoz kötött, nem ru|íroző módon kerü| nyújtásra: a
kedvezményezettnek a fordított áfa-e|őleg előzetes megtérítése iránti kére|emben meg
ke|l je|ölnie az áfáva| érintett szám|ára vonatkozó áfa adóhatóság fe|é történő
megfizetésének vagy ezen osszeg elszámo|ását tarta|mazó áfa-beva|lás benyúJtásának
időpontját, me|y nem |ehet későbbi, mint a fordított áfa-e|ő|eg fo|yósítását követő 30.
nap.
Minden fordított áfa tételt egyedi fordított áfa előzetes megtérítése iránt kérelmen kell
rögzíteni, a nettós számlával való könnyebb összevezethetőség érdekében,

A fordított áfa-elő|eg fo|yósítására a szabályszerűen kitö|tött (tartaImilag és formailag
megfe|e|ő) kére|em, va|amint a kapcso|ódó dokumentumok Kozreműködő Szervezethez
történő beérkezését követő 15 napon belül kerül sor' A fordított áfa-e|ő|eggel érintett
nettós szá||ítói szám|a kifizetése a 3.1 pont a|apján főszabá|y szerint 30 nap a|att
történĺk.

A fordított áfa előleg elszámolás mód.Ía:

A kedvezményezett a fordított áfa-e|őleg igénylésekor a kére|men megje|ö|t áfa befizetés
időpontját, követő 5 munkanapon belü| köteles kifizetési igény|ésben benyújtani a KSZ-
hez az alábbi a|átámasztó bizony|atokat a fordított áfa-előlegge| történő elszámo|ás
cé|jábó|:

Kifizetési kére|em i
Áfa-osszesítő fordított áfa esetén ;_ Ára befizetését igazo|ő bizony|at (bankszám|a' kivonat)' amennyiben - a

,: kedvezményezett befizető pozícióban van;

.".':' nyi|atkozata, hogy a. beva||ás tartaImazza a szá|lítói szám|a szerinti fordított áfa
aíap összegét és-annak a|apján számított fordított áfa összeget;
Amennyiben a befizetendő áfa kevesebb, mĺnt az elszámo|ni kívánt, az áfa
befizetését igazo|ő bizony|atot és a kedvezményezett nyi|atkozatát együttesen ke||

benyújtani.

A fordított áfa-e|ő|egge| történő e|számo|ás történhet
t Vegyes finanszírozású időkozi kifizetési ütem keretében, i|yenkor a kifizetési

ĺgény|ésben természetesen más, utófinanszírozott és/vagy szá||ítói szám|ák is

. va|amint benyújtható a fordított áfa-e|ő|eggel történő e|számolás önál|ó kĺfizetési
igény|és keretében is, ebben az esetben az e|számo|ásra nem vonatkoznak a 2.2.
pontban meghatározott időközi kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó
kor|átok.

A fordított áfa-e|őleggel történő e|számolás fe|tétele, hogy a fordított áfa-e|ő|eggel
érintett nettós szál|ítói számla e|fogadásra kerÜljcin.

Az e|ő|eggel torténő e|számoĺás időpontja nem |ehet a záró e|számolási csomag
benyújtási határidejéné| későbbi időpont.

Amennyiben az e|számo|t áfa támogatástartalma nagyobb, mint a fo|yósított áfa-elő|eg, a
kr]lönbözet utófinanszírozásban kerÜ| megtérítésre a kedvezményezett részére.

8 ąlzotl. (I.28') Korm. rende|et 33. 5 (3) bekezdés a|apján



Amennyiben az e|számolt összeg kevesebb, mint a folyósított áfa-e|ő|eg, a különbözet -
az elő|eg folyósításátó| felszámított ptk. szerinti ügy|eti kamattaI növe|t osszeggel -
követelésként kertjI e|őírásra a kedvezményezett számára.

Ha a kedvezményezett a fordított áfa-e|ő|egge| történő e|számo|ásra vonatkozó határidőt
elmu|asztja, a fordított áfa-e|ő|eg visszafizetésé re kötelezhető.

A fo|yósított e|ő|eg összegét részben vagy egészben - az e|ő|eg fo|yósításátó| fe|számított
Ptk. szerinti ügy|eti kamatta| együtt - vissza ke|| fizetni, amennyiben

- a fordított áfa-e|ölegge| érintett nettós
elutasításra kerÜl, vagy

- a kedvezményezett az e|ő|eget nem a
rendezésére fordítja'

A visszafizetés te|jesítéséig (ideértve a kompenzá|ássaI történő te|jesítést is), vagy a
Közreműködő Szervezet á|tali rész|etfizetési engedé|yezés esetén az engedélyben
meghatározottak szerint, a kifizetések folyósítása fe|függesztésre kerÜ| (ideéńve a
szá|lítónak Vagy engedményesnek töńénő folyósítást is).

A Kedvezményezett a fordított áfa-előteg visszafizetését kłivetően új
előlegigénylésre nem jogosu|t, ha a mege|őzően fo|yósított áfa-e|ő|eget igazo|hatóan
nem a fordított áfa adóhatóság fe|é történő rendezésre fordította, vagy ha az e|őleg
visszafizetését a Közreműködő Szervezet fe|szó|ítására határidőben nem teljesítette.

2.1.5 Szállítói előleg 
'

A szá||ítói e|őleg a projekt keretein ' be|Ül e|számo|ható költségnek minősÜl, tehát a
Kedvezményezettnek torténő támogatási e|ő|egfizetésen túlmenően |ehetőség Van a
szál|ítók részére fizetett elő|eg mege|ő|egezésére, il|etve utó|agos e|számo|ására.

2.7.5,7' 9záttítői előtegszámla elszámolása szállítói finanszírozás módban

szá||ítói számIa részben Vagy egészben

fordított áfa adóhatósá9 felé történő

Ebben az esetben az e|ő|egre jutó
történik, szát|ítói előlegigényiési
szá||ítói finanszírbzású szám|ákhÖz

'igazo|ását követően.

A szá|lítói e|ő|eg igény|ésének fe|téte|ei:

C 2'1.2 pontban meghatározott, az e|ő|egigény|és á|talános feltéte|einek te|jesülése,
kÜlönos tekintette| a 4l207t. (I. 2B.) Korm. rende|et 30.$ (2) bekezdésben
meg hatá rozott doku mentu mok rendelkezésre á llásá ra ;

. szá||ítói e|ő|egigény|és rögzítése a Pá|yázati E-ügyintézés fe|ü|eten, Vagy
amennyiben az elektronikus alkaImazás nem á|| rendeIkezésre, úgy szá||ítói

kére|em formanyomtatvány cégszerű a|áírással e||átott, eredeti
pap

. vá||a|kozői szerződés benyújtása, amennyiben korábban nem kerÜlt benyújtásra,
és ame|yben fe|tÜntetésre kerÜ|tek az e|ő|egigény|és feltéte|ei;

o előlegbekérő és az arra eső, támogatáson fe|riIi rész kifizetését igazo|ó bizony|at
benyújtása.

A Közreműködő Szervezet a szál|ítói előleget a kére|em és me||ék|eteinek formailag és
tartaImi|ag hĺányta|an beérkezésétő| számított 15 napon be|ü| átuta|ia a szál|ító
elő|egbekérőn megjelö|t bankszám|ájára.

Amennyĺben a szá||ítóĺ elő|egĺgénylés, il|etve a kapcso|ódó dokumentumok hiányosak
vagy hibásak, a beérkezéstő| számított B napon be|ti| a KSZ |egfeljebb 15 napos határidő
kitűzéséve|, va|amennyi hiány, i||etve hiba megjelö|ésével, egyszeri hiánypót|ásra, ĺ|letve
a hĺba javítására szólítja fel a kedvezményezettet. Amennyĺben a hiány pótlására és a

támogatás 'kifiz]etése .közvet|énü| a szá|lító részére
kére|em benyújtásával előIegbekérő alapján a
'hason|óan ,, az .é|ő|egre ljutó önerő . kifizetésének
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hĺba javítására a határidőn be|til nem keruI sor, ez az adott előlegĺgény|és automatikus
eI utasítását ered ményezi'

A Kedvezményezett köte|es a szá|lító á|tal megkÜldött elő|egszám|át annak beérkezését
követő 5 napon beltj| záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére kifizetési igény|és
keretében benyújtani.

Az e|ő|eggel történő elszámo|ást a támogató fe|é annak figyelembe vételéve| kelI
nregkezdetli, hogy a fo|yĺ5sított szá||ítói eIr5|eg tálllogatástal'talllra és a szállllák aIapjáll a
szá||ítónak kifizetett támogatás együttesen nem ha|adhatja meg a szá|lítói szerződés
szeri nti eI lenszoI gá |tatás eIszá moI ható osszeg ének tá m ogatásta rta I mát.

Szá||ítói konzorcĺum esetén - ha a szál|ítói szerződésben nincs megbontva az
el|enszo|gá|tatás tagonként - szá||ítói e|ő|egigénylésre a konzorcium vezetője jogosu|t. A
szá|lítói e|ő|eget a szál|ítói szerződésben rö9zített arány szerint kelI megosztani a
konzorciumi partnerek között.

A szá|lítóĺ e|őleget a szál|ító több rész|etben is igényeIheti a szá|lítói szerződésseI
összhangban. Ha a fo|yósított szá||ítói előlegge| a szá|lító te|jes mértékĺg e|számolt, újra
igényeIhetĺ a szál|ítói szerződés szerinti maximá|ĺs szá|lítói e|őleget, ha ez a szá||ítói
szerződésbe nem Ütközik, és ha az igénye|t szá||ítói e|ő|eg támogatástartaIma, a
korábban már fo|yósított szá|lítói e|őleg támogatástartaIma, va|amint a szám|a a|apján
már kifizetett te|jes összeg támogatástartalma a szá||ítói szerződés szerinti
e||enszo|gá|tatás e|számolható összegének támogatástartaImát nem ha|adja meg'

A szál|ítói e|ő|egre eső támogatás - száz száza|ékos támogatási intenzitás a|ka|mazása
esetén a szá||ítói e|őleg - fo|yósítása minden esetben a fővá||a|koző részére történik.

Jogosu|atlanu| ĺgénybd vett szállítói e|őleg esetén a Kedvezményezett a folyósított e|ő|eg

' összegét résżben Vagy egészben _ az e|őleg fo|yósításától fe|számított Ptk. szerinti
Ügy|etikamatta|egytitt-köteĺesvisszafizetni.::

)Ą.4/2071,: (I'28,) Kormányrendelet 57,5 szerinti száIlítóí előlegre vonatkoző
speciális szabályok

A fentieket az a|ábbi e|térésse| szÜkséges a|ka|mazni a szá||ítói finanszírozás esetén a
4/2oLI. (I.2B') Korm. rend. 2. $ (1) bekezdés 16a. pontja szerinti ktlzszféra szervezet
kedvezményezettnek a Kbt. hatá|ya a|á tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés esetében :

a) a projektgazda köte|es biztosítani a szá||ító a szerződés
zege meg

igény|ésének Iehetőségét;
b) a szál|ítói e|ő|eget a szá||ító is közvetlenü| igénye|heti a KSZ-tő|;
c) a szál|ítónak a szá||ítóĺ előleg támogatástarta|mának megfelelő mértékű, az

NFÜ javára sző|ő, a Kbt. L26. s (6) bekezdése szerinti, e|ő|eg
visszafizetésre vonatkozó biztosítékot kelI nyrijtania.

a) A közbeszerzési e|járás eredményeként kötött szerződésben a fe|ek köte|esek
rögzíteni az e||enszo|gáltatásnak a támogatott projekt keretében e|számo|ható összegét.
A kedvezményezett koteles kikötnĺ a folyósítandó szá||ítói elő|eg támogatástarta|mának
megfele|ő métékű, az NFÜ javára sző|ő, a Kbt' 126' 5 (6) bekezdése szerinti, elő|eg
visszafizetésre vonatkoző biztosíték-nyújtás kote|ezettségét' A gazdasági társaság vagy
nonprofit szervezet szá||ítő _ cégjegYzésre jogosu|t - vezető tisztségvise|őjének vagy
természetes szemé|y többségi tu|ajdonosának kezességvá||a|ása Vagy garanciaszervezet
á|taI Vál|alt kezesség is elfogadható a szá||ítói e|ő|eg biztosítékaként.

11



A szá|lítói szerződés fe|tételeit annak figye|embe vételével kell megál|apítani, hogy a
szá|lítói előleget a szá||ító közvetIentjl a Közreműködő Szervezettől igényeIheti a
Kedvezményezett egyidejű értesítése me||ett'

Ha a kedvezményezett és a szá|lító a szerződés e|számolható összege 30o/o-áná|
magasabb mértékű szá|lítói e|ő|egről á|lapodik ffi€9, annak 30o/o-on fe|ü|i részének
e|őzetes megtérítésére nincsen |ehetőség, utófinanszírozásban számolható e| a 2.I.5.f
pontban foglaltak szerint.

b) A szá||ítói elő|eget igénye|heti a projektgazda, vagy közvet|enrjI a szá||ító a KSZ-
tő|.

A közvet|enü| a szál|ító álta| benyújtott szá|lítói elő|egĺgénylés e|őfeltéte|e a fentieken tú|,
hogy
. a közbeszerzési e|járás te|jes dokumentációja a Kedvezményezett á|ta| el|enőrzésre

benyrijtásra került a közreműködő szervezethez a közbeszerzések e||enőrzésére
vonatkozó e|já rásrend szeri nt,

. a közbeszerzési e|járás eredményeként kötött, a|áírt szá||ítói szerződés az a|áírást
követően ha|adékta|anul benyújtásra kerü|t a KSZ-hez,

. a szá|lítő részérő| az NFÜ javára sző|ő, a Kbt. t26. 5 (6) bekezdése szerinti, elő|eg
visszafĺzetésre vonatkozó bĺztosíté k i rata nya ga benyújtásra ke rÜ |t.

Kozvet|en szá||ítói e|ő|eg igénylése esetén a devizában kötött szá|lítói szerződést a
következő árfo|yamokon ke|| nyi|vántartásba venni, valamint az e|ő|egbekérőt, az
e|őlegszám|át, a rész- vagy végszám|át átszámítani forintra:
a) eurő esetén 2B0 HUF/EUR,
b) svájci frank esetén 22o HUF/CHF,
c) angol font esetén 320 HUF/GBP,
d) UsA do||ár esetén 200 HUF/USD.

i i I ,l ,

A^z árto|yamvá|tozásbó| adódó eset|eges 'V€szteségét a.szá|lító vĺse|i. . . .':

A szá||ítói szerződés.nyi|vántartásba vételét követő 5 napon be|ü| a KSZ postai úton kÜ|di
meg a szá|lítónak a Pá|yázati E-ügyintézés felület címét, a kapcsolódó támogatási
szerz.odés számát, va|amint a felhaszná|ónevet és a je|szót tarta|mazó dokumentumot.
Ezze| egyidejű|eg a kedvezményezett azonnali értesítést kap a szá||ító részére nyújtott
hozzáférésrő|.

A közvetlen szál|ítói előleget a szál|ító az elő|egbekérő benyújtásával igénye|heti
eIektronikusan, a Pá|yázati e-rigyintézés fe|Ü|eten keresztÜl. A közvet|en szá||ítói
e|őlegigény|ésrő| a kedvezményezett azonna|i értesítést kap e|ektronikus Üzenetben. A
kozvetlen szál|ítói elő|egĺgénylés adatait és a csato|t szkenne|t dokumentumokat a

Ha a szá||ítói előlegigény|ést a szál|ító közvet|enĹiI nyújtja be, a kec|vezményezett a
közvetlen szá|lító elő|egigény|ésről szó|ó értesítését kovető 5 napon be|ül je|ezheti a KSZ
fe|é a kozvetlen szá|lítói elő|egigény|ésseI kapcsoIatos észrevételeit faxon Vagy e-
mailben. Ha 5 napon be|ü| nem érkezik észrevéte|, a közvet|en szál|ítói e|őlegigény|ést a
kedvezményezett részérő| e|fogadottnak ke|| tekinteni. A kedvezményezetti
észrevételezésre rendeIkezésre á|ĺó határidő a kifizetési határidőbe nem számít be|e.

Közvetlen a szá||ító részérő| beérkezett e|őlegigény|és esetén, ha szÜkséges, a
hĺánypótlást a szá||ítónak és/vagy a projektgazdának kt.i|di meg a KSZ. Ha a közvetlen
szál|ítói eĺő|egigény|ési dokumentáció el|entmondásos információkat tarta|maz, a KSZ az
ĺnformációk további rész|etezését, pontosítását, az e|lentmondások felo|dását kérheti a
szá|lítótó| Vagy a kedvezményezettő| |egfe|jebb 3 napos határidő kitĹízéséve| tisztázó

12



kérdés formájában. Amennyiben a hibák javítását, Vagy a hiányok pótlását bármelyik fél
nem Vagy nem megfe|e|ően teljesíti, az e|ő|egigény|és e|utasítására kerul sor.

c) A biztosíték eredeti példányát a Pá|yázati e-Ügyintézés feltileten szkenne|ve - és
azt követően minden esetben a KSZ-nek postai úton is megküldve - ke|l benyújtani. A
szállítói e|őleg jóváhagyásának feltéte|e a biztosíték eredeti pé|dányának beérkezése a
KSZ-hez.

A szá|lító az e|ő|egszámlát a kiá||ítását követően haladékta|anul, de |egkésőbb 5 napon
be|ü| megkü|di a kedvezményezettnek, a szám|a máso|atát pedig ezze| egyidejűleg
benyújtja a KSZ-nek. Ha a számla máso|ata a kozvet|en szál|ítói e|őleg fo|yósítását
követő 30 napon belÜl nem kerü| benyújtásra, az lH-vezető jogosult a szál|ító á|tal
nyújtott biztosítékot érvényesíteni. A kedvezményezett a szá||ító á|tal kiállított
elő|egszám|át annak beérkezését követő 5 napon be|ü| köte|es záradéko|ni és annak
hiteles máso|atát benyújtani a KSZ-nek időközi kifizetési igény|és keretében. Ha a
záradéko|t szám|a a szá||ítói elő|eg fo|yósítását követő 30 napon be|tiI nem kerÜ|
benyújtásra a KSZ-hez, az lH-vezető jogosu|t a kedvezményezettel szemben a
támogatási szerződés szerinti szankciókkal é|ni'

Ha a jogosulatlan igénybevéte| a szá||ítónak fe|róhatő, a KSZ érvényesítheti a biztosítékot
a szál|ítóval szemben. Ha a jogosulat|an igénybevéte| a kedvezményezettnek fe|róható, a
KSZ a kedvezményezettel szemben é|het a támogatási szerződés szerinti szankciókka|'

Ha a szá|lítói biztosíték érvényesítése eredményte|en, vagy részleges eredménnye| jár, a

KSZ a felszó|íthatja a kedvezményezettet a fennmaradó követelés te|jesítésére'

A visszafizetés te|jesítéséig (ideértve a kompenzá|ássa| torténő te|jesítést is), vagy a
Közreműködő Szervezet á|taIi.:rész|etfizetési engedé|yezés esetén az engedé|yben
meghatározottak szerint, a. kifizetések .fo|yósítása. fe|függesztésre kerÜ| (Ídeértve a.
sz.á||ítónak Vagy engedményesnek tortlnq fo|yósĺtást;s)' . . ... .

'..''
2, 7.5,2. Szállítói előlegszámla elszámolása utőfinanszírozással

Ebben az esetben a kedvezményezett fizeti ki a vá|la|koző részére az előlegbekérő
a|apján a vál|a|kozői szerződés szerint járó e|ő|eget. Ekkor az e|ő|egbekérő nem kerü|
benyújtásra a kifizetési igénylés keretében, az elszámolás bizony|ata az e|őlegszám|a,
ami azonban csak a tényleges te|jesítést követően, a közbenső és/vagy végszám|áva|
együtt képezheti az elszámolás részét, amelyben a szá||ító felé az e|ő|eg
érvényesítésre/|evonásra kerÜ l.

A Kedvezményezett a |ikviditásának biztosítása érdekében a je|en dokumentumban
meghatározott szabá|yoknak megfe|e|ően (2.1.3 pont szerint) igénye|het
utófinanszírozású projekte|emekre igényeIhető e|ő|eget, me|ybő| finanszírozhatja a
vá|lalkozói e|őleget.

2,2 ldőkiizi kifizetési igénylés

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatás folyósítás feltételeinek teljesítésére a
kifizetési igény|és benyújtását megelőzően is sor kerÜ|het annak érdekében, hogy a
támogatás fo|yósítását ne akadá|yozza a szükséges dokumentumok hiánya. Gyakran
felmerti|ő prob|éma a saját erő itletve a biztosítékok ľendelkezésre állása
igazolásának hiánya. Javasoljuk továbbá, hogy a projektgazda a támogatási
szerződés megkötését követően jelentkezzen be a NAv ktiztartozásmentes
adőzői adatbázisába'
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E|ő|egfizetés esetén az e|ső utófinanszírozású Vagy Vegyes időközi kifizetésre
vonatkozó igény|ést |egkésőbb az e|ő|eg fizetésétő| számított 6 hónapon be|ti| be kel|
nyújtani. Ebben az esetben a kifizetési igénylésnek a Kedvezményezett á|taI már
kiegyen|ített számlákon, il|. számviteIi bĺzonylatokon ke|| alapuInia, és a támogatás
rende|tetésszerű felhasználását9 keIl igazoInĺa.

Az időközi kĺfizetésĺ ĺgény|és benyújtásának nem előfe|téte|e a fo|yósított elő|eg teljes
osszege fe|haszná|ásának igazolása, és az azza| torténő e|számo|ás.

Amennyiben nem igényelt előleget a Kedvezményezett, az e|ső kifizetési igény|éshez
te|jesítendő fe|téte|ek te|jesítését a|átámasztó dokumentumokat csato|nia ke|| az első
időközi kifizetési igényléséhez.

A Kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésétő| számított tz hónapon
belül köteles a projektjét megkezdeni, és

a) a támogatás igénybevéte|ét kezdeményezni, a megítélt támogatás |egalább 10o/o-ának
rende|tetésszerű feIhaszná|ását igazo|ó, kifĺzetési kérelem benyújtásáva|, és

b) a megva|ósítás érdekében harmadik fé|tő| megvásáro|andó szo|gáltatásokat, árukat,
építési munkákat lega|ább azok tervezett összértékének 50o/o-át e|érő mértékben
eset|eges közbeszerzési köte|ezettségének te|jesítése mel|ett - megrende|ni, vagy az
erre irányu|ő szerződést harmadik fé|le| megkötni.

Amennyiben az a)-b) pont szerinti fe|tételek va|ame|yike nem te|jesü|, a Támogató,
i||etve a Közreműködő Szervezet jogosu|t a támogatási szerződéstő| elá||nĺ, . Vagy
támogatói okirat a|kalmazása esetén a támogatás visszavonásáról rendelkezni. . :' .

Időkozi kifizetési igénylés kizárő|ag - a pľojekt fizikai előľehatadását bemutató
..időszakos beszámoló benyújtásáva| egyĺitt igénye|hető. A beszámoló minđedt
'esetben projekt szintű adatokat. tartalmaz. A kifizetési iEénylésben igényeNtĺés'
jóváhagyott támogatási iisszeg folyósításának feltéte|e az időszakos beszánnoló
jóváhagyása. l: ' .,,' ..'J:'::: 1i.'

A'kifizetési igénylés kezdeményezésének első lépése, hogy a Kedvezményezett a
számlák rögzítését támogató elektronikus aIka|mazáson * szám|akitöltő (részletesebben
a 6'1 pontban) _ kereszttj| rögzíti az e|számolása kapcsán fe|merÜlt számlák adataĺt,
kitö|ti a kifizetési igény|éshez kapcso|ódó dokumentumokat, i|letve rogzíti a projekt fizikai
e|őrehaIadását bemutató időszakos beszámo|ót.

A kifizetési igény|ésse| egyidejűleg a támogatási szerződés 11, számú melléklete (a
kÍfizetési igénylések tervezett benyújtásáról) vá|tozás-beje|entés keretében' frissítendő,
amennyiben az adott kifizetés igénylés benyújtásának időpontja és összege eltér a
hatá|yos teľvektćí|'

Feĺhívjuk a figye|met, hogy az egYszeri e|számolók kivételéVe|, ha a kifizetési kérelmet,
i||etve az időszakos beszámo|ót papíron is be ke|l nyújtani, és a kifĺzetésĺ igénylés
időszakos beszámo|ó nélkül kerÜ| benyújtásra, vagy az időszakos beszámo|ó kifizetési
igény|és né|kü| kerri| benyújtásra, úgy azt hiánypót|ás né|kÜ| e| ke|| utasítani.

A kifizetési igénylést a Kozreműkodő Szervezet e||enőrzi. Az igény|ésnek meg ke|l fele|nie
a támogatási szerződésben rögzített követelményeknek, va|amint csato|ni kel| a jelen
Útmutató 6.2. fejezetében és a támogatási szerződésben rögzített dokumentumokat.

9 A támogatás rende|tetésszerű fe|használásának minősü| a |ega|ább részben e|fogadható e|számo|ás, vagy ha
az e|utasítás indoka a kapcso|ódó beszámo|ó kizárő|ag formai hiányosságára vezethető Vissza.
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Az időközi k ĺfi zetési ig ényléshez benyújta ndó d oku mentu mo k :

- kifizetési kére|em formanyomtatvány,

- időközi beszámo|ó,

- a Támogatási Szerződésben rögzített biztosítékok iratanyaga, amennyiben a
kedvezményezett biztosítéknyújtásra kötelezett,

- osszesítő táb|ázatok (szám|aösszesítő, va|amint az összes o|yan összesítő
táb|ázat, ame|y egyben nyi|atkozatokat is tartaImaz),

- alátámasztó dokumentumok a je|en útmutató 6.2 pontjában meghatározottak
szerint.

A benyújtandó dokumentumokra vonatkozó tarta|mi és formai e|őírásokat jelen útmutató
6. pontja szabá|yozza,

Időközi kifizetési igény|és a zárő kifizetési igénylés benyújtásáig kezdeményezhető.

2.2.1 Hiánypótlás
Ha a benyújtott kifizetési igény|és és időszaki beszámoló hiányos, hibás és/vagy az
el|enőrzés eredményei a|apján nem támasztja a|á ke||ő mértékben a támogatás
igény|ését, akkor a beékezést kovetően utófinanszírozású szám|ákat taľtaImazó kifizetési
igény|és esetében 30, szá|lítói szám|ákat tartaImazó és vegyes kifizetés igénylések
esetében 15 napon be|Ü| a Közreműködő Szervezet valamennyi kifogás megjelo|éséve|
egy a|kalommal hiánypótlást kéľ egy közös -hiánypót|ó |evé|ben. Ezt követően a
Kedvezményezettnek pótolnia ke|l a hiányt. A hiánypót|ás te|jesítésének határidejét a
KSZ határozza megl me|yre |egfe|jebb a |evél kézhezvéte|étő| számított 15 nap á|| a
Kedvezményezett rendeIkezésére. A hiánypót|áshoz szükséges ĺdő nem része a
Közreműködő Szervezet álta| vá|la|t 30/45 napos kifizetési: határĺdőnek, továbbá a
hiánypót|ás idejére a 4/20I'L.' (I. 28.) Korm. rende|et 60. s (1) pontja szerinti késedelmi
kamat nem 3lár;:Amennyiben a.hĺán.y'pótlásra a. válaszadási h.atáridőn beĺtjI nem érkezik
válasz a kedvezményezettől, úgy kel| tekinteni, hogy a kedvezményezett nem tett eleget
a hiánypót|ási köteIezettségének

A hiánypót|ás során kizárő|ag a Közreműködő Szervezet álta| e|őírt hiányosságok pót|ása
és hĺbák javítása |ehetséges, űj számla benyújtásáľa a hiánypót|ás során nincsen
mód, kivéve a hiányosságok pót|ása és hibák kijavítása okán ke|etkezett szám|ák esetén.

Ha a kedvezményezett álta| benyújtott kifizetési igény|és e|lentmondásos információkat
tartalmaz, a KSZ az információk további rész|etezését, pontosítását, az e|lentmondások
fe|o|dását kérheti a kedvezményezettől |egfe|jebb 3 napos határidő kitűzéséve| tisztáző
kérdés formájában. A tisztázó kérdés megvá|aszo|ására rende|kezésre á|ló határidő nem

választ hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a kĺfĺzetési igény|ést a rende|kezésre
információk a|apján kell elbírá|ni'

Azon téte|eket, amelyek a hiánypót|ás, valamint a tisztáző kérdés e||enére sem
befogadhatóak, a Közreműkodő Szervezetnek elutasítja. Amennyiben a Kedvezményezett
nem tudta a hiánypótlást időben, megfele|ően te|jesíteni, Iehetősége van a soron
következő kifizetési igény|ések bárme|yikében, de Iegkésőbb a zárő, kifizetési
igény|ésben az érintett szám|át és kapcso|ódó dokumentumokat ismét benyújtani.

z'2.2 ldőközi kifizetési igénylés benyújtására vonatkoző koľlátok
- 500 mi||ió forintot meghaladó támogatás esetén kizárő|ag utófinanszírozású szám|át

tartalmazó időközi kifizetési igény|és akkor nyújtható be, ha abban az igénye|t
támogatás összege megha|adja a te|jes projektre megíté|t támogatás 2 o/o-át'
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- 500 mi|lió forintot meg nem ha|adó támogatás esetén kizárő|ag utófinanszírozás(l
szám|át tarta|mazó időközi kifizetési ĺgénylés akkor nyújtható be, ha az igénye|t
támogatás összege meghaladja a te|jes projektre megíté|t támogatás 10 o/o-át és
|ega|ább a 200 ezer forintot.

A fenti korlátoktól e|téľni k[iltinłisen az alábbi esetekben lehetséges:

o szá||ítói Vagy Vegyes finanszírozású kifizetési igény|és esetén;
o az e|ső időszakos beszámo|óva| egyutt benyújtott kifizetési igény|és esetén;
o amennyiben a kedvezményezett szemé|yében bekövetkező változások miatt a

projekt átadására kerü| a sor, és ehhez kapcsolódóan a projektből kivá|ó
kedvezményezett e|számo|ást nyújt be;

o tagi szintű költségvetéssel megva|ósu|ó konzorciumi projekt esetén, amennyĺben
va|amely tag uto|só, de a projekt záró kifizetési ĺgénylésének nem minősÜ|ő
kifizetési i9ény|ését nyújtja be;

o fordított áfa összesítőt tarta|mazó eĺszámo|ás esetén, amennyiben fordított áfa
e|ő|eg elszámolás miatt kerü|t benyújtásra;

o kedvezményezett á|tal benyújtott kifogásnak he|yt adó döntés következtében
benyújtott kifĺzetési igény|és ;

o egyéb, indoko|t esetben a KSZ engedéĺyével.

2.2.3 Kifizetési igény!és elutasítása
A Közremíjködő Szervezet alapvető hibák, hiányosságok esetén a kifizetési
igénylést elutasíthatja, és azt mellékleteivel egyĺ,itt visszaküldheti a
Kedvezményezettnek.

A|apvető hibának, hĺányosságnak tekintendőek többek kozött ä kovetkezők:

o' a kifĺzetésĺ igénylés támogatástarta|ma nem éri .e|. a fent meghatározott
százalékos 'arányt vagy összeget,'a kivéte|ként fe|sorolt esetektő| eltekintve; ]

li..i',; 6 a támoEató á|ta|'rendszeresített.kĺfizetési kérelem fornranyomtatvány mel|őzése;
., o az e|számolásra benyújtott téte|ek szám|akitöltőben 'neľn-kerü|tek rögzítésre; . |' ,.:

ij':',...o ha a (időköziJzárő) kifizetési kére|enn (időszakoslzárő) beszárno|ó né|kÜ| kerÜ|}. benyújtásra - kivéve égyszeri elszámo|ók.

Nem minősü| benyújtottnak a kifizetési ĺgény|és, amennyiben a Pá|yázati E-ügyintézés
Szám|akitö|tő fe|ületén nem kerÜ| beküldésre.10

2.2.4 Jótételezés
Amennyiben azidőszakos beszámo|ó elfogadható, de a kifizetésĺ igény|ésse| kapcso|atban
o|yan hiánypót|ás merü| fe|, amely vonatkozásában kizárő|ag egyes szám|ákhoz

nem érintett tételekre jutó támogatás kifizetésre
jóváhagyásáig jó tételezésre nĺncsen |ehetőség.

Az időszakos beszámoló

Az igény|és jóváhagyásáró| a Kedvezményezett on-|ine számIakitöltő rendszeren
keresztĹiI automatikus Üzenetben értesül, a támogatás utalásáró| a Közreműködő
Szervezet intézkedik a Magyar Á||amkincstáron keresztü|' A kĺfĺzetéseket a Magyar
Á||amkincstár a rá vonatkozó e|járásrendnek megfele|ően te|jesíti.

10 Kivéve amennyiben a Pá|yázati E-ügyintézés felü|et igazo|tan nem műkodik megfe|e|ően'
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2,3 Záró kÍfizetési igénylés

A zárő kifizetési ĺgénylés keretében nyújtható be az cjsszes korábban e|számo|ásra nem
kerÜ|t, de a projekt megvalósításához kapcsolódó szám|a, va|amint kötelező
mel|ék|eteként a projekt megva|ósításának előreha|adásáról sző|ő zárő beszámo|ó. Azárő
kifizetésĺ igény|ésben ĺgénye|t és jóváhagyott támogatási osszeg folyósításának fe|téte|e
a zárő beszámo|ó jóváhagyása.

Felhívjuk a figyeImet arra, hogy a zárő kifizetési igénylés a pľojekt szakmai
zárásáh.oz szükséges feltételek megléte esetén hagyható jővá, me|yek
teljesítése (pl. műktidési engedély, lizemeltetési engedély beszeľzése) számos
esetben jelentős időigényíĺ. Tájékoztatjuk, hogy |ehetőség van ,,nullás,,, azaz
számlát nem tartalmazó zárő kitizetési igénylés benyújtására is, í9y javasoljuk,
hogy töľekedjenek a támogatás te|jes összegének elszámolására időkiizi
kifizetési igénylések foľmájában.

A záró kifizetési igény|és elfogadását követően a projekt keretében további szám|ák
elszámo|ására, i||etve támogatás kifizetésére már nincs |ehetőség.

A zárő kifizetési igény|éshez benyújtandó dokumentumok köre főszabá|y szerint
megegyezik az időközi igény|éshez benyújtandó dokumentumokkal, me|yekhez azonban
me||ékelni ke||:

o zárő beszámo|ót;
o könyvvizsgá|ői igazo|ást - amennyiben a kiíräs a|apján köte|ező vo|t;
o a rende|tetésszerű műkodést, haszná|atot |ehetővé tevő jogerős (ideig|enes)

haszná|atba vételi (forgaIomba he|yezési, Üzeme|tetési), valamint működési
engedély11i

o a projekt megva|ósítása során ke|etkbzett 5'7 pont szerinti bevéte|ekrő|
nyi|atkozatot a zárő beszámo|óban, abban az esetben is, ha bevéte|eĺ nem
keletkeztek; ::'' '''

'' l:''. o amennyiben:tęleváns. a fenntartási iQőszákrb. nyÚj|o.t.t,biżtosíték.

Szállítói finanszírozású számla nem nyújthato be. zärő kifEzetési igényiés
keretében, kivéve amennyiben a projekt teljes egészében szá||ítóĺ finanszřozássa|
va|ósuI meg.

Zárő kifizetésĺ igény|ést akkor is be kel| nyújtani, amennyiben a kedvezményezett a
te|jes megítélt támogatássa| e|számolt már korábbi kifizetésĺ ütemek keretében, tehát a
zárő kifizetési kére|em,, nu||ás'''

A projekt megva|ósításához fe|vett e|őlegge| ugyancsak legkésőbb a zárő egyen|eg
kifizetési igénylésben e| ke|| számo|ni. A Kedvezményezett tehát köteles a még el nem
számo|t eloleg összegének megfeIelő támogatástartaImú szám|ákat benyújtani
elszámo|ásra, amelyeket már teljes egészében kifizetett, de ezekre támogatást már nem
igénye|het, hiszen az a megva|ósítás elején elő|egként már átuta|ásra kerü|t'

A támogatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában a zárő kifizetési igénylés
benyújtásának hatáľideje a támogatási szeľződésben meghatározott
va|amennyi feladat, cé! szerződésszeríi te|jesii!ésétő| (Projekt fizikai
megvalósulásától) számított 3o nap12.

LL A zárő kifizetési igény|éshez és a zárő beszámo|óhoz e|égséges az engedéĺyek megadására vonatkozó
kére|mek benyújtását igazo|ó dokumentumokat benyújtani, és a zárő beszámo|ó jóváhagyásáig szÜkséges az
engedé|yeket megkü|deni a KSZ-nek.
12 Kr'j|önösen indoko|t esetben a határidő a KözremrlÍködő Szervezet engedé|yéve| egy alkalomma| maxĺmum 90
napra módosítható.
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2.3.I Hiánypótlás és korrekció:
Amennyiben a zárő kifizetési igény|és és a zárő beszámo|ó e||enőrzése során
hiányossá9ok merÜ|nek fe| _ az időkozi kifizetésĺ igény|és esetén aIkaImazott
e|járásrendde| megegyezően - a közreműködő szervezet hĺánypót|ásra szó|ítja fe| a
kedvezményezettet, egy közös hiánypót|ó |evé|ben. A hĺánypótlás te|jesítésének
határidejét a KSZ határozza meg, me|yre legfe|jebb a |evé| kézhezvéte|étő| számított ĺ5
nap á|| a Kedvezményezett rende|kezésére. Amennyiben a hiánypótlásra a vá|aszadási
határidőn be|ü| sem érkezik vá|asz a kedvezményezettő| , úgy ke|l tekinteni, hogy a
kedvezményezett nem tett eleget a h|ánypót|ási köte|ezettségének.

Amennyiben a hiánypótlást követően a zárő kifizetési igénylés és/vagy a zárő beszámoló
továbbra sem e|fogadható, |ehetőség Van a zárő e|számolási csomag korrekciójára.
Ebben az esetben a kifizetés fÜggesztésre kerü| (ami ebben az esetben nem je|enti a zárő
elszámolási csomag automatikus e|utasítását).

A korrekcióra a zárő kifizetésĺ igénylés felfÜggesztésének napjátó| számított 40 nap á||
rende|kezésre ez idő a|att a kedvezményezett akár több aĺkalommal is korrigálhatja a
benyújtott elszámo|ást és beszámolót. Amennyiben a 40 nap elte|téve| sem érkezik
vá|asz a kedvezményezettő|, a zárő kifizetési ĺgény|ést és a zárő beszámolót a
rende|kezésre á||ó anyagok a|apján kelI e|bírá|ni. Amennyiben a korrekciós felhívásra a
vá|aszadási határidőn be|ü| nem érkezik vá|asz a kedvezményezettő|, ú9y ke|| tekinteni,
hogy a kedvezményezett nem tett e|eget a korrekciós köte|ezettségének'

Ha a kedvezményezett á|tal benyújtott kĺfizetési ĺgénylés e|lentmondásos informácĺókat
tarta|maz, a KSZ az információk további rész|etezését, pontosítását, az e||entmondások
fe|oldását kérheti a kedvezményezettő| |egfe|jebb 3 napos határidő kitűzéséve| tisztázó
kérdés formájában. A tisztázó kérdés megvá|aszolására rende|kezésre á|ló határidő nem

l függesztĺ fe| a kifizetési határidőt. Ha a kedvezményezett a tisztáző kérdésre adott
Váiászt hibásan Va9)1 hiányosan nyújtja be, a kifizeté,si ĺgény|ést a rende|kezésre á|ló
információka|apjánkel|e|bífi|li.. ..'..''.. l : ]. .'
A záró kifizetési igénylés és a zárő beszámoló korrekcióját kovetően három eset
le.hetséges: . ' .

. . . l a zárő kifizetési igénylés és. a zárő beiszámoló hiánytalan és hibátlan, ekkor
megjegyzés né|kü| e|fogadásra kerÜl;
a zárő kifizetési igény|és egy része vagy egésze a hiánypótlás és korrekció után
sem megfe|e|ő, a záró beszámo|ó azonban elfogadható, ekkor a hibával érintett
számlá(k) kifizetése elutasításra kerÜ|, és errő| a Kedvezményezett az e|fogadó
levé|ben értesítést kap;
a zárő beszámo|ó nem e|fogadható, ebben az esetben a zárő kifizetési igény|és és
a zárő beszámo|ó e|utasításra kerÜ| és köte|es megvizsgá|ni, hogy fennál|-e a
szabá|ytaIansá9 9yanúja.

A korrekció eljárásrendi határidejébe nem számít be|e a támogatási szerződés szerint a
kifizetést érintő egyéb felftiggesztés ideje.

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a
Kedvezményezett zárő kifizetési igénylését és a zárő beszámolót e|fogadta, és az igényelt
támogatást átuta|ta.

A zárő kifizetésĺ ĺgény|és és a zárő beszámo|ó elutasításának továbbĺ jogkövetkezményeit
a támogatási szerződés tarta|mazza.
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2,4 A támogatás folyősításának feltételei

A támogatás nem fo|yósítható:

. ha a Kedvezményezett e||en a Cégköz|önyben közzétett módon csőd-,
fe|számo|ási, végelszámo|ási, hivatalbó|ĺ törlési, Vagyonrendezési e|járás indu|t
vagy végrehajtási, adósságrendezési e|járás13 van fo|yamatban;

. támogatáshaImozódás esetén,

. a Támogatási Szerződésben meghatározott kifizetés fe|fÜggesztése esetén;

. ha a kedvezményezettnek a kifizetési igény|és pénzügyi teljesítésekor Iejárt
esedékességű, meg nem fĺzetett köztartozása van'

A koztartozásokat és a támogatáshaImozódásokat a Magyar Á||amkincstár figye|i,
amennyiben a Közreműkodő Szervezet tudomást szerez arró|, hogy a
Kedvezményezettnek köztartozása Van, a kifizetés felfiiggesztésre kerü|, amíg a
Kedvezményezett nem igazolja köztartozás mentességét.

Szá||ítói finanszírozás keretében a szá||ítói köztartozás-mentességet kizárő|ag a 1007o-os
támogatási intenzitás esetében vizsgálja a Közreműködő Szervezet'

A köztartozás mentesség igazo|ására e|fogadható nyi|atkozat a köztartozásmentes adózói
adatbázisban való szerep|ésrő|, vagy a fo|yósítás időpontjához képest 30 napná| nem
régebbi összevont adőigazo|ás eredeti oé|dányának projektgazda á|taI hiteIesített,
szkennelt pé|dánya. ''.: .

A fenti fe|téte|ek bárme|yikének fen.nál|áša.'esetén a támogatás sem a kedvezményezett,
se!.naszá||ító,semazengeďményes'részérenemfo|yósítható"

3 Finanszírozási módok

3, 7 Finanszírozási módok típusai1a
Utófinanszírozás: A projekt során fe|merÜlő kö|tségek utó|agos támogatási formája, a
szám|a, Vagy egyéb, az e|számolást alátámasztó dokumentum te|jes összegének
kiegyen|ítését igazo|ni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési ĺgény|és benyújtását
követő 45 napon be|ü| kęľÜt a támogatás folyósításra, a hiánypót|ás és a továbbĺ
pénzügyi fe|fÜggesztések idejét nem beleértve. A támogatás fo|yósítása közvet|enü| a
Kedvezményezett - ĺ||etve engedményezés esetén az engedményes - a támogatási
szerződésben, i||etve az engedményezési szerződésben megjelö|t bankszám|ájára történő
uta|ássa| történik, a köz|emény rovatban a projekt azonosító szám fe|tüntetéséve|.

SzáIlítói finanszíľozás: Ebben a finanszírozási formában a szám|a támogatásra eső
része közvet|enü| a szá||ítónak, i||etve engedményezés esetén az engedményesnek, az
építőipari kivĺtelezési tevékenységrő| sző|ő kormányrende|et szerint építtetői
fedezetkezelés hatá|ya a|á tańozó építőipari kivite|ezési tevékenység esetén szá||ítói
finanszírozáskor pedig a kedvezményezett támogatási szerződésben megjelo|t
fedezetkezelési szám|ájára kertiI kifizetésre, az önerő (a szám|a támogatás feletti

13 Kivéve 4/2oI7' I'28' korm. rend. 62.$ (2) bekezdés a|apján nyújtható fe|mentés esetében
Ĺ4 A 4/2oIL, (I' 28') Korm. rende|et 59.5 (3) a|apján.
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részének) kĺfĺzetésének igazo|ása után, a benyúitást követő 3o napon be!ül, a
hĺánypót|ás és a további pénzÜgyĺ fe|fÜggesztések idejét nem beleértve.

A szállítói finanszírozási módban a számla akkoľ nyújtható be, amennyiben a
számla egyedi támogatástartalma eléľi az 1 mi|lió foľintot.

A korláttól eltérni az a!ábbi esetekben |ehetséges:
- a 2010. szeptember 15-től hatályos Kbt. 305. $, i|letve a 3o6/2oL1. Korm. rend'

14. $ szerint kiá||ított, a|vá||aIkozóĺ tel1esítésse| érintett szál|ítói szám|ák15;
- a szá||ítói e|ő|eg esetén e|őlegbekérő;
- részszám|ázás esetében a végszámla;
- egyéb, indoko|t esetben a KSZ engedé|yével'

Vegyes finanszíľozás: a Kedvezményezett a szá|lítóĺ szám|áinak közvet|en kĺfizetése
meIlett ugyanazon kifizetési igény|és keretében kérheti bizonyos ko|tségei utólagos
megtérítését. A támogatás szá|lítói finanszírozású téteIek esetében az igény|és
benyúitását követő 30, mí9 az utófinanszírozású téte|ek esetében 45 napon belü| kerü|
folyósításra, a hiánypót|ás és a további pénzügyi fe|függesztések ĺdejét nem beleértve'

Az e|számo|ható koltségek finanszírozási mód szerinti megbontását a támogatási
szerződés L, sz. me||ék|ete tarta|mazza.

3,2 Engedményezés
Az engedményezés során az engedm ényező (utófinanszírozás esetén : Kedvezményezett,
szá|lítói finanszírozás esetén: a szá||ító) a köteIezette| (Közreműködő Szervezette|)
szembeni követelését az engedményesre initelintézményre, szá||ítóra) ruházza át, í9y á
kovete|és új jogosu|tja az engedményes.

Kedvezményezett az engedményezés tényéről a KSZ-t az engedményezési szerződés
v7gy ..az engedrnényezésĺ értesítő másolatának benyújtásával kote|es értesíteni. '' A.
.kötelezett, azaz .é KSZ" 'az .értesítésig teljesíthet. az engedményezőnek, vagyis a régi
jogosu|tnak, fiiggetlenüi attó|. hogy létre;.ött az'engedményezési szerződés" Az értesítés
- az engedménýezésrő| sző|ő szerződés vagY az engedményezési értesítő beérkezésének
- napjától a KSZ már csak az engedményesnek, vagyis az ljj jogosu|tnak teljesít az
engedményezési szerződésben megje|ö|t értékhatárig.

Kedvezményezett á|taIi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek
tartalmaznia ke|l, hogy az engedményes tudomásu| veszi, hogy a támogatási összegre
Vagy annak egy meghatározott részére szó|ó követe|és hatályosságának feltéte|e a
támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igény|és támogató á|taIijóváhagyása'
Amennyiben a szá|lító engedményezi követe|ését, azonban a támogatás kĺfizetése

kedvezményezett részére történik - fe|téte|e az engedményezési szerződés vagy az
enged ményezési értesítő benyújtása.

3,3 A kiĹzbeszerzésekrőI szólő 2oo3' évi CXXIX, tiirvény (Kbt,)
3o5,s valamint az építési beruházások kiízbeszerzésének részletes
szabáIYairőI szőló 306/2077' (ruI, 23,) Korm. rendelet 74,s
szerÍ nt alkalmazandó eljárás

15 Lásd 3.3 pont: A közbeszerzésekrő| szóló 2003. évi CXXH. törvény 305.$ vaĺamint az építési beruházások
kozbeszerzésének részletes szabá|yairó| szó|ó 306/201.7. (XII. 23.) Korm' rendelet 14.5 szerint a|kalmazandó
e|járás
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o A közbeszerzésekrő| sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban régi Kbt) 305. $ a
2010. szeptember 15. és 2011. december 31. között indított közbeszerzési e|járások
ered ményeképp 20 1 1' decem ber 3 1 - ig meg kötött vá||a I kozási szerződésekre,
valamint

o az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabá|yairó| szó|ó 306/2071. (XII.
23.) Korm' rendelet (továbbiakban 306/2011. Korm. rend.) 14.$ a 2oI2. január l-jén
Va9y azt követően ĺndított építési beruházás Vagy építési koncesszió tárgyú
közbeszerzésĺ e|járások eredményeképp megkötött vál|alkozási szerződésekre

az a|ábbi rende|kezést foga|mazza meg:
Amennyiben a vá||aIkozói szerződés te|jesítésébe alvá||aIkozó kerÜ| bevonásra, a
hivatkozott jogszabá|yok énelmében a fővá|lalkozó mindaddig nem jogosult saját
te|jesítésérő| számlát kiá|lítani a kedvezményezett felé, amíg a te|jesítésben részt vevő
a|vá|la|kozók, i||etve a ve|ük munkaviszonyban vagy egyéb fog|aIkoztatási jogviszonyban
á||ó szakemberek (a továbbĺakban: a|válla|kozők) számára az ellenszolgáltatásból őket
megil|ető részt (a kedvezményezett Vagy a támogató álta|i uta|ást követően) kĺ nem
egyen|ítette.

1. Szállítói finanszírozás:

A fenti köte|ezettségbő| adódóan az érintett szá||ítói kifizetésekre két rész|etben kerül
sor: az 1. rész|et keretében az a|vállaIkozókat megi||ető összeg, a 2' rész|et keretében a
fővá||aIkozót megil|ető összeg kerÜ| kifizetésre. Aján|attevői konzorcium esetén minden
egyes aján|attevőnek, azaz a konzorciumban részt vevő tagnak kü|ön ke|| kezelni az
a|vá||aIkozóját.

A régi Kbt. 305. $ (4) bekezdése va|amint a 3o6/2oL1. Korm' rend. 14. $ értelmébeń a
kifizetési határidőt felfÜggesztő eseteket a régi Kbt. 305. s (3) il|etve a 306/20Í.1.es
Korm. rend, L4. g szerinti kifizetésekre nem |ehet érte|mezni. Tekintette| arra, hogy
ennek érte|mében a hiánypótlás sém fuggeszti fel a kifizetési határidőt, . ezen
e|számo|ások esetén a. KSZ a jogszabá|yban fogla|t hiánypót|ásra rendelkezésre":á|ló.
időné|rövidebbha!áridőthatáro.z-mę.9.

.. l
A 4/2oI1.,(I. 28.). 14g.n1. rend.eieť.9o.5 (1) bekezdés érte|mében fizetenciő késede|mi
kamat a kormányrende|etben e]őírt fizetési 'határidők nem te|jesítése esetén jelentkezil<
azon projektek esetében is, ame|yek a régi Kbt. 3o5' $-a il|etve a 306/2011. Korm. rend.
14. 5 a|á esnek.

Ha az a|vá||alkozó részére a szerződő felek megegyezése a|apján jogosan - jó-te|jesítési
garancia, skontó árkedvezmény vagy kompenzálás mĺatt - az á|tala kiá||ított szám|ának
nem a te|jes összege kerü|t megtérítésre, a fővál|alkozó az alvá||a|kozói teljesítés a|apján
a számla te|jes összegére eső támogatásra jogosu|t.

3O6/2OLI. Korm. rend.
4/20rL. (I. 28.) Korm.

t s I v:tr r\err JvJ. 5 |

14. $ rendelkezéseit nem ke|l a|ka|mazni, a szá||ítői kifĺzetést a
relrde|etben rögzített szabáĺyok szeriĺlt ke|| te|jesíteni.

A 2010. január l-én és azt követően megje|ent kiírások vonatkozásában a régi Kbt. 305.
$ il|etve a306/2071. Korm. rend. 14. $ szerĺnti kifizetések esetében a fordított áfa-e|ő|eg
igény|ése a főszabá|ynak megfe|e|ően szám|ához kötötten történik. Egy szám|a kiá||ítása
esetén a számla te|jes áfa-tartaImának támogatási intenzitással arányos része
igényeIhető fordított áfa-e|ő|egként, két rész|etben történő szám|ázás esetén két
rész|etben igényelhető a fordított áfa-e|ő|eg is.

A két rész|etben történő kifĺzetés technĺkai|ag kétfé|eképpen |ehetséges'
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