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A) Szállítői kifizetés 7 számla alapján 2 részletben:

Az érintett szá||ítói kifĺzetésekre két rész|etben kerÜ| sor: az L. rész|et keretében az
a|vál|aIkozókat megillető összeg , ô 2. rész|et keretében a fővá|laIkozót megiIlető összeg
kerül kifizetésre. Konzorcium esetén minden egyes aján|attevőnek, azaz a konzorciumban
részt vevő tagnak kü|ön ke|| kezelni az a|vá||a|kozóját.

7, részlet: alvállalkozókat megĺllető összeg kifÍzetése:

A fővá|lalkozó |egkésőbb a Le|jesíLés elislrlerésélrek iclŕíporltjáig koteles lryilatkrrzlri a
kedvezményezett fe|é, hogy az álta|a a te|jesítésbe bevont alvá||aIkozó(k) az
e||enszolgá|tatásbó| mekkora összegre jogosultak, egyidejű|eg fel ke|| őket szó|ítania a
szám|áik kiá l|ítására' 16

Ezt követően a fővá|la|kozó az Afa tv.-nek megfele|ően kote|es a te|jes te|jesítésrő|
szám|át kiá|lítani, rész|etezve azonban az a|vál|alkozói te|jesítés, va|amint a saját
teljesítése mértékét. A kedvezményezett e szám|át az a|vá|lalkozói te|jesítés mértékére
vonatkozó nyi|atkozatával együtt, va|amint a te|jes te|jesítésre vonatkozó te|jesítés-
ĺgazo|ásĺ dokumentációt (be|eértve az a|vál|aIkozóknak járő el|enszo|gá|tatásbó| a
támogatáson fe|tiIi rész kifizetéséről sző|ő a|átámasztó dokumentumot) köteles a KSZ-
hez benyújtani szá||ítói kifizetésre. Az on-|ine számlakitö|tő rendszerben a két rész|etet
egy szám|a két kÜ|ön téte|eként szÜkséges rögzíteni.
Annak érdekében, hogy a ré9i Kbt' i||etve a 306/2011. Korm' rend. á|tal meghatározott
kifizetési határidő tańható legyen,

o a régi Kbt. 3o5.5 hatá|ya a|á eső kifizetések esetében a dokumentációt |egfe|jebb
a kedvezményezetthez torténő benyújtását követő 15 napon belÜ|,

o a 3o6/207L, Korm. rend. 14.s hatá|y a|á eső kifizetések esetében a
kedvezményezetth ez tö rté nő benyújtását követően ha Iad ékta Ia n u I

be ke|| nyújtani a KSZ-hez

A KsZ ĺefo|ytatja a megfé|e|ő.dokumentum-a|apú e||enőrzést az alváIlalkozói teljesítésre..
A Ksz dont arról, hogy,tekintettel.a. második részleť kĺfizetésére rendetkeŻésre. áIlő
határidő.:i.rovidségére, 

- 

alz ellen,ő:rz(st a fővállatkozóÍ teljeisígésre egyarárlt tefotytatja"'
Ennek e|végzését követően, az aĺvá|lalkozóknak járó e||enszo|gáltatás táľnogatás".
tártaľmát .a dokumentáció beérkezését követően te|jesíti a fővá|lalkozó .felé. (Ezt
követően a főválĺaIkozó köte|es az a|vá|la|kozóknak járó e||enszo|gá|tatást ha|adékta-lanul
kifizetni.)

2. részlet: a fővállalkozót megillető összeg kifizetése

Az a|vá||aIkozói te|jesítések kĺfizetését követően vá|ik jogosu|ttá a fővá||aIkozó az
e||enszo|gáltatásbó| őt megi||ető rész kifizetésére. A fővállaIkozónak igazo|nia ke|| a
kedvezményezett fe|é, hogy az alvál|aIkozókkal szembeni fizetési köte|ezettségét, i||etve
az Art. 36/^. $ szerinti vĺsszatartási köte|ezettségét te|jesítette. (A visszatartott összeget
az adóhatóság jogosu|t |efog|aIni.)
A kifizetés igény|éséhez nem szůikséges az on-line szám|akitöltő ľendszeľben
va|ó rögzítés, kizárő|ag az alábbi dokumentum(ok) benyújtásávaI ke|| igazo|ni a
kifizetésre va |ó jogosu ltságot :

o A kedvezményezett az a|vá|laIkozókat megi||ető el|enszo|gá|tatás te|jesítésére
vonatkozó nyi|atkozatátl7 köteles a KSZ.hez benyújtanĺ szál|ítói kifizetésre a
szá l | ító nyi |atkozat ának hozzá va |ó beérkezését követőe n ha ladé kta |a n u |.

. Kizáró|ag 100o/o-os támogatásĺ intenzitás esetén az Art. 36/^. $-a szerinti esetben
a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a fővá|la|kozó szerepel a köztartozás-
mentes adőzői adatbázisban' Vagy benyújtja a fővá|la|koző részére kiál|ított a

16 Nyi|atkozat sab|onja e|érhető az NFÜ hon|apján a Pá|yázati E-Ügyintézés fe|ü|et Help funkcióban
17 Nyi|atkozat sab|onja e|érhető az NFÜ honlapján a Pá|yázati E-tigyĺntézés felü|et He|p funkcióban
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támogatás fo|yósításának napjához képest 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősu|ő összevont adóĺgazo|ást.

A KsZ a 2. rész|et keretében a fővá||aIkozó te|jesítését már nem vizsgá|ja újra, kizárő|ag
az a|vá||a|kozőkat megil|ető ellenszo|gáltatás teljesítésére vonatkozó nyilatkozat alaki és
számszaki el|enőrzését, va|amint annak teljesítés-igazo|ássa| va|ó osszhangját, va|amint
a fővá||aIkozót megi||ető el|enszo|gá|tatásbó| a támogatáson fe|Ü|i összeg megfizetésének
ĺgazo|ását vizsgálja' A régĺ Kbt. ĺ|letve a 306/2oL1. Korm' rend' a második kifizetésre
Iegfe|jebb 15 napot ír elő a szállító nyiIatkozatának kedvezményezetthez történő
benyújtásátó| számítva. A rende|kezésre á||ó idő rövidsége miatt a kedvezményezett
köte|es az a|vá|lalkozókat megi||ető e||enszo|gá|tatás teljesítésére vonatkozó
nyi|atkozaton hĺte|es aláírásával igazo|ni az átuta|ások ĺgazolásai máso|atának i||etve az
a|válIaIkozók köztartozást mutató együttes adóigazolása másoIatainak beérkezési
dátumát. A nyĺ|atkozatot köteles a főválIaIkozót megillető eIlenszoIgá|tatásból a
támogatáson fe|ü|ĺ összeg megfizetését követően haladékta|anul, legkésőbb a pénzÜgyi
rendezést (a kedvezményezett pénzforgaImi szám|ájának megterhe|ését) követő
munkanapon a KSZ fe|é benyújtani. 100%-os támogatási intenzitás esetén a
kedvezményezett a nyiIatkozatát a szá||ítóĺ nyilatkozat beérkezését követően
haladéktalanuI köte|es benyújtani a KSZ-hez.

B) szállítói kifizetés 2 számla alapján 2 részletben:

A fenti főszabá|ytől e|térően, kizárő|ag a 2o11. szeptembeľ 1. előtt megkötött
vállalkozási szerződések esetén a következő e|járás is a|kalmazható:

7. részlet: alvállalkozókat megillető összeg kifizetése:

A fővá|la|kozó |egkésőbb a te|jesítés e|ismerésének időpontjáig köte|es nyi|atkozni, hogy
az áĺtala a teljesítésbe bevont a|vá||a|koző(k) az el|énszo|gáltatásbó| mekkora összegre
jogosu|tak, egyidejű|eg fel ke|l.őket szó|íta.nia a szárnľá.ĺk kiá||ítására'18
Ézt tovetőeń á rővállalkozó 'kizáró|ag , az . a|vá|ľalkozókat megil|ető: . osszeget
továbbszám|ázza a.. kedvezményezett řeie: A kedvezrnényezett]* e szám|át ] a
fővá||a|kozónak az a|vá|la|kozói .te|iesítés mértékére vonaťkozó nyi|atkozatáva| egyÜtt,
valamint a teljes te|jesítésre vonatkozó te|jesítés-igazo|ási dokumentációt (tehát csak a
fővá||a|kozó saját teljesítésére vonatkoző szám|áját nem!) köte|es a KSZ-hez benyújtanĺ
szál|ítói kifizetésre. Annak érdekében, hogy a régi Kbt. á|tal szabott, te|jesítés-igazo|ástó|
számított 45 napos kifizetésĺ határidő tartható |egyen, a számlát |egfe|jebb a
kedvezményezetthez torténő benyrijtását követő 15 napon belÜl be ke|| nyújtani a KSZ-
hez.
A Rsz |efolytatja a megfele|ő dokumentum-a|apú e||enőrzést az alváltalkozói és
fővállaIkozói teljesítésre egyaránt. Ennek e|végzését követően, az a|vá|lalkozói
te|jesítésre vonatkozó szám|a beérkezését követő 30 napon belril köte|es az
alvá|laIkozókat megi||ető szál|ítói kifizetést a fővá||aIkoző fe|é te|jesíteni. (Ezt követően a
fővál|aIkozó köte|es az a|vál|aIkozóknak járó e|lenszolgáltatást ha|adéktalanul kifizetni.)
A főszabá|ytő| eltérően ebben az esetben a kedvezményezettnek kizáró|ag az
aĺvá||alkozót megiIlető összegre jutó önrész kifizetését ke|l igazo|ni.

2, részlet: a fővállalkozót megĺllető összeg kifizetése

Az alvál|aIkozói te|jesítések kifizetését követően a fővá|laIkozó |eszám|ázza a
kedvezményezett felé az eIlenszoIgá|tatásból őt megiIlető részt. A szám|ázással
egyidejűleg igazo|nia ke|l a kedvezményezett fe|é, hogy az a|vá||a|kozókka| szembeni
fizetési köteIezettségét, ĺ||etve az Art' 36/A' $ szerinti vĺsszataftási köteIezettségét
te|jesítette' (A visszatartott összeget az adóhatóság jogosu|t lefoglaIni.)

18 Nyilatkozat sablonja elérhető az NFÜ hon|apján a PáIyázati E-ügyintézés fe|ti|et He|p funkcĺóban
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A kedvezményezett a fővá|la|koző szám|áját új elszámolásként megfe|e|ően rogzítve
köteIes a KSZ-hez benyújtani szá||ítói kifĺzetésre a számIa kiál|ítását követően
ha|adékta|anu|. Benyújtandó dokumentumok:

. Kifizetésĺ kére|em;

. Fővál|alkozó te|jesítését tartaImazó szám|a,

o A kedvezményezett az a|vá||aIkozókat megi||ető elIenszoIgáltatás te|jesítésére
vonatkozó nyiIatkozatát19 köteIes a KSZ.hez benyújtani szá||ítói kifizetésre a
szá | | ító nyi latkozat ának hozzá va |ó beérkezését követően ha |adékta |a n u |.

. Kizárő|ag 100o/o-os támogatási ĺntenzitás esetén az Art. 36/^. $-a szerinti esetben
a kedvezményezett a kifizetési kére|em formanyomtatványon nyi|atkozik arró|,
hogy a fővál|alkozó szerepe| a köztartozás-mentes adózói adatbázisban, Vagy a
fővál|aIkozó részére kiá||ított a támogatás fo|yósításának napjához képest 30
napná| nem régebbi nem|egesnek minősü|ő összevont adóigazolást.

A KsZ a 2. rész|et keretében a fővá||a|kozó te|jesítését már nem vizsgá|ja újra, kizárő|ag
a fővá||a|koző á|taI a saját te|jesítéséről benyújtott számla a|aki és számszaki
eIlenőrzését, vaIamint a számla te|jesítés-igazolással való összhangjának vizsgá|atát
végzi e|. A régi Kbt. 305. 5-a a számla kĺfizetésére |egfe|jebb 15 napot ír elő a szám|a
kedvezményezetthez történő benyújtásátó| számítva. A rende|kezésre á||ó idő rövidsége
miatt a kedvezményezett köte|es a számlán hite|es a|áírásáva| igazo|ni annak beérkezési
dátumát, és a szám|át a támogatáson fe|Ü|i összeg megfizetését követően
ha|adékta|anul, |egkésőbb a pénzügyi rendezést (a kedvezményezett pénzforgaImi
szám|ájának megterhelését) követő munkanapon a KSZ fe|é benyújtani' 1007o-os
támogatási intenzitás esetén a kedvezményezett a szám|át a beérkezését követően
haladékta|anu| kote|es benyújtani a KSZ-hez. . 

]

c) szállítói kifizetés 7 számla alapján 7 részletben: ' .

;

1Amennyiben a 'fővállaIkoző . é te|jes- teJjesítésrő| , kiá|lított szám|a. 'benlyújtásával -

egyidejűleg ĺgazoija,. hogy az'a'iváila|kózórat r'6egilleľő el|enszolgá|taťást te|jesitette,..a
te|jes te|3.esítésrő| kiátlított szá|lítói szám|a tárnogatástärta|ma egy összegben kifizethető.
Ebben az esetben az a|vá|lalkozóĺ te|jesítés mértékérő| és. az alvá||aIkozókat megiIlető.
e||enszo|gá|tatás teljesítésérő| sző|ő kedvezményezetti nyi|atkozatokat egyidejű|eg ke|l
benyújtani. Az EMIR rögzítés ebben az esetben egy kifizetési ütem keretében, egy szám|a
rögzítéséve| történĺk a 4/2oLt. (I. 2B.) Korm. rendeletben rögzítettek szerĺnt.

2. Utófinanszírozás eseténl

Utófinanszírozás esetében a kedvezményezett az a|vá|la|kozókat és a fővá||a|kozót
megil|ető összegrő| sző|ő számlákat egyÜtt, egy e|számolás keretében köteles benyújtani
a KSZ fe|é.

A kedvezményezett mind szál|ítói, mĺnd utófinanszírozás esetén a kifizetési kérelemben
köteles nyilatkozni arrő|, hogy mind a régi Kbt. 305. $, il|etve a 306/2011. Korm. rend.
14. $ szerinti e||enőrzésĺ, mind az Art. 36/^.$ szerinti szá||ítói köztartozás-el|enőrzési, és
eset|eges visszata rtási köteIezettségét te|jesítette. 20

4 Késedelmi kamat
Amennyiben az NFÜ, i||etve a KSZ utófinanszírozás esetén a kifizetési igény|és
beérkezésétő| számított 45 naptári napon be|ü|, i|letve szál|ító részére történő kifizetés

19 Nyilatkozat sablonja e|érhető az NFÜ honlapján a Pályázati E-Ügyintézés fe|rjlet He|p funkcióban
20 Nyi|atkozat sab|onja elérhető az NFÜ hon|apján a Pá|ázatĺ E-Ligyintézés fe|ü|et He|p funkcióban
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esetén 30 naptári napon belü| történő kifĺzetést2l felróható okbó| elmu|asztja, úgy
késede|mének időtartamára a határidő |ejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat
mértékének megfele|ő késede|mĺ kamatot köte|es fizetni annak a jogosu|tnak, akinek
vonatkozásában a késedelemmel érintett bizony|atra jutó késedelmi kamat összege
meghaladja a 10 000 forintot.

A késede|mi kamat a|apja a késede|emme| érintett szám|a támogatástarta|ma. Szál|ítói
finanszírozás, i||etve engedményezés esetén a |ebonyo|ító szervezet a szá||ító, illetve az
engedményes számára fizet késede|mi kamatot.

Nem jogosu|t késede|mi kamatra a központi kö|tségvetési szerv.

5,7 Az elszámolható ki5ltségekre vonatkoző áItalános feltételek

Csak o|yan kö|tségek számo|hatóak e|, ame|yek megfe|e|nek a következő fe|tételeknek:
. A Kedvezményezetteknél22 tény|egesen fe|merü|t kö|tségek (ide nem értve a

vá|laIkozói előleg szál|ítói finanszírozási mód keretében történő kifizetését,
va|amĺnt az áta|ány alapon történő e|számo|ást), és joga|apjuk (szerződéssel,
megrendelővel, kozigazgatási határozatta|, stb.), teljesü|ésrik (szám|ával,
beval|ássa|, egyéb hite|es számvite|i vagy egyéb be|ső bizony|atta|) igazo|ható.

. A támogatási szerződésben rögzített e|számolhatósági időszakban merültek fe|. A
támogatásban részesü|ő projektek esetén e|számolhatóak

a kiírás eltéŕő rende|kezése hiányában a 2006. december 20. után felmerü|ő
e|őkészítési kö|tségek - a projekt megkezdését követően is -, va|amint

a kĺírás e|térő rendeIkezése hĺányában a pá|yázat benyújtását követően
feImerü|ő megvalósításhoz kapcso|ódó költségek.

l Kifizetett költségnek' minőgtiI a.tätnívás sléřint.eiszainolnató értékcsokkenési
: |eírás, vala.mint äz á||ammal vagý önkormányzätta|. szemben adó- 'vagy járu!ék-

minősű| 
.tóvábbá a szá|lítói száň|ának a szá|lítói_ szerződés aĺapjáń a

megrende|őnek járó kötbér vagy késede|mi kamat beszámítása miatt pénzügyi|eg
nem rendezett része. Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 296' $-a szerinti beszámítás
a|apján történő kompenzáciő kizárő|ag e nevesített esetekben fogadható el.

' Szerepe|nek a kiírásban az e|számo|ható kö|tségek |istáján, és nem szerepe|nek a
nem e|számo|ható költségek Iistáján'

. Közvetleníil kapcsolódnak a támogatott pľojekthez, hozzájárulnak a
pľojekt céljainak eléréséhez, nélkÜlözhetet|enek annak elindításához és/vagy
vé9rehajtásához és a projekt e|fogadott kö|tségvetésében, i||etve annak hatá|yos
módosításában betervezésre kerü|tek.

. A kö|tségszámítás alapjául szo|gá|ó egységárak nem ha|adják meg a szokásos
piaci áľat és a piaci ár függet|en módon megá|lapítható és e||enőrizhető.

. Az elszámolható szemé|yi je|legű kö|tség mértéke nem ha|adhatja meg a
kedvezményezett szervezetében szokásos mértéket, valamint igazodnia ke|| az
alkaĺmazásban á||ók esetén a szokásos jövede|mi viszonyokhoz'

r Ą költségek csak o|yan mértékben számolhatók e|, ami|yen mértékben a
támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak céĺját
szoIgálják'

21 Figye|embe véve a 4/2oII. (I. 28.) Korm' rende|et 60. $ (1) bekezdését
22 va|amint a támogatási szerződésben nevesített, a pĘekt végrehajtásában résztvevő szervezetnél
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. Az egyes ko|tségek elszámolása alkaImával nem va|ósuIhat meg kettős
finanszírozás.

. csak o|yan vá||aIkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerü|t költségek
számo|hatóak €l, ame|yek a projekt e|őkészítéséhez éslvagY végrehajtáshoz
feltét|enü| szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek.

. Nem számo|hatóak e| aZ olyan közvetítőkke| vagy tanácsadókkal kötött vá||a|kozói
szerződésse| kapcso|atban felmerü|t ko|tségek, ame|y szerződés a kifizetést a
tevékenység összkö|tségének a száza|ékos arányában határozza meg, kivéve, ha
a részte|jesítés |ehetőséget a szerződés, Vagy hatá|yos módosítása tartalmazza,
és dz i|yen ténylegesen fe|merü|t és kiegyen|ített részkö|tséget a végső
Kedvezményezett a|átámasztja a munka Va9y a szolgá|tatás tartaImára és
valóságos értékére va|ó hivatkozássa|.

. Az akciótervben meghatározott foIdrajzi teruIeten a projekt vé9rehajtása,
e|őkészítése során merÜlnek fel.

r Ą kö|tségek elszámolása a kiírás e|térő rendelkezése hiányában kizárő|ag
valósko|tség-a|apon, szÜkség esetén arányosítássaI történhet.

5, 2 Kedvezményezett partnerénet tulajdonosánat
fe n nta rtőj á na k részvétele

A régi Kbt. valamint a kozbeszerzésekrőI szóló 2071, évi CWil, torvény (továbbiakban új
Kbt.) hatátya atá tartozó beszerzések esetén:

A támogatott projekt megva|ósítása során az eszköz értékesítőjét, a kivitelezőt,
szo|gá|talót a vonatkoző kozbeszerzési szabá|yok betartásával ke|| kivá|asztani.

A Kbt. hatátya aIá nem tartozó, Vagy a régi Kbt. 2/A. 5 ittetve az új Kbt:' 9. $ k) szerinti
ún. in-house beszerzések esetén:

Amennyiben a kedvezményezett a projekt megv;a|ósítása, 'során o|yan szá|lítóva|,.
męgbízotta|, vá|!a!kozővé|' (ideértve az alvá|lałkozot és a te|jesítési segédet is) ,(a

továbbiakban összefog|a|óan szál|ító) köt szerződést va|amely' tevékenyséE elvégzésére,
amelyben

. a kedvezményezett,

. konzorcium vagy bárme|y társu|ásĺ forma esetén a konzorcium/társu|ás bárme|y
tagja [a továbbiakban összefog|a|óan: kedvezményezett],

r a pá|yázati fe|hívásban e|őírt egyéb egyÜttműködési formák esetében (pl.
klaszter), annak bárme|y tagja,

. Vagy a kedvezményezett tu|ajdonosa (fe|ügyeleti szerve), annak tagja, a
szervezet nevében nyi|atkozatra, képvise|etre jogosu|t személy, továbbá ezen
szemé|yeknek a Ptk. 685. $ b) szerinti köze|i hozzátartozőja

tuIajdonosi, fenntartói, vagyonkeze|ői, irányítási, képviseIeti, munká|tatóĺ, Vagy
kinevezésĺ jogokat gyakorol, vagy fordítva, ame|ynek tulajdonosa (fe|tjgyeleti szerve),
annak tagja, a szervezet nevében nyiIatkozatra, képviseIetre jogosu|t személy, a
kedvezményezett szervezetben tuIajdonosi, fenntartói, vagyonkeze|ői, irányítási,
képvise|etĺ, munká|tatói vagy kinevezésĺ jogokat gyakorol, ideértve ezen személynek a
Ptk. 685. $ b) szerinti köze|i hozzátartozőiát ĺs, köteles a kĺvá|asztott szál|ító ajánlatán
kívü| három, az e|őbbĺek a|apján független szervezettő| származő, 5.3 pont szerinti
áraján|atot bemutatni annak ĺgazolása érdekében, hogy a szerződés értéke a piaci árnál
nem magasabb. Jeĺen pontnak va|ó megfe|elés érdekében az 5.3 pontban meghatározott
éńékhatárt e| nem érő beszerzések esetén is szÜkséges három fÜgget|en áraján|at
bemutatása, kivéve, ha az 5.3 pontban fog|a|t egyéb feltéte|ek te|jesü|nek.
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Regioná|is beruházási támogatásban részesÜ|ő immateriá|is javak beszerzési kö|tsége
kizárólag kÜlső, harmadik fé|től történő beszerzés esetén számolható el.

Az in.house beszerzést alkalmazni kizárő|ag a régi Kbt. 22. 5 (1) bekezdése va|amint
az lúj Kbt. 6.s (1) a)- h) szerinti aján|atkérők jogosu|tak, így más aján|atkérői kör
esetében közbeszerzési eljárás me|lőzéséve| ĺlyen szerződésjogszerűen nem köthető.

Je|en pontban foglaltakat ke|l a|kalmazni azon esetekben is, amikor a kedvezményezett a
konzorcium, Va9Y társu|ás, Vagy a pá|yázati fe|hívásban e|őírt egyéb együttműködési
formák esetén az egytjttműködés bárme|y tagjával kíván szerződést kötni.

Fe|hívjuk a figye|met arra, hogy a beszerzések során a projektgazda köte|es szem e|őtt
tartani a Verseny tisztaságának betartását, azaz a lehetséges partnerek részére egyen|ő
fe|téte|ek és információk biztosítását az aján|attételi szakaszban. A projektgazdának
gondoskodnia ke|| arró|, hogy fentiek szerintĺ nem független aján|attévő ne szerezhessen
tudomást a Versenyt torzító információkról (pl. többi aján|attevő ajánlatainak
megĺsmerése).

5,3 PiacÍ ár igazolása

Az e|számo|ásra kerü|ő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat.

A piaci ár lgazo|ására közbeszerzési e|járásban, vagY más jogszabá|yban meghatározott
e|járástípus szabá|yozása mentén beszerzett javak esetén maga az eljárás
dokumentációja szo|gá|.

A piaci ár a!átámasztásáu| szolgá|ó dokumentációnak a projektmegvatósítás
helyszínén ke!t ľendelkezésre á!lnia, és helyszíni e|lenőrzés során azok
bemutatása szi,ikséges.

Közbeszerzési..értéKhatár aľatt,vagy közbęszerzési köte|ezetfiség hiányában - ideértve ;a
Kbt. 2/Ä,.g gzérinti 'beszeŕ4ést:iś :'''äZ.egy..szá!ĺítótól,.,egY költséEkategóľřára
vonatkozó.. 'nettó. 1"ooo"ooo forint fe|etti .-. .nern. a .pá|yázat benyújtása e|őtt
megrende|t eiőkészítési kö|tségekhez kapcso|ódó - beszerzések esetén a szá||ító(k)
kĺvá|asztásához, a piaci áľnak va!ó megfele|és biztosításához, legalább háľom,
azonos tárgyíl, iisszehason|ítható, iisszegében egyéľtelmíĺ, íľásos ajánlattal kell
rendelkezni. A kereskedelmi forga|omban (rjz|etben, a kereskede|emrő| szóló 2005. évi
CLXIV. tv. 3. 5 (1) - (3) bekezdéseĺ szerĺnt) beszerezhető eszközök esetén az írásos
aján|at kiváltható hivata|os áraján|atok bemutatásával (p|.: forga|maző cégek hon|apja)'
A három közü| a |egkedvezőbb aján|at a|apján ke|| a szá||ítót kivá|asztani.

A piaci ár a!átámasztásaként nem fogadható e| o|yan áraján|at, megrende|ő,
szerződés, egyéb köte|ezettségvá||a|ás [a továbbiakban összefogla|óan: szerződésl,
ame|y o|yan 5.2 pont szerinti szá|lítótól származik, amelyben az 5.2 szerĺnti
kedvezményezett vagy kedvezményezett tulajdonosa (fe|ügyeleti szerve), annak tagja, a
szervezet nevében nyi|atkozatra, képvise|etre jogosult személy' ezen személy Ptk. 685. 5
b) szerinti közeli hozzátartozőja, tuIajdonosĺ, fenntartói, vagyonkeze|ői, irányítási,
képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezésĺ jogokat gyakoro|, vagy fordítva, ame|y o|yan
szá||ítótó| származik, amelynek tu|ajdonosa (fe|ügyeletĺ szerve), annak tagja, a szervezet
nevében nyiIatkozatra, képviseletre jogosult szemé|y, a kedvezményezett szervezetében
Vagy a másĺk ajánlattevő szervezetében tu|ajdonosi, fenntańói, vagyonkezelői, irányítási,
képviseleti, munká|tatói vagy kinevezési jogokat gyakoro|.

Az a|átámasztó dokumentumok (áraján|atok, kimutatások) nem |ehetnek a megrende|és
ĺdőpontjához képest 3 hónapnál régebbiek. Amennyiben az ajánlatok a piaci ár
igazo|ására alka|mat|anok (kü|önösen: nem osszehason|íthatóak, nem azonos tárgyúak,
nem egymástól fÜgget|en pĺaci szerep|őktő| származnak, a tényleges piaci árat
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igazolhatóan je|entősen megha|adják), a KSz szabá|yta|ansági eljárás keretében á||apítja
meg' a felmeľü|t költségek projekt terhére e| nem számolható hányadát.
A három áraján|at benyújtásátó| eltérni csak a Közreműködő Szervezet á|ta| adott egyedi
engedé|y a|apján, a beszerzendő eszkoz Vagy szolgáltatás egyedi jel|egének
a|átámasztásával lehet (p|.: hatósági szolgá|tatások, közúzemű szo|gáltatás).

A szakértőĺ, tanácsadási díjak egységárának mega|apozására a három árajánlat
kivá|tható független statĺsztika, kimutatás csato|ásával (kü|önös tekintetteI hivataIos
központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra).

A Kbt. hatá|ya alá tartozó beszerzések esetén a támogatási szerződés tarta|mazza a
releváns e|őírásokat.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A
nyilvánvalóan piaci áron fe|üli, ttl|ző áľajánlatok esetén a Közremíĺködő
Szeľvezet jogosult a benyújtott számlán az e|számolható költséget csiikkenteni
vagy a követeléskeze!és e|őírásainak megfele|ően visszakövetelni a fenti
feltételeknek megfelelő' azonos tárgyú és paraméterekkel ľendelkező
áraján|attal' fi.iggetlen statisztikáva| igazolva vagy külső szakértő véleménye
aIapján.

5'4 Adő és egyéb kiízterhek

Az áfa, valamint más adók és közterhek o|yan mértékben tekinthetők e|számolható
kö|tségnek, amennyiben azok jogszabá|y a|apján nem |evonhatóak. Amennyiben az adők,
közterhek |evonhatóak, nem számo|hatóak e|, még abban az esetben sem, ha a végső
Kedvezményezett, vagy az egyéni Kedvezményezett tény|egesen nem él a |evonás
|ehetőségéve|. Nem egyételmű helyzetekben célszerű az i||etékes NAV igazgatóság
nyi|atkozatának e|őzetes kikérése. .
Amennyiben az adó|evonási jogosu|tság a kedvezményezettné| tevékenységenként Vagy
időszakonként e|tér, az érintett téte|eket a koltségvetésben rnegbontva kel| keze|ni';és.az
áfa csak azon részek esetébęn e|számol.ható;lah.cl| és amikor azlnem |evonható". .

5,5 ÁItalános Forgaltni Adő

Az áfa elszámo|hatósága kapcsán alapszabály,3, hogY a továbbhárított áfa csak akkor
e|számolható kiadás, amennyiben a Kedvezményezett a projekttel érintett tevékenysége
tekĺntetében nem jogosu|t azt |evonni.

A levonható áfa nem elszámo|ható kö|tség, még abban az esetben sem, ha a
Kedvezményezett tény|egesen nem él a |evonás, ĺ|letve visszaigénylés |ehetőségéve|.
Amennyiben a pá|yáző az egyszerűsített vá||aĺkozói adóról szó|ő 2oo2. évi XLIII. (XI. 15.)
törvény hatá|ya a|á tartozik, az áfa nem e|számolható kö|tség.

A hatá|yos magyar Áfa törvény (2oo7. évi CXXVII' tv.) rende|kezései mindenkor
betartandók.

Jogszabá|y e|térő rende|kezése hiányában az áfa-|evonási jogosultságban Vagy egyes
beszerzett termékek, szoIgáltatások áfa.kuIcsában bekövetkezett vá|tozás, továbbá
e|térő áfa-levonási jogosu|tsá9ú tevékenységek közötti kö|tségátcsoportosítás
eredményeként felszabadu|ó, le nem vonható áfára megítélt támogatást nem |ehet
más kö|tségre átcsoportosítani, azza| a megíté|t támogatás összegét cscjkkenteni ke|l.

23 292/2oo9' (XII'19') Korm. rende|et 129. 5, L828/2oo6lEK rende|et a|apján
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Amennyiben az e|számo|ásra benyújtott szám|a jogszabá|y szerint fordított adőzás
hatá|ya alá esik, az e|számo|ás fo|yamata a kedvezményezett áfa státusza, va|amint a
beadott e|számo|ás finanszírozási módjának megfe|e|ően a következőképpen alakuIhat:

a. Utófinanszirozás esetében, ha a kedvezményezett áfa |evonásľa jogosult (áfa
nem minősÜl e|számolható kö|tségnek), az e|számo|áshoz e|égséges a számla
nettó énékének megfelelően a 6'2' pontban meghatározott dokumentumok
benyújtása (az áfa beva||ást az elszámo|áshoz nem szükséges csato|nia, azonban
a Közreműködő Szervezet he|yszíni e|lenőrzés során e||enőrizheti.)

b. Az áÍa levonásra nem jogosu|t kedvezményezett á|tal utófinanszirozás
keretein be|Ü| e|számo|ásra benyújtott szám|a esetében, a szá|lítónak történő
(nettó összeg) kifizetés igazo|ása me||ett, szükséges az áfa összeg APEH fe|é
történő rendezésének a|átámasztása (áfa-osszesítőve|, továbbá a befizetést
igazo|ő bizony|attal). Ezen esetben a számla támogatástartaImának utó|agos
megtérítése időben kettévá|hat: a szám|a nettó értékére, i|letve áfa összegére
vonatkozó összegek tekintetében.

c. Szállítói finanszíľozás esetében amennyiben a kedvezményezett áfa |evonásra
jogosult a 6.2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása szükséges (az
áfa beval|ást a helyszínĺ e|lenőrzést végző szervezet részére köte|es bemutatni).

d. Szátlítói finanszíľozásÚl szám|a esetében, amennyiben a kedvezményezett áfa
levonásľa nem jogosult, a szám|a (nettó összegére vonatkozó) támogatáson
fe|Üli részének pénzügyi te|jesítésének igazo|ása mel|ett szükséges az áfa teljes
összegének NAV fe|é töfténő kifizetésének a|átámasztása. Ez a|ő| kivéte|t képez a
2.I.4 pontban meghatározott fe|téte|ek esetén igénye|hető fordított áfa
e|őlegigény|és. Ezá|ta| a két osszeg pénzÜgyi rendezése kÜ|ön ĺdőpontban, kü|ön
számvite|i bizol'iylat a|apján töńénik meg: a szám|a nettó összegének
támogatástartaIma közvet|enÜ| a szá||ítói részére, va|amint az áfa
támogatástartalmának utó|agos Vagy e|őzetes megtérítése a kedvezményezett
részére. : ., 
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5, 6 D evi zá.ba n ki á l l ított szá m I á k tá m og atá sta rta I m á n a k fo lyósítá sa

Devĺzában kiáIlított vagy devizában kiegyenlített számlák támogatástartalma főszabáIy
szerint a következőképpen folyósítandó :

A támogatási szerződések forintban kerü|nek megkötésre, a támogatás fo|yósítása is
forintban va|ósuI meg, fÜgget|enü| attó|, hogy a Kedvezményezett ko|tsége forintban
vagy devizában ke|etkezett-e.

Amennyiben devizában kiá|lított szá||ítói számlát nyújt be a Kedvezményezett, a kifizetési
igénylésben, il|etve az annak me|lék|etét képező kö|tségösszesítőben a szám|ák értékét
forintban ke|| megjelö|ni, a szám|án szerep|ő devizát főszabá|y szerint mind
utófinanszírozási, mind szá||ítói finanszírozási módban a fizikai te|jesítés napján érvényes
MNB középárfo|yamon kel| átszámítani forintra.

Ha a Kedvezményezett, vagy közvet|enÜl szá||ítói szám|ára történő fizetés esetén a
szá|Iítő nem forintban kéri a szám|a e|lenértékének a kiegyen|ítését, hanem devizában, a
szám|a értéke ebben az esetben is a fent megadott árfo|yamon átszámítva, és kizáró|ag
forint osszegben kerÜ| folyósításra.

Amennyiben a szám|a nem tarta|mazza a fizikai te|jesítés dátumát, úgy a számlán
szerep|ő devizát a szám|a ke|tezésének napján érvényes MNB középárfolyamon ke||
átszámítani forintra.
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Fe|hívjuk a figye|met, hogy a devizában kiá|lított szám|ákat kü|ön szám|aösszesítőn
szÜkséges benyújtani.

A fentiektől e|térően ke|l eljárni a 2'1.5 pont rendelkezésének megfe|e|ően a 4/2otĹ.
(I.28.) Korm. rend. 57.$ szerintĺ szá|lítói e|őlegek esetében.

5,7 Bevételek kezelése

Je|erl ÚLrrluLaĹtl szeľtlpoĺlLjábtlI bevéLe|llek LekĺrlLhetij bárlľle|y, a LáĺrlclgaLoLL
tevékenységge| összefüggésben keIetkezett bevétel, kÜ|önösen:

- támogatásból beszerzett eszköz hasznosításábó|,
- támogatásból fej|esztett ingatlan hasznosításából,
- támogatássaI kivá|tott ĺngat|an hasznosításábó|,
- különböző tagdíjak, regisztrácĺós díjak befizetéseibő|,
- támogatott képzések képzési d,ljak megfĺzetésébő|,
- támogatott rendezvény be|épő dĺjaibó|,
- egyéb támogatott tevékenységbő| származő bevéte|ek.

A fenti bevételeket akkor is figye|embe ke|| venni, ha nem a támogatás jogosu|tjáná|,
hanem a fej|esztés eredményének működtetésétvégző más szervezetnél merti|nek fe|.

Az a|ábbi, számvite|i szempontból bevéte|ként könyve|endő tételek, a je|en szabá|yozás
értelmében nem minőstiInek bevéte|nek:

- a kötbér,
- a támogatásĺ elő|egen rea|izá|t kamat,
- a közbeszerzési dokumentumok e|adásából származő bevétel (amennyĺben a

dokumentáció e||enértéke megfelel 2003' évi CXXIX törvény 545 (5) leírtaknak),
továbbá :.

a kockázati;tőke' és hite|a|apok, a garanciaalapok és a |ízĺng keretében ke|etkezett.bevéte|. '. : j '''

A támogatás (ide értve az e|őleget is) banki .betétĺ kamatai o|yan pénzügyi bevéte|nek
minősü|nek, arne|yet a projektte| . .:összefÜggésben ke|| fe|használnia a
kedvezményezettnek. A támogatásbó|, így a támogatási e|ő|egbő| származő kamat nem
minősÜl bevéte|nek, így annak támogató felé történő elszámolása nem szükséges, és
összegével a megítélt támogatási összeg nem csökkentendő.

A projektte| összefüggésben keletkezett bevéte|ek keze|ése attó| függ, hogy a projekt az
10B3/2006/EK rende|et 55. cikke szerintijovede|emterme|ő projektnek minőstjl-e.

Az L}B3/2006/EK rende|et 55' cikke szerint ,,jövede|emterme|ő projekt bárme|y, o|yan
infrastrukturá|is beruházást magában fogla|ó műve|et, amelynek igénybevéteIe
közvetlenül a fe|haszná|ókat terhelő díjakkaI jár, vagy föld vagy épÜletek értékesítését
Vagy bérbeadását, Vagy bármely más, e||enszo|gá|tatás fejében történő
szo|gá|tatásnyújtást magában fog|aló műve|et, ame|ynek összkö|tsége megha|adja az I
milIió euró-t.,,

Nem tartoznak a 10B3/2006/EK Rendelet 55. cikke hatá|ya a|á, ígv nem
jövede|emterme|ő projektnek minősÜlnek az Ú: Magyarország Fej|esztési Tervben
szereplő Regĺoná|is FejIesztés operatív Programokra meghatározott előirányzatok
fe|használásának ál|ami támogatási szempontú szabályairól szó|ó L9/2oo7. (VII. 30.)
MeHVM rende|et (a továbbiakban: 79/2oo7. MeHVM rende|et) hatá|ya alá eső projektek/
projektelemek. Erre vonatkozóan a támogatási szerződés tańalmaz egyértelmű
rendeIkezést.
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J iived e l e mte r m e l ő p roj e kte k b evéte l e i n e k keze l é se :

Az IoB3l2006/EK RendeIet 55' cikke érteImében jövedelemterme|őnek minősülő
projektek esetében, Vagy amennyiben a kĺírás ezt köte|ezővé tette' a megva|ósítás,
i|letve a fenntartás időszakát is magában fogla|ó, ún. referencia-időszak a|att ke|etkező,
e|őre tervezhető va|amennyi bevételt a támogatási összeg megá||apításakor figyelembe
kel| venni, a re|eváns kiírás me||ék|etét képező megvalósíthatósági tanu|mány készítési
útmutatóban' Vagy pénzÜgyi e|emzés készítési útmutatóban foglaltak szerint.

A Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet fe|szó|ítására, de legkésőbb az utolsó
fenntartási jelentésének részeként be ke|l számo|nia a tervezett bevéte|eihez és
kö|tségeihez mért tény|eges bevéte|eiről és kö|tségeirő|, ideértve az e|őzetesen nem
tervezett bevéte|eket is, és e| ke|| végeznie a támogatási összeg megá||apításához e|őírt
számítást.
A referencia-időszak éveĺ közü| azok esetén ke|| a tényleges adatokat szerepeltetni,
ame|y évek vonatkozásában a kedvezményezett |ezárt éves beszámolóva| rende|kezik. A
számítás során a fenntartási időszak uto|só évére sztikséges az adatokat diszkontá|ni.
Amennyiben az újraszámítás eredményeként aIacsonyabb elszámoIható osszkö|tség
a|akuI ki az eredeti számításnál, a ku|önbözet támogatási intenzitással arányos részét a
támogatásbó| |e ke|l vonni, i||etőleg a kedvezményezettő| vissza ke|| követe|ni. Amíg a
visszafizetési köteIezettséget Va9y a Közreműködő Szervezet á|taIi részIetfizetési
engedé|yezés esetén az engedé|yben meghatározottak szerint, a Kedvezményezett nem
te|jesíti, a projekt nem tekinthető |ezártnak.
Amennyiben az újraszámítás eredményeként magasabb e|számolható összkö|tség a|akuI
ki az eredeti számításná|, az elszámo|ható kö|tség-több|etet jogszabá|y e|térő
rende|kezésre hiányában a kedvezményezett saját forrásbóĺ köte|es fĺnanszírozni.

J ćived e t e mte rm e l ő n e k n e m m i n ős ii l ő p roj e kte k b ev éte l e i n e k keze l é se :

A 1o83l2oo6lEK.Rende|et 55' cikke hatálya a|á .nem taľtozó projekttel összefÜggésben',
az értékesítésből, szo|gá|tatásbó|, bérbeadásbó|, regisztrációs dí3ból és a fentiek szerinti
eg'yéb .bevéte|bő| a rnegva|ósítás időszakát magába foglaĺó te|jesítésĺ ĺdő'ponttal
sżámlázott bevéte| a te|jesítés időpo.ntját is taľtalmazó.elszárno|ási időszakban csökkenti
a projekt".elszámolható költségeinek összegét, a következők figye|embe vételéve|:' i; .'

Nem jövedelemterme|ő projektek esetén csak a megvalósítás időszakában keletkezett
bevételt ke|| figyeIembe venni. Bevételkeze|és szempontjábó| a megvaIósítás
időszakának a pá|yázat benyújtása és a projekt keretében történő fej|esztés aktiválása
- nem aktiválható fej|esztés esetén a projekt fizikai megva|ósu|ása - közöttĺ időtartam
tekintendő.

A bevételeket te|jes összegukben Vagy arányosan ke|| |evonni a projekt e|számo|ható
kö|tségéből attó| fÜggően, hogy

- a bevéte| teljes egészében vagy csak részben származott a támogatott projektbő|,
- a támogatott tevékenység összes kö|tsége (beruházás esetén ez a bekerü|ési

érték) vagy csak egy része kerü|-e a projekt keretében e|számo|ásra,
- a projekt te|jes e|számolható kö|tsége vagy csak egy része kerül-e támogatásra.

A ke|etkezett bevétel miatti levonás mértéke az alábbi módon kerÜ| meghatározásra:

1. A bevétel te|jes egészében vagy csak részben származott a támogatott projektből:
a. amennyiben a bevéte| teljes egészében a támogatott projektbő| származott, a

te|jes bevéte| figye|embe véte|re kerul, a 2-3. pontban fog|altak szerint
b. amennyiben a bevéteI csak részben származott a támogatott projektből, a

megva|ósítás időszakában a támogatott projekthez és az egyéb re|eváns
tevékenységekhez kapcsolódó összes - beruházási és műkodési - kö|tség a|apján
kerriI arányosításra
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A projekt né|ktili eset módszeréve| szrikséges megá|lapítani, hogy a bevéte|
mennyiben kapcso|ódik a projekthez' Azaz o|yan többlet bevéte|ek minősÜ|nek a
projekthez kapcso|ódónak, amelyek a fejlesztés pl. kapacitásnövekedés
ered ményeként keIetkeznek.

2. A támogatott tevékenység osszes kö|tsége (beruházás esetén ez a bekerÜlési érték)
vagy csak egy része kerÜ|-e a projekt keretében e|számo|ásra:
a. amennyiben a támogatott tevékenység összes kö|tsége a projekt keretében kerÜ|

e|számo|ása, az I' pont szerint bevétel te|jes összegében beszámításra kerül, d 3.
pontban foglaltak szerint

b. amennyiben a támogatott tevékenység te|jes összegének csak egy része kerü| a
projekt keretében e|számolásra, a projekt e|számoIható ko|tsége és a
megvalósítás időszakában a támogatott tevékenységhez kapcsolódó összes -
beruházási és műkodési - kö|tség a|apján kerÜ| arányosításra

A projekt támogatható tevékenységéhez tartozó összes költségének részét képezik a
kiírás szerint nem e|számo|ható kö|tségek, és az e|számo|ható kö|tségek, de a
támogató álta| meghatározott kor|át (faj|agos mutató, be|ső kor|át stb.) miatt teljes
mértékben nem támogatott költségek is.

3. A projekt elszámo|ható kö|tsége teljes egészében Vagy csak részben kerÜ|-e
támogatásra
a' amennyiben igen, tehát a támogatás mértéke 100o/o, akkor a 2. pont szerinti

bevétel te|jes egészében figye|embe véte|re kerÜ|, és te|jes összegéve|
csökkenteni szÜkséges az e|számo|ható kö|tségek mértékét

b. amennyiben nem' akkor a megíté|t támogatást a 2. pont szerinti bevéte| és az
önerő kÜ|önbözetéve| ke|l csökkenteni (tehát a bevéte| a szükséges mértékĺg
fedezheti a kedvezményezett önerő-köteIezettségét).

Az arányosítás a|apját a kedvezményezettek számviteli nyi|vántartása szerinti te|jes
bekeru|ési érték képezi. Az arányosítás módszerét és indoklását be ke|| mutatni a
bevételekrő| sző|ő nyi|atkozatban. : ].''. , ,'.,''''':'', .'.'1.

A projektből.a .megva|ósítás..időszakában ke|etkező :bevételeket a Kedvezrnényezetťnek
e|kÜlönítetten keľ| 'nyi|vántartania és a nyilvántartást he|yszíĺli eĺlenŕjrzés során 'be kelI
mutatniaaze||enőrzéstvégzőszěrVezetmu.nkatáĺ:sának"'|'''

A ke|etkezett bevéte|rő| és annak a projektre jutó összegérő| a záľó kifizetési ioénvlés
soľán a zárő beszámo|óban ke|| nyilatkoznĺ. A Közreműködő Szervezet ezen összeg
figyeIembevételéve| ál|apítja meg a projekt záró kifizetési ĺgénylésben e|számoĺható
kö|tségeket, és a kifizethető támogatási összeget.

Szakaszos ĺ,jzembe helyezésű projektek kezelése :
Amennyiben egy fej|esztés rende|tetésszerű és biztonságos haszná|atra önmagában,
önállóan is alkalmas részekre tago|ható, akkor a hatá|yos - számvĺte|i, engedé|yezési -
szabá|yozásnak megfe|e|ően szakaszosan ĺs üzembe he|yezhető, azaz megkezdhető az
adott szakasz te|jes, üzemszerű működése' Az adott szakasz Üzembe he|yezését
kovetően az annak haszná|ata során fe|merült bevétel nem minősÜ| a projekt
megva|ósítási szakaszában keletkezett bevéteInek.

Kom plex projektek kezelése :
Amennyiben egy projekt keretében több, működtetés szempontjábó| egymástó| függet|en
fej|esztés valósuI meg, akkor a fenti számítást fej|esztésenként szÜkséges elvégezni'

5,8 Számlával szembeni kijvetelmények

A Kedvezményezett a hatá|yos jogszabá|yok (2007. évi CXXVII. törvény az á|ta|ános
forga|mi adőrő|, 2003. évi XCII. törvény az adőzás rendjéről) szerĺnt a Kedvezményezett
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nevére és címére kiá||ított szám|ák hite|esített, máso|ati pé|dányát köte|es a kifizetésĺ
igény|ések részeként benyújtani'

Az eredetĺ szám|án cégszerű aláírássa| kel| a te|jesítést igazo|ni (kü|ön te|jesítésigazolási
dokumentáció esetén is), il|etve a szám|a záradéko|ásaként rá ke|| vezetni a
projektazonosítót és a ,,támogatás elszámo|ására benyújtásra kerü|t,, szöveget. A
kedvezményezett á|taI hiteIesített számIamásolatnak ezen információkat már
tartalmaznia kell.

Amennyiben a szám|a összegéből nem a te|jes osszeget kívánja e|számo|ni
kedvezményezett adott projektje terhére, a szám|án je|ölnie ke|l, hogy a szám|a teljes
összegéből mekkora összeget kíván eIszámoIni, vaIamint a számIa benyújtásával
egyidejű|eg írásban indoko|nĺ is szÜkséges a szám|akitö|tő programban a szám|afej
megjegyzés rovatban is'

A kedvezményezettnek a szám|ák hite|esített máso|atát, valamint az alátámasztó
dokumentumokat nem kell benyújtani a 6'f.1 pontban fogIaIt fe|téteIek fenná||ása
esetén.

Fe|hívjuk a figye|met, hogy a szám|áknak minden, az e|számo|ható kö|tségtípusok
me9á||apításához, beazonosíthatóságához szÜkséges információt tarta|maznia ke||, így
amennyiben re|eváns, kérjÜk szám|arészletező benyújtását.

Elveszett bizonylat pótlása

Ha a projekt keretében e|számolható kö|tségrő| sző|ő bizony|at eredeti pé|dánya elveszett
Vagy megsemmisü|t, és a számlakibocsátó az á|ta|a kiá||ított vagy őrzött bizony|atró|
máso|atként új bizony|atot á|lít ki, akkor az abban az esetben fogadható e|, ha a
szám|akibocsátó a bizony|at azoposságát szabályszerűen igazo|ta a po|gári
perrendtartásról sző|ő L952, évi III. !örvény 196" 5 (2) bekezdésben fog|a|taknak
megfeIe]ően'

Továbbszáľnlázás,:,::..
A projektben vá|la|t.tevékenységeket:és a projekt keretében torténő beszerzéseket a
kedvezményezettnek ke|l megva|ósítania, az ísy ke|etkezett szám|áknak a
kedvezményezett nevére ke|l szó|niuk. Amennyiben a beszerzést nem a
kedvezményezett hajtja végre, különösen indoko|t esetben, a vonatkoző jogszabá|yok
betartásáva| a más nevére szó|ó szám|a továbbszámlázással történő e|számo|ása a
kozreműködő szervezet e|őzetes hozzájáru|ásával |ehetséges. Ebben az esetben az
e|számo|ás fe|téte|e az eredeti vá||a|kozó szerződés és szám|a máso|atának benyújtása
annak igazo|ására, hogy csak a tény|egesen fe|merü|t kö|tségek kerÜ|tek
továbbszám|ázásra.

Felhívjuk a fĺgye|met, hogy konzorciumok esetén a beszerzésekre vonatkozó részletes
szabá|y ozást a konzo rci u m i útm utató ta rta I mazza.

5.9 Kifizetési bizonylatokkal szembeni ki5vetel mények

A kifizetést igazo|ó bizony|atok lehetnek bankkivonatok, pénztárbizonylatok,
pénztárje|entések, banki ĺgazo|ás és e|ektronikus bankkivonatok, me|yek máso|atát a
kedvezményezett által hltelesítve kell benyújtani'

KÜ|földi számla esetén a szám|a fő tartalmĺ e|emeĺről a fordítást a Kedvezményezett
aláírásával hitelesítve szrjkséges benyújtani.

Szál|ítói finanszírozás esetén a szám|a támogatáson felü|i részének kifizetését ke|l igazo|ni
(önerő és a levonható áfa).
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Utófinanszírozás esetén a szám|a teljes összegének kifizetését keIl igazo|ni.

Engedményezés esetén a kifizetés megfe|e|ő te|jesítésének igazolása okán minden
esetben szÜkséges az engedményezési szerződés Vagy engedményezési értesítő
másolatána k benyújtása.

A LoB3/z0o6/tK rende|et 56. cikkének (1) bekezdése érte|mében kizárő|ag va|ós
pénzmozgássa| járó, ténylegesen kifizetett kö|tségek számolhatók el, ezért az útmutató
5.1 pontjában meghatározott kivételeken felü| az 1959' évi IV' ttiľvény (Ptk.) 296.s
szerinti beszámítás alapján töľténő kompenzáció nem fogadható e| a költségek
tényIeges kifizetéseként.

5' 7 o Visszata rtás kezelése

Garanciá|is visszatartás esetén, iIletve amennyiben a szerződés biztosítéka
visszatartássaI kerÜ| teljesítésre (te|jesítés, ió|teliesítési vagy egyéb bĺztosíték), a szám|a
te|jes összegben akkor elszámolható, ha a visszatartássa| érintett időszak te|jes
egészében a projektmegva|ósításĺ időszakra esik. A visszatartott osszeg csak a
visszatartás időszakát követően számolható e|, amennyiben a kö|tség a
kedvezményezettné| va|óban fe|merü|t. Ebben az esetben a szám|a elszámo|ásra való
benyújtásakor a szám|a te|jes elszámo|ható összege rögzítésre kerü|, me|ybő| a KSZ
érvényesíti a biztosíték vagy garancia összegének visszatartását.

A visszatartásĺ időszak lejáratát mege|őzően utófinanszírozás esetében a számla
kĺfizethető részének, vagý szá||ítói finanszírozás esetén az arrajutó önerőnek a pénzügyi
teljesítését sztJ kséges igazoI n i'

Amennyiben a visszatartás időszaka a projektmegva|ósítási időszakot meghaladja; a
Kedvezményezett a visszatartott összelet nem tudja e|számolni' I|yenkor cé|szerű más
biztosítékot'kikotni vaQy.garanciát Ýá|asztani (pl. közös rende|kezési joE egy elkü|onített
bankszám|án, bankgarancia, bĺzonyos összeg vá||aIkozó á|ta|ĺ ietétbe he|yezése stb.),
me|yesetben1yisszatartássalérinte!.'|osszege|számo|hat!vává|ik.

5,77 Pótmunka

Amennyiben a projekt megvalósítása során o|yan e|őre nem tervezett, és a
kedvezményezett és a ve|e szerződő vá||a|kozó á|tal e|őre nem látható - a
szerződéskötés a|apjául szo|gáló dokumentációban nem szereplő tevékenység költsége
merrjl fel, amely megfe|el az e|számo|hatóság fe|téte|einek, és a projekt eredeti
cé|kitűzésének végrehajtásához és fenntarthatóságához e|engedhetet|en, akkor ez a
tevékenység támogatható, a támogatásĺ osszeg vá|tozása né|kÜl, a támogatási
szerződésben és mel|ék|eteiben meghatározott támogatási intenzitás
(támogatás/elszámo|ható összes ko|tség aránya) fenntartása me||ett. Pótmunkaként csak
o|yan munkák kö|tsége számoĺható e|, ame|yek né|kül a |étesítmény rende|tetésszerűen
nem használható, és ame|yek az építésĺ nap|óban rogzítésre kerü|nek. A pótmunka csak
a KSZ e|őzetes engedé|yével számo|ható e|, amennyiben az a támogatási szerződésben
meghatározott műszaki tarta|om módosu|ásáva|, i||. költségátcsoportosítássaIjár.

A pótmunka a Kedvezményezett saját fe|e|ősségére igénybe vehető, de csak a
közrem ű kö dő szerv ezet e|őzetes e n gedé |yéve| nyújtható be e lszá molásra.
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5,72 Lízing

Amennyiben a pá|yázatĺ kiírás nem ti|tja, a |ízing keretében történő eszközbeszerzés
akkor támogatható, ha zártvégű pénzÜgyĺ |ízing keretében történik a beszerzés és a
kedvezményezett tu lajdonszerzéséveI záru|.

Támogatott |ízingügylet esetén kizárő|ag a lízingbe vevőnek nyújtható támogatás, a
támogatás kedvezményezettje tehát közvetlenÜ| a lízingbe vevő.

A szám|ávaI vagy egyéb, azonos bĺzonyító erejű számvite|i bizony|atta| ĺgazo|t |ízingdíj
tőkerésze e|számo|ható, amennyiben a |ízing az eszkoz használatának |egkedvezőbb
módja, e||enkező esetben a többletkö|tségeket |e kel| vonni az e|számo|ható kö|tségekből.
Abban az esetben, ha a |egrövidebb |ízinge|ési időszak egyenlő az eszköz hasznos
é|ettartamával, a támogatás a|apjául szo|gá|ó e|számolható kö|tség nem ha|adhatja meg
az eszkoz piaci értékét. A |ízingszerződésse| összefÜggő egyéb kö|tségek nem
e|számo|hatók (pl.: kamat, árfo|yam-kti|önbözet), Az e|számo|ás a|apját kizárő|ag a
projektmegvalósítás során tényIegesen kifizetett lízin9 költségek jeIentik, tehát a
megvalósítási időszakon túlnyú|óan fe|merü|ő |ízĺngdíjak nem elszámolhatók.

A |ízlng futamidő azza| a fe|tétellel áthúzódhat a projekt-fenntartási időszakra, ha a
|ízingdíj támogatásbó| finanszírozni kívánt hányada a projektmegva|ósítás ĺdőszakában
te|jes egészében (mintegy e|őtör|esztésként) kifizetésre kerÜ|, a tu|ajdonjog átszá||ása a
|ízingbe vevőre pedig a fenntartási időszak során megtörténik.

Lízi ng d íj el szá m ol ása :

A |ízing szerződésben rögzített fizetési ütemezés a|apján a |ízingbe adó á|ta| kiá||ított
díjbekérők a|apján részletekben történő fizetések a|apján történik az elszámo|ás' A
|ízingdíjat két részre !ehet bontani, egyrészt az űn, tőkerészre , és az ún. kamatrészre. A

. rész|etekben történő elszámolás bizony|atą a |ízingszerződés, a futamĺdő e|e.jén 9 t.e|je9

...osszegrő| kiá||ított' szám|a, . Va|amint a .díjbekérők alapján az esedékes rész|etek. 
rneEĺzetését bizonyító.banki átuta|ási bizo.nyiat. | ' 

.. 
..

''

VissztízÍngl:

Az e|számo|ható ko|tség meghatározása a |ízingbe vevőnek nyújtott támogatássaI
kapcso|atban meghatározott fe|téte|ekke| összhangban történik.

5,73 KiínyvvizsgáIat

A kiírás e|térő rendelkezése hiányában amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt
támogatás összege megha|adja az 50 MFt-ot, a projekt befejezésekor projektszintű
könyvvizsgá |at e|végzése köteIező'

A könyvvizsgá|ati igazolás e|készítése során az auditor igazo|ja, hogy a benyújtott
e|számo|ás, könyve|és (mind a bevéteĺek, mind a kĺadások tekintetében) hiteles,
megbízható és megfe|e|ő háttér-dokumentációvaI a|átámasztott. Igazo|ja továbbá, hogy
az csak a támogatási szerződésben fog|altaknak megfe|e|ő, támogatható, elszámo|ható
kö|tségeket tartalmazza. Amennyiben az auditor megá|lapítása szerint a könyve|ésben,
e|számo|ásban nemcsak az előbbiek szerinti támogatható, e|számoIható költségek
szerepelnek, akkor a je|entését korlátozó záradékkaI ke|| el|átnia.

Kedvezményezett köte|es a projekt keretében a fentiek szerinti fe|adatok e|látásával
,,NFM vagy kamaraĺ regisztrációs számmal rende|kező,, könyvvizsgá|ót megbízni.
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A könyvvizsgá|ói ĺgazo|ás minimá|is követelményeit az Á|ta|ános Pályázati Útmutató
me||ékietét képező könyvvizsgá|ói jeIentés minta tartaImazza (e|érhető az NFÜ
hon la pjá n : www. nfu. h u, www. ujszechenyiterv' gov. h u ).

5, 74 Konzorciumokra vonatkozó elszámolási szabályok

A konzorciumi formában megvalósu|ó projektek pénzügyĺ eIszámolásaira vonatkozó
speciá|is szabá|yokat az Általános Pá|yázatĺ- Útmutató měílétletét képező, Útmutató a
Regioná|is operatív Programok keretében konzorciumi formában megva|ósu|ó projektek
keze|éséhez című dokumentum tarta|mazza (e|érhető az NFÜ hon|apján: www.nfu.hu,
www. ujszechenyĺterv. gov. hu).

5, 7 5 Kii ltségvetés- m ód osítá s

A ko|tségvetés módosítása saját hatáskorben vá|tozás-beje|entéssel jelezve, Vagy a
Közreműködő Szervezet e|őzetes hozzájárulásával szerződésmódosítássa| a támogatási
szerződés szerződésmódosításra vonatkozó rende|kezéseinek, az Á|ta|ános Pá|yázati
Útmutató me||ék|etét képező, a Regionális operatív Programok keretében
megva|ósítandó projektek tartaIomvá|tozásának keze|ésére című útmutató, va|amint
konzorciumok esetén a Konzorciumi útmutató (e|érhetőek az NFÜ hon|apján:
www. nfu. hu, www. ujszechenyiterv. gov' hu) figyeIem be véte|ével történ het.

5. 1 5. 1 Költségátcsoportosítás eltérő tá mogatás intenzitású pľojekte|emek
esetében:

i nz átcsoportosítások keze|ése a következő a|ape|vek figye|embe véte|ével történik:

1. a projektelemenkénti támogatásĺ intenzitás (ideértve az egyes konzorciumi tagok

i Vonatkozásában megá|lapított támogatásĺ intenzitást is) vá|tozat|an marad;

ľl."..'.2.amegíté|ttámogatásösszegeprojektszintennemnőhet;
F]]...'.'.'3.',.aze|számo|hatókö|tségprojektszintennennnőhet
l ; ,:: r "';,.'
ľ;::.:l'i A fenti:a|ape|vek a|apján az:átcsopońosítás módszere egy pé|dán keresztü| bemutatva a ..

. l.övetkező:

Eredeti k vetés

Támogatás
intenzitás

EIszámoIható
kö|tséq

ĺve9íté|t
támoqatás onerő

"A" Droiektelem 50,00o/o 100 50 50

"8" Droiektelem 85,000/o 100 B5 15

tehes proiekt 67.500/o 200 135 65

Átcsopotosítás nzitású projekte|em1e (A) :

tásúró| tenzitású projektelemre (B) :

bb intenzitásúró B), alacsonvabb inte

Támogatás
intenzitás

EIszámoIható
kö|tséo

Megíté|t
támoqatás onero

"A" oroiektelem 50.00% r20 60 60

"8" Droiektelem 85,00o/o BO 6B T2

telĺes proiekt 64,000/o 200 L28 72

alacsonvabb intenzitásúró| (A), maqas abb in

Támogatás
ĺntenzitás

EIszámoIható
kö|tséq

Megítélt
támoqatás onero

Átcsoportosítás
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"A" proiektelem 50,00o/o BO 40 40

"8" proiektelem 85,000/o r77,76 95 76.76

teljes proiekt 70.400/o r97,76 135 56,76

A fentiek szerint az alacsonyabb intenzitású projekte|emre történő átcsoportosítás a
megítélt támogatás/ a magasabb intenzĺtású projekte|emre történő átcsoportosítás az
elszámoIható költség csökkenésével jár.

5. 1 5.2 Ktiltségátcsoportosítás eltéľő áfa státuszú projektelemek köziitt:
E|térő áfa státuszri projekte|emek közott kö|tségátcsoportosítás esetén az áfa-|evonási
jogosu|tságban Vagy egyes beszerzett termékek, szoIgá|tatások áfa-kuIcsában
bekovetkezett vá|tozás, továbbá eltérő áfa-levonási jogosultságú tevékenységek közötti
kö|tségátcsoportosítás eredményeként felszabadu|ó, le nem vonható áfára megítélt
támogatást nem lehet más költségre átcsopoľtosítani, azza| a megítélt támogatás
összegét csökkenteni kel|.

Az e|őírásnak megfe|e|ően bruttó módon e|számolni kívánt költség átcsoportosítása nettó
módon e|számo|ni kívánt költségkategóriára a fe|szabaduló |evonható áfa mértékének
megfeIe|ő elszámoIható kö|tség csökkentésével jár.

A nettó módon tervezett költség átcsoportosítása bruttó módon tervezett
ko|tségkategóriára nem jár levonható áfa fe|szabadu|ásáva|, így az elszámolható
ko|tségek csökkentése nem szÜkséges. Az átcsoportosított összeget bruttó értékként
szükséges beépíteni a költségvetésbe' ;

5. 1 5'3 Közrem ű kiidő Szervezet á lta| i utóta gos kii|tségcsökkentés:
Amennyiben a KSZ Vagy a Támogató va|amely e|számolásra benyrijtott és KSZ á|ta|
jóváhagyott. téteĺ esetén szabá|ýtalarisági e|járás, il|etve a támogatási szerződésben
fog|a|taknak. megfe'|elően. utó|ag. á|lapít meg költség-, il|' támogatáscsokkentést
(követe|ést);' ą(ft6;. e|sődlegesen aZ érintett projektelem/költségkategória még el. ne!.n.

számo|t.: (KsZ á|ta| nem. jóváhagyott). .kö|tségét, és az arra jutó támogatást ike|l
csökkenteni. Amennyiben az adott projektelem/kö|tségkategórĺa el nem számolt kö|tségei
alapján a kö|tségcsökkentés részben vagy egészben nem hajtható vé9re, a még e| nem
számo|t egyéb kö|tségeibő|, és az azokra megíté|t támogatásbó| ke|| érvényesíteni
kompenzációvaĺ, ennek lehetősége hiányában pedig a Kedvezményezettnek visszafizetési
kötelezettsége ke|etkezĺk. Amíg a visszafizetési köte|ezettség fenná||, a Kedvezményezett
számára támogatás nem fo|yósítľlató.

6,7 KifizetésÍ igénylések benyújtásának mődja

A Kedvezményezett e|számo|ási tevékenységét on-|ine szám|akitö|tő program támogatja,
me|y biztosítja a kifizetésĺ igény|éshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes
e|őá||ítását. A számlakitöltő alkalmazás használata kiitelező, me|y az NFÜ honlapján
a Pá|yázati E-ügyintézés fe|ü|etrő| _ a regisztrációs |evé|ben megkÜ|dött azonosítószám
és jelszó segítségéve| _ érhető e|.

A Kedvezményezett az on-line szám|akitö|tő felri|eten rögzíti az elektľonikus
elszámo!ásokat, az e|ő|egigénylés, a kifizetési kérelem, az adott időszakban fe|merült,
e|számo|ni kívánt szám|ák adatainak, kito|téséve| és a releváns, kifizetési igény|éshez
kapcsolódó a|átámasztó dokumentumok csatolásával. A betöltött adatok és csatolt
dokumentumok a végső mentésse| bekÜ|désre kerti|nek a KSZ álta| keze|t EMIR
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rendszerbe' Az adatok hitelesítése érdekében egyet|en nyi|atkozatot keIl papíron' a
kedvezményezett cégjegyzésre jogosult képvise|őjének vagy az á|ta|a meghata|mazott
szemé|ynek hiteles aláírásával e||átva benyújtania (hiánypótlás esetén isméte|ten). A
Kedvezményezett a Pá|yázati E-ügyintézés rendszeren keresztü| értesu| a KSZ á|ta|i
dontésekrő|, hĺánypót|ásró|, e|fogadásró| vagy elutasításró|.

Az elszámo|ások te|jes ktiľű elektronikus benyújtásának biztosításáig - i||etve az
errő| szó|ó tájékoztatásig _ az on-|ine szám|akitö|tő rendszerben rögzítendő az időközi és
a zárő kifizetési kórc|cm, továbbá az adott időszakban fe|merü|t, elszámo|ni kívánt
számlák adatai. Az e|őlegigény|ést, az on-|ine számlakitö|tő rendszerbő| generá|t
kifizetésĺ kérelmeket és a hiánypótlást papíľ alapon szükséges benyújtani. A
re|eváns, kifizetési igény|éshez kapcso|ódó a!átámasztó dokumentumokat CD.n, vagy
indokolt esetben papír a|apon kelI a kifizetési kére|emme| egytitt a KSZ-hez e|juttatni.

Az on-|ine szám|akito|tő rendszer - dokumentumokkaI igazo|t - nem megfe|elő működése
esetén a kifizetési igény|éseket kizárólag papír a|apon is be |ehet nyújtani, a rendszer
megfe|e|ő műkodéséĺg (a sab|on dokumentumok |etö|thetőek a NFÜ honlapjáró|:
httpt//www.nfu.hu/egysegesites es egyszerusites az umft palvazatainak kifizetesi es
nyomonkovetesi rendszereben).

A számlakitii|tő használata kötelező, de amíg a teljes köríĺ elektronikus
támogatás nem biztosított, nem mentesíti a kedvezményezettet a kifizetési
kérelem dokumentum alapon töľténő benyújtásától.

Felhívjuk a figyetmet aľľa' hogy a-ennyib.n a teljes köľíi elektronizálás
megvalósulását követően a KSZ tájékoztatása ellenére az elektľonikus verzió
melIett papír alapon is benyújtja a dokuľĺentumokat, a KSZ.nek nem kell
vizsgá|nia a papír alapú dokumentumok és az elektronikusan benyújtott verzió
egyezőségét, az e|ektľonikusan benyújtott veľzl.ó alapján ke|l döntést hozni.

A szám|akito|tő keze|ésének szabályait .fę|haszná|ói kézik'önyv tarta| |nazza, valamint., 
haszná|atát inteiaktív kitoltési útmutató segíti' '. ''.: .'... '.. ' .-

. A szám|akitö|tőve| kapcso|atban felmerü|t Kedvezményezetti kérdések keze|ésére a7
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Központi Ügjyfé|szo|gálatot Üzeme|tet. Kizárő|ag az
Központi Ügyfé|szoIgálat i||etékes a számIakito|tő aIkaImazásávaI kapcsoIatban
információt szoIgá|tatni a Kedvezményezettnek'

Gyakori rögzítési pľoblémák:
. Szá|lítói finanszírozás esetén a számla rögzítése során a kifizetés dátumát és a

bizonylat sorszámát a megjegyzés rovatban szÜkséges fe|tÜntetni, a számlafejben
nem ke|| kitö|teni.

. osszesítők rögzítése esetén az e|számo|hatósági időszakot az a|ábbiak szerint
szükséges kitö|teni:

o Számla kelte: minden esetben szukséges megadni, az összesítő
eI készítéséne k dátu ma ;

o Te|jesítés dátuma: csak számlaösszesítő, fordított áfa összesítő és
álta|ános (rezsi) költségek összesítő esetében töltendő, a bĺzony|atok közÜl
a |egkésőbbi te|jesítés dátumát ke|| megadni (áfa bevaIlás esetében a
beva| |ási időszak vége) ;

o Fizetési határidő: összesítők esetén nem kel| tö|teni;

o Kiegyenlítés dátuma: minden esetben sztikséges megadni, több bizony|at
esetén a |egkésőbbi dátumot kérjrlk megadni (áfa összesítő esetében az
áfa kiegyen|ítésének időpontja);
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o E|számo|ási időszak: minden összesítő esetén szÜkséges megadni az
elszámo|ni kívánt kö|tségek fe|merÜ|ésének időszakát (Az időszak az
összesítőben szerep|ő szám|ák közÜ| a legkorábbi te|jesítésétő| a
|egkésőbbi te|jesítésének napjáig tart, áfa beval|ás esetében a beva|lás
időszakát keIl érteni aIatta);

o ÁFA összesítő esetében: megjegyzés rovatban szÜkséges fe|tÜntetni a
vonatkozó nettós szá||ítói szám|a sorszámát,, az áfa tételeket számlánként
kÜ|ön téte|ben szrikséges rögzíteni ;

o Szá||ító neve: összesítők esetében szá||ítóként a kedvezményezettet
sztl kséges megje|ö| n ĺ.

. Számlatípusrögzítése:

o szál|ítói e|ő|egbekérő benyújtása esetén kivá|asztandó számlatípus:
elő|egszámla;

o a vá||a|kozői szerződés l.itemezésének megfe|e|ően szükséges rögzíteni a
részszám|a vagy végszá m la típusát.

. L97/2o09 (IX.15) Korm. rende|et a|apján a fedezetkeze|és hatálya alá tartozó
építési beruházásokhoz kapcsolódóan kiál|ított szám|ák rögzítése: a szám|át
szá|lítói engedményezésként ke|| rögzíteni, a szá||ító nevéhez a szá||ítőt, az
engedményes nevéhez a Kedvezményezettet ke|l fe|tüntetni a fedezetkeze|ői
bankszámIa számáva|.

. Szá|lítói elő|eg elszámo|ást tarta|maző szám|a esetén a szám|a rögzítése során
teljes összegge| szükséges szerepe|tetni az adő a|apját képező összeget és
negatív téte||el szükséges rögzíteni az e|számo|t elő|eg összegét, így a kifizethető
összeg a szám|a összegének az e|számo|t e|ő|eggel va|ó csökkentett értéke.

Az útmutatóban benyújtás a|att riiind:a papíľ älapú, mind az elektľonikus úton
történő benyújt{st érteni kell. Aho| je|en Utmutató eľedeti példány benyújtását
írja.e|ő|,.r.ott.päpÍr a|ápon ti'ŕtéńő benyújtás ésetéĺ.l az'eľedeti péIdányt.kelB
benyújtani' on.line benyrijtás esetén az eľedeti példányt kelE szkenľrelve
csatolni."'; ,

Az alábbi dokumentumok esetében cégszeríi a|áírással ellátott' eredeti pé|dány
benyújtása szükséges:

- kifizetési kérelem formanyomtatvány,

- összesítő táblázatok (szám|aösszesítő, valamint az osszes o|yan összesítő
táb|ázat, ame|y egyben nyilatkozatokat is tartaImaz),

- a Támogatási Szerződésben rögzített biztosítékok iratanyaga,

- zárő kifizetésĺ igény|és esetén a könyvvizsgá|ói igazo|ás'

Tová bbi a látá masztó doku mentu mok benyújtása :

A Kedvezményezettek á|taI benyújtott kifizetési kéreIemhez eIektronikus benyújtás
esetén az e|őzőekben nem em|ített dokumentumok szkenne|t pé|dányát, papír a|apú
benyúitás esetén az eredetive| megegyező, máso|ati pé|dányát rell csatolni. A máso|ati
pé|dányokat a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett jelen projektben képviseletre
va|ó jogosu |tság ga I bíró képvise|őjének ellenjegyzésével kelI e||átni.

Abban az esetben, ha az alábbiakban rész|etezett dokumentumok (p|. megbízási
szerződés, szá|lítói szerződés, stb.) va|amelyikével kapcsolatban a projekt megva|ósítási
és elszámolási ideje a|att több a|kalomma| folyósítható támogatás, a dokumentumokat
e|egendő egyet|en a|kalomma| benyújtani azon kifizetési kére|em me||é, ame|yben az
adott kö|tség e|őször fe|merÜ|.
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A szám|ák mel|é csato|ni ke|l utófinanszírozás esetén a szám|ák te|jes e||enértékének,
szál|ítói finanszírozás esetén a támogatás feletti rész, megfizetését igazo|ő bankszám|a
kivonat, e|ektronikus banki tranzakciót igazo|ő kimutatás (p|. banki forga|mi kimutatás)
nyomtatott pé|dányát, kiadási pénztárbizony|at Kedvezményezett á|taI hiteIesített
másoIatát.

Az engedményes (p|. hitelintézmény) szám|ájára va|ó átuta|ás esetén be ke|| mutatni a
vonatkozó engedményezési szerződés másolatát.

Amennyiben a benyújtott bankszám|akivonaton tobb tétel is szerepel, a kifizetéshez
kapcso|ódó szám|a kiegyen|ítését igazo|ó tételt egyérte|mű, a beazonosítást e|ősegítő
jelzésse| kel| e||átni.

A kifizetési igénylés keľetében a dokumentumokat rendszerezetten szükséges
benyújtani az e|lenőrzési folyamat hatékonysága érdekében.

6.2 Benyújtandó dokumentumok kijre

Elszámo! ható kiiltségek .
pľojektelem tevékenység kategóľiák /

benyújtandó doku mentumok

ÁItalános'dokumentum-
alapú elIenőrzés

ZáradékoJási
kłiteIezettség

f.,, Föld és i an vásáŕiás
Terü |etszerzéssel ka pcsolatos bizonyIatok
összesítőĺe

X

Hatósági nyiIatkozatok, teruIet e|őkészítéshez
kapcso|ódó dokumentumok (kĺsajátítási határozat,
ká rta Ia nítási jegyzőkönyv)

X

łdásvéte|i szerződés, illetve szám|a (amennyiben a
fö|d és ingat|anvásár|ásró| szám|a is kiá||ításra
kerü|t, űgy a szerződés me|lé a szám|a is
bekérendő)

Egyszer, az t.
eIszámoláskor,

i||. vá|tozás
esetén

X

Kĺfĺzetés bizonyIata x x X

Tulaidoni lap X

Értékbecs|ő nyi|atkozata (amennyiben korábban
nem kerü|t benyújtásra)

X

2.
z ,-,Eprtes/ oerunazas

Kivite|ezői szerződés (me|lék|et: fizetési ütemezés)

Egyszer, az L.
elszámo|áskor,

il|. változás
esetén

Szám|a* / Kis támogatástarta|mú szám|ák
összesítőĺe

X X

Kifĺzetés bizonyIatax x X
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Jogerős hatósági engedé|yek, vagy azok
megadására vonatkozó kéreImek benyújtását
igazo|ő dokumentum (amennyiben korábban nem
kerü|t benyúitásra)

X

Mérnoki /míjszaki e||enőr igazo|ása a te|jesítésrő|,
amennyiben a t9Ĺ/2o09. (IX' 15.) Korm. Rende|et
16 $-ában fog|at fe|téte|eket te|jesíti az építési
oroiektelem

X

Vá||aIkozó nyi|atkozata a te|jesítésrő| amennyiben
a L9I/20O9. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16 $-a nem
vonatkozik az adott építési proiekte|emre

X

Epítési napló e|ső bejegyzést tarta|mazó o|da|a -
engedé|yköte|es építési beruházás, fe|újítás
esetében kötelező je||eggel, egyéb esetben
amennyiben készÜl,
/ Epítési nap|ó hiányában a kivite|ező nyi|atkozata
a kezdésről - nem engedé|yköteles építési
beruházás esetén

Egyszer, az t.
eIszámo|áskor

Üzem be- he |yezéshez szü kséges okmányok X
Kizárő|ag szá l l ítói kifizetés ke reté ben és 1 00o/o -os
tárnogatási; intenzitás esetén a kedvezményezett
nyi|atkozata arró!, Ę.ogy a szá||ító szerepel a
közta rtozás- ľir e ntes ad őzői a d atbá z i s ba n, Va g y
összevont adőigazo|ás a szál1ító részérő| (Art'
36/At)

X

3. Eszköz l Tmmateriá l is java k beszeľzése
Szá||ítói szerződés / Adás-véte|i szerződés /
Visszaigazo|t írásos megrende|ő / Nyi|atkozat, arrő|
hogy írásbe|i szerződés nem történt (ez abban az
esetben kérhető ha az e|őzőek nem á||nak
rendeIkezésre)

Egyszer, az t.
eIszámo|áskor,

iIl. vá|tozás
esetén

Szám|a* / Kis támogatástarta|m ú szám|ák
összesítőie

X X

Kĺfizetés bizonylata x x X
Szá l | ító |evé| (devizaszá m la esetén )/Atadás-átvéteI i

jegyzőkönyv/Üzembe he|yezési okmá nyok/
Immateriá|is javakhoz kapcso|ódóan téteIes
átadás-átvéteI i ĺeqvzőkö nvv (azonosítót ta rta I maz)

X

Haszná|t eszközbeszerzés eIszámolhatósága esetén
nyi|atkozat, hogy az eszkoz korábbi beszerzése az
e|őző hét év során nem nemzeti vagy közösségi
tá mooatás ioénvbevételével történt

X

4. SzoIgá|tatás
Szerződés / Nyilatkozat, arró| hogy írásbe|i
szerződés nem történt / visszaigazo|t írásos
megrende|ő

Egyszer, az I.
eIszámo|áskor,

i||. vá|tozás

4t



Irli,:i.'|.,! .1.

^si ,1 .,4

ffiĺ:l.
ffijŠľ*.'

.. 'ł"'

Szám|a* / Kis támogatástartaImú szám|ák

Kifĺzetés bizonyIata x x

Te|jesítési gazo |ás az e|v égzett szo l gá |tatásró| /
Minta a tárgyiasu|t szo|gáltatásró| (e|ektronikusan)

l tanuImánV, terv
4.l. Répzés esetén a teljesítés igazolására az a|ábbiak szolgálnak:
Részvéte|t igazo|ő je|en|éti ívek
Aképző intézmény á|ta| kiá||ított, a képzés sikeres
elvégzését igazo|ő doku mentumok (p|.

vizsgadokumentációs, vagy ok|evél, vagy

RészvéteI igazo|ása eIektronikus adathordozón
dokumentáltan (fotó, audió, videó)
4.2. Szakéľtői díiak esetén a ásáľa az alábbiak szolgálnak:

Az e|járás a|apján megkötött vá||aIkozási
szerződés
Tájékoztatő az e|járás eredményérő| c. hirdetmé
4'4. Nyilvánosság biztosítása esetén a te|jesítés igazoIására az a!ábbiak

Tájékoztatáshoz és nyi Ivánossághoz (kommuni kácĺó)
kapcso|ódó szám|ák összesítője
(összesítő alkalmazása esetén a számla benyújtása

E|ektronikus adathordozón dokumentá|tan (fotó,
audió, videó, meghívó)
4.5. Míĺszaki ellenőľ esetén a te|jesítés igazolására az a|ábbiak

Kizárő|ag
akkor, ha

építés kapcsán
korábban még

nem kerult
benyúitásra

Építési szám|ához ka pcso|ódó m űsza kĺlmé rn oki
igazo|ás, ĺ||etve vá|laIkozó nyi|atkozata a
te|jesítésrő|/ A kedvezményezett igazo|ása a
mérnöki/műsza ki e| lenőr te|jesítésé ről.

4.6. esetén a teljesítés igazolására az alábbiak szo|gálnak:

4.3'.Közbeszerzésĺ szakértői díj esetén a teljesítés igazo!ására az alábbiak
szolgálnak:

4.,
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Részt vevő á|tal a|áírt ieIen|éti ív X

Meghívó X
RészvéteI igazo|ása elektronikus adathordozón
dokumentá|tan (fotó' audió, videó) X

5. Átta|ános (rezsi) költséqek . aránvosítás esetén

Á|ta|ános (rezsĺ) koltségek összesítője X

SzámIax X X

Kĺfizetés bizonVlata * x X

Ará nyosítási módszer |eírása

tgyszer, az 7.
eIszámoláskor,

i||. vá|tozás
esetén

6. Bérteti díjak (f.i!d' ingatlan, iroda)

Bér|eti szerződés

EEyszer, az L
elszámoláskor,

i||. vá|tozás
esetén

Kis támogatástartaImú szám|ák osszesítője X

SzámIax X X
Kifizetés bizoiiylatax* ' 

', 
.. X

Arányosítási módszer |eírása

Egyszer, az 1.
eIszámo|áskor,

i||. vá|tozás
esetén

7. Lízinq díiak

Lízingszerződ és ( sze r ződés m e l |é k| ete : | ízi n 9 d íj a k
ütemezése)

Egyszer, az I.
elszámoláskor,

i||' vá|tozás
esetén

Kis támogatástartalmú szám|ák osszesítője X

Számlax
Egyszer az I.
elszámo|áskor X

Kĺfizetés bizonyIata xx X

PénzÜqvi értesítő (lízinq) X
Árł bekérő (|ízing) X

8. Személyi jel!egÍi kti|tségek
(kiegészítések a táb|ázat a|att)

Személy jeIlegű kö|tségek összesítője X
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Munkaszerződés / Megbízási szerződés / Kinevezés
/ Cé|fe|adat kiírás
(tarLa|mazva a projekt azonosítóját és a projektben
e|végzendő tevékenység Ieírását)
(Kĺzárólag akkor, ha a projekt terhére elszámolni
kívánt Ílletmény + járulékaÍ meghaladják a bruttó
5 0 e Ft/ a d ott szem él v/ h ó osszeą et)

Egyszer, az t.
eIszámoláskor,

iIl. vá|tozás
esetén

Kifizetés bizonyIata x x X
Munkaĺdő nyilvántartás (ha nem a te|jes bérkö|tség
kerÜ| e|számo|ásra az adott proiekt terhére) X

Munkaszerződés esetén munkaköri leírás (ame|y
tarta|mazza a projekt azonosítóját és a projektben
eIvégzendő tevékenység Ieírását)

Projekt
megvalósítók

esetén
egyszer, az L.
eIszámo|áskor,

ill. vá|tozás
esetén

Bérjegyzék/ fizetési jegyzék / adóhatóság
fo|yószámIa kivonat az iIletményekr:ő|:

X X

9. költség és.kiküldetés
osszesítő az'utazási.és kiküldetési (napidlj)
koltségtérítés elszá rno|ásá hoz X

Számla* ' ,; X X
Bérletłegy X

Kifizetés bĺzonylata x x X
Ki kÜ |d etési re nd e|vény/ Ki kÜ |detési utasítás X X

to. Értékcsökkenés
tsszesítő értékcsökkenés e|szá mo|ásá hoz X

11. Saját teljesítés
Saját te|jesítéshez kapcso|ódó kö|tségek
osszesítőie/ Anyaqko|tséq összesítő X

Saját te|jesítéshez kapcsolódó szám|ák, számviteIi
bizonvlatok, ki mutatások X X

12. Hatósáqi díiak
Hatósági határozat, engedély, végzés X
Hatóságĺ igazgatási, szo|gá|tatási díjak, iIletékek
osszesítőjeĺ Szám|a / postai átuta|ásĺ meqbízás X X

Kifizetés bizonyIatax x X

13. Fordított ÁFA
ÁFA osszesítő fordított adózás esetén X

Számlax X
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AFA befizetését igazo|ó bizonylat (bankszám|a-
kivonat), amennyiben a kedvezményezett befizető
pozícióban van / A kedvezményezett nyĺ|atkozata,
amennyiben a kedvezményezett vĺsszaigény|ő
pozícióban van/ Amennyiben a befizetendő áfa
kevesebb, mint az elszámolni kívánt, az Afa
befizetését igazo|ő bizony|atot és a
kedvezményezett nyi |atkozatát egyÜttese n ke | |

benvúitani.

X

14. Kłinvwizsqálat

Kö n yvvi zsg á|ői igazo|áslj e I e ntés

Egyszer, zárő
kifizetés igény|és

esetén,
amennyiben a

támogatási
szerződés, i||etve

a támogatói
okirat e|őíria

Kbt. 3o5. $.a, il|etve a 3o6/2oĺĺ' Koľm. ľend' 14.$ szeľinti kifizetés esetében
benvúitandó dokumentumok

Nyi|atkozat alv.á||aIkozói te|jesítéś mértékérő|

Nyi !atkozat ä|vá | |a I kpzó kot .meg 
i | |ető e| |enszoI gá ltatás te |jesítésé rő|

x KÜlföldi számla:esetén beĺlyújtandó a szám|a lényegęs tartaimi elerneinek magyar
nye|vre tör.ténő fordítása. '

xx Kifĺzetés bizony|ata a|att śzá|lítói finanszírozás ěsetén a szám|a támogatáson fe|üli
összegének kifizetését igazoló dokumentum értendő.
*t* Engedményezés esetén szÜkséges benyújtandó dokumentum az Engedményezésĺ
szerződés, Vagy engedményezési értesítő.
A .'/', ie| a fe|sorolt dokumentumok közötti vaov|aoossáoot .ie|enti.

6.2.I összesítő táb|ák

A Kedvezményezettnek az egyes kö|tség fajtákra vonatkozó összesítő táb|ákat a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján, i||etve az onIine szám|akitoltőben elérhető
meghatározott formában ke|l benyújtania. Az összesítő táb|ák adatait a
Kedvezményezettnek a számviteIi nyilvántaĺtásában megtalá|ható, számviteIi és
adótorvényeknek megfe|e|ő a|átámasztó dokumentáció a|apján ke|| összeá||ítania.

Az a|ábbi összesítők közri| a pá|yázati fe|hívás alapján elszámolható koltségeknek és a
bizonyIatok kö|tségtípusának megfeIelő haszná|ata szÜkséges a projektmegvalósítás
során:

- Specifikusszámlaösszesítők:

o Szemé|yi je||egíĺ költségek (bér' jáľulékai, étkezési hozzájáru|ás)
iisszesítője;
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o

o

o

o

o

o

Á|ta|ános (ľezsi) kłi|tség összesítő;
Utazási és kikütdetési (napidíj) ktiItség összesítő;

Átalány a|apú menedzsment költség iisszesítő;
Értékcstikkenési ktiltségek összesítője;

Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek iisszesítője;
Áfa .isszesítő fordított adózás esetén;

ľ|atósá g i i gazg atási, szol gá |tatási d íja k' i I l etékek összesítője,

Tájékoztatáshoz és nyi|vánossághoz (kommunikáció) kapcso|ódó
szám|ák összesítője, iIletve

Anyag kii ltség tisszesítő.

A specifikus szám|aosszesítők haszná|ata esetén a je|en dokumentumban meghatározott
a|átámasztó dokumentumok benyújtása szÜkséges.

Etegendő kizárő|ag a kifizetés bizonylatát benyújtani, amennyiben az összesítő a
25 mi||ió forintná| kevesebb támogatássa| megva|ósu|ó projektek esetén 1oo ezer, a
|egalább 25 mi||ió forint támogatássa| megvalósu|ó projektek esetén 5oo ezer forint
támogatási összeget meg nem haladó szám!ákat vagy egyéb számviteli
bizonylatokat ta rta I maz.

' o Kis támogatástartalmú számlák összesítője

Amennyiben a bizony|at nem a fenti kö|tségkategóriák szerinti összesítőbe tarĹozik, a 25
miIlió ŕorintná| kevesebb támogatássaI megvalósu|ó projektek esetén a 100 'ezer, a
ieQa|ább 25 ml||ió forint támogatássaI megva|ósuló projektek esetén 500 ezer: forint
támogatási összéget'meg nern ha|adó számla esetében a szám|a másotatának 'és a
gzám|a, klfizďését, iEazo|a.'dokÚinenlunn nláśo|atának, üálamlnt egyéb alátámaszto"
dokumentumok benyú1'tása nern szÜkséEes, kizáróĺag a kis támrogatástarta!mű
śzámlák łisszesítőjét ke||.kito|tve.bekuideni a KSZ részére. . ... .

6.2.2 E gyéb köte|ezettségek

A projektgazdának a projekt elszámo|ható költségei tekintetében elkü|iinített
számviteli nyilvántartást kelt vezetnie, ami a helyszíni ellenőľzések soľán
áttekintésľe keľii|.

Az iľatok megőrzési ktite|ezettsége a projekt lezárásáig, de lega|äbb 2o2o.
december 31.i9 áll fenn.

6,3 Elszámolások ellenőrzési szempontjai

A je|en útmutató me||ékletét képező, Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti
programozási időszakra vonatkozóan a kifizetési kérelem mellé benyújtandó, pénzúgyĺ és
szakmai előrehatadást ĺgazoló dokumentumok tekĺnťetében című segéd|et tarta|mazza a
kifizetési igény|ésekhez kapcso|ódó eIlenőrzési szempontok rész|etes kifejtését
kö|tség kategóriá n ként'

Az elszámo!ások tartalmi és formai megfele|ősége éľdekében javaso|juk' hogy
tekintsék át a projektjükre vonatkozó foľmai és taľtalmi megfelelőségi
szempontokat.
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Ko N zo RcIu M I eevÜľľľ't Ú rooÉsr ľ"| ecÁLLnpo oÁs
Támogatásban részesített projekt megva!ósítására

1. Preambulum

A Budapest Jőzsefváros Magdo|na Negyed Program III. Konzorcium (a továbbiakban
Konzorcium) az Uj Magyarország Fej|esztési Terv Kozép-Magyarországi operatív
Programjának a ,,KMOP-S.1't/B-tz Szociá|is cé|ú városrehabiIitációs témájú kieme|t
projektjavas|ataihoz,, tárgyú pá|yázati felhívására a KMOP-S.L,L/B-I2-k-2012-0001
azonosító számon regisztrá|t pá|yázatot nyújtott be, ame|yet a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (továbbiakban Támogató) a Regioná|is operatív Program Irányító
Hatósága a 2ot2' december 2I-én ke|t, K-2012-KMOP-5.L.t/B-72-k-oo85454/163
iktatószámú támogató levél szerĺnt támogatásban részesített'

A projekt címe: Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III. (továbbiakban
Projekt), me|ynek megva|ósítására a Támogató nevében e|járó Pro Regio Közép-
Magyarországĺ Regioná|is Fej|esztési és Szo|gáltató Nonprofit Közhasznú Kor|átolt
Felelősségű Társaság közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő
Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciumma|'

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az a|ábbi konzorciumi együttműkodési
megá||apodást (a továbbĺakban Megá||apodás) kötik:

2. Szerződő felek

AKonzorciumtagjaĺ,atovábbiakbanegyÜttTagok:

1. Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefuárosi onkormányzat
Postacím: dr. Kocsis Máté polgármester, 1431 Budapest Pf.: 160
Székhe|y: 1082 Budapest, Baross utca 63-67'
Azonosító szám (torzs-szám l cégjegyzékszám) :7 357 15
Adószám : L57 357 t5-2-42
A|áírásra jogosu|t képviselője: dr. Kocsis Máté po|gármester
Számlavezető pénzintézet neve: Volksbank Magyarország Nyrt.
Szá mlaszám : 14 100309 -Io2I3949-0 1000006

2. Társasház, Budapest VIII' kerü|et, Bauer Sándor utca 19.
Postacím: Város-Kép Ingat|ankeze|ő Kft., 1067 Budapest, Szondi utca 23'
Székhe|y: 1086 Budapest Bauer S. u. 19.
Azo n osító szá m (törz s- szám / cégjegyzékszám) : -
Adószám : 28525633-I-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Kovács Tĺhamér vagy Szalkai Szi|árd ugyvezető
Számlavezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt.
Számlaszám : 1 1708001-20090986
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3. Társasház, Budapest VIII' kerti|et, Lujza u. 18.
Postacím: Baross BB. Társasházkeze|ő Kft. 1082 Budapest Baross u. 86'
Székhely: 1086 Budapest Lujza u. 18.
Azonosító szá m (törz s-szám / cégjegyzékszá m ) : -
Adószám : 2BB9337 4- Ĺ-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Szatványi Attila és TiborTamás ügyvezető
Szám|avezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyń'
Szám|aszám : 1 1 70800 1 -20088576

4. Társasház, Budapest VIII. kerulet, Mátyás tér 5.
Postacím: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdá|kodő Kft. Harmónia Thk. Iroda 1081 Bp.
Kiss József u. 19.
Székhely: 1084 Budapest Mátyás tér 5.
Azo nos ító szám (torzs- szám l cégj egyzé kszá m ) : -
Adószám : 2B59LL5I-1-42
Aláírásra jogosu|t képvise|ője: Turai Lász|ó
Számlavezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt'
Szám|aszám : 1 1 7080 oL-Zoo7 47 86

5. Társasház, Budapest VIII' kerl.i|et, Mátyás tér 9.
Postacím: Ateszmester Kereskede|mi és Szo|gá|tató Kft. 1084 Budapest Mátyás tér 9'
rr/4.
Székhe|y: 1084 Budapest Mátyás tér 9.
Azo n os ító szá m (tö rz s - szám / cégjegy zékszám) : -
Adószám : 2BBB0413-I.42
A|áírásra jogosu It ké pvi se| ője i Jeszenszky Atti Ia

Szám|avezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt.
''Szám|aszám : 1 1 70B00 1 -20085865-00000000

'6. Társasház, Budapest VIII. kerÜlet, Mátyás tér 12.
Postacím: Ka|odoma Társasházkezelő Kft. 1082 Budapest Baross u. 61. Iv/4o5,
Székhe|y:1084 Budapest Mátyás tér t2.
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám) : -
Adószám : 2BB9339B-1-42
Aláírásra jogosu|t képviselője: Simon Zo|tánné Ügyvezető
Szám|avezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt.
Szám|aszám : 1 1 70800 1 -20088590

7. Társasház, Budapest VIII. kerü|et, Mátyás tér 13'
Postacím: Gaá|né Madarász Anna 1084 Budapest Mátyás tér 13.
Székhely: 1084 Budapest Mátyás tér 13.
Azo n osító szá m (törz s- szám l cégjegyzékszám) : -
Adószám : 28905107-1-42
A|áírásra jogosu|t képviselője: Gaá|né Madarász Anna és Schuszter Csi||a intéző
bizottsági tag
Szám|avezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyń.
Szám|aszám : Tá rsa s h áz szám|aszáma.. 1 1 70 B0 0 1 - 2oo99 67 o

A|számIa elkÜ|önített a|ap: 11708001-20563626

t
E ^@""'.*-""ql'U.Éläńs.u!.6!{t'|op!t
E 

RtiÚJü'F.jk&'ÄlĘtóđNdŃiElEl&uhlkm!



B. Társasház, Budapest VIII. kerü|et, Mátyás tér 16.
Postacím: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdá|kodó Kft. Harmónia Thk.
Kiss József u. 19.
Székhe|y: 1084 Budapest Mátyás tér 16.
Azonosító szám (torz s-szám/ cégjegyzé kszá m ) : -
Adószám : 299o5to7 -1-42
Aláírásra jogosu|t képvise|ője: Turai Lász|ő
Szám|avezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyft.
Szám|aszám : 1 1708001 -2ooB5B27

9' Társasház, Budapest VIII. kerÜ|et, Szerdahelyi u. 11.
Postacím: Kĺsfalu Józsefvárosi Vagyonkeze|ő Kft' Realteam Thk' Iroda
8.
Székhely: 1086 Budapest Szerdahe|yi u. 11.
Azon osító szá m (tö rz s- szám / cégjegyzékszám ) : -
Adószám: -
A|áírásra jogosult képvise|ője: Holczinger Jánosné
Számlavezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt.
Számlaszám : 1 1708001-20094090

10' Társasház, Budapest VIII' kerü|et, Te|eki Lász|ő tér 3'
Postacím: FIKASZ Bt. 1086 Budapest Lujza u, t/c
Székhe|y: 1086 Budapest Te|ekĺ tér 3.
Azo n osító szá m (törz s_ szám / cégjegyzékszám) : -
Adószám : 28507091- L-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Nemec Káro|yné ugyvezető
Szám|avezető pénzintézét: neve: oTP Bank Nyrt'
Szám|aszám : 1 1708001 =20073864

11. Társasház, Budapest VIII. kerÜ|et, Te|eki László tér 4'
Postacím: MOLARI Bt. 1089 Budapest Visi Imre u. 14.
Székhely: 1086 Budapest Te|eki tér 4
Azonosító szá m (törz s-szám/ cégjegyzékszám ) : -
Adószám : 2BBB5B4L-I-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Veizer Péter ügyvezető
Szám|avezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt.
Szám|aszám : 1 1708001 -2oo$4792

12. Társasház, Budapest VIII. kerÜ|et, Te|eki Lász|ő tér 5.
Postacím: CoNoPontWest' 97 Társasház és Ingatlankeze|ő Kft'
Szépvö|gyi út 136/b. 1.em.2.
Székhe|y: 1086 BudapestTe|ekĺ Lász|ő tér 5.
Azonosító szám (törzs- szám / cégjegy zékszám ) : -
Adószám : 20L22999- 7-42
A|áírásra jogosult képvise|ője: Hódi Ágnes ugyvezető és dr. Soltész István tulajdonos
Szám|avezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt.
Szám|aszám : 1 1708001 _20065977
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13. Társasház, Budapest VIII. kerÜ|et, Te|eki László tér 6.
Postacím: Zádori és Társa Bt. 1136 Budapest Tátra u. L4-16' mfszt./S.
Székhely: 1086 Budapest Te|eki Lász|ó tér 6.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám) : -
Adószá m : 28580780 -I- 42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője : Zádori Istvánné ugyvezető
Számlavezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyń'
Számlaszám : 1 1708001 -2oo7 3163

14. Társasház, Budapest VIII. kerulet, Te|eki Lász|ő tér 7.
Postacím: Fikasz Bt. 1086 Budapest Lujza u' t/c.
Székhe|y: 1086 BudapestTe|eki Lász|ó tér7.
Azonos ító szám (törzs- szám / cégj e gyzé kszá m ) : -
Adószám : 2BL34592-L-42
A|áírásra jogosult képvise|ője: Nemec Károlyné ügyvezető
Szám|avezető pénzintézet neve: oTP Bank Nyrt.
SzámIaszám : 1 1708001-20055071

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2oI2, október B-án kelt ,,Konzorciumi
egyuttműködési megá||apodás pá|yázat benyújtására,, dokumentum a|apján a
BĹdapest Főváros VIII. Keru|et Józsefvárosi Önkormányzatot, mint projektgazdát
vá|asztották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A
Konzorciumvezető szemé|yét a Tagok je|en Konzorciumi Együttműködési
MegállapodássaI megerősíti k.

A Konzorciumvezető a Projekt megva|ósítása, va|amint a Konzorcium fenntaftása és
megfe|elő működtetése éŕdekében koordiná|ja a Konzorcium működését

.: :

i

3'1.l.A Megá||apodás a|áírásáva| a Tagok kije|entik, hogy a Közreműködő Szervezet
álta| a Konzorciumvezető, részére megkuldött támogatási szerződés tervezet
rende|kezéseit és annak me||ék|eteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ĺsmerik
e|, továbbá tudomásu| veszik, hogy az abban fog|a|t köte|ezettségek minden Tagra
nézve köteIező érvényűek'

A Megál|apodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
befejezését követően a Projektben kĺfejezett célok megvalósítása érdekében a
pá|yázatban és a támogatásĺ szerződésben |eíľtaknak megfe|e|ően a fenntartási
időszakban ĺs együttműködnek, és az addig e|éft eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikke| bĺztosítják.

A Tagok a Megál|apodás a|áírásával a Törvénykönyvrő| sző|ő 1959. évi IV. törvény
2Ig' 5.a és 222, 5-a alapján meghata|mazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a
támogatási szerződést, és annak eset|eges módosításait, vaIamint a projekt
előreha|adási je|entéseket nevukben és helyetttik a|áírja.

Az e|őzőekben nem szereplő egyéb nyi|atkozatok megtétele e|őtt a
Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyi|atkozat tańa|mát megismenék és
elfogadják o|yan időben, hogy a nyi|atkozatot a Közreműkodő Szervezet
jogszabá|yban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Á Fi.ktěk.r EUóp'i unń táńsli{tl .' Eulli
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Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körÜ|mény - ideértve
a Vá|tozás-bejelentési köte|ezettség körébe tartozó eseteket is - merü| fel, a tagok
kote|esek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, iIletve egyeztetni egymássaI a
módosítás Kozreműködő Szervezettől történő kéreImezését mege|őzően. A
Konzorciumvezető köte|es biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által
kü ldött tá mogatási szerződés módosításá na k tervezetét eIfoga dj á k.

A Támogatási Szerződésben rögzített köte|ezettségek a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megá||apodás aláírásával köte|ezettséget vállal arra, hogy a
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés máso|atát és annak
eset|eges módosításaĺt a támogatási szerződés mindkét fé| á|ta| a|áírt pé|dányának
kézhezvéte|ét követő 5 munkanapon be|u| megkÜldi a Tagoknak.

3'2' A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek egytlttműködnĺ, egymás, a
je|en Megá||apodásban, ilIetve a Projektben vá|la|t köte|ezettségeinek teljesítését
e|ősegítenĺ, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a
Támogatónak, és a Projekt megva|ósításának e||enőrzésére jogszabá|y és a
támogatási szerződés alapján jogosuIt szerveknek a Projekt megva|ósításáva|.
kapcso|atos bármilyen köz|éséről a Tagokat tájékoztatja'

A Tagok köte|esek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében á|ta|uk
vál|alt tevékenység megva|ósítása akadályba Ütközik, meghiúsu|, vagy késede|met
szenved, i||etve bárme|y olyan korülményrő|, ame|y a Projekt megva|ósítását.
befo|yáso|ja. ' ;.:..'

': :'
n költségvetést érĺntő vá|tozások bejelentésĺ dokumentációját a Tagonként
meghatározott támogatási cjsszegre vonatkozőan a Tag maga készíti el és továbbítja;
a.Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a vá|tozást és e|kü|.di a.
Közreműködő Szervezetnek, me||éke|ve a Tag á|tal eIkészített dokumentumokat'

Tagok közötti kö|tségátcsopoľtosítás csak a szerződésmódosítási kére|em keretében
indítványozható, és a Közreműkodő Szervezet jóváhagyása szukséges az
átcsoportosításhoz.

Amennyiben a Közreműkodő Szervezet Vagy a Támogató a Projektte| kapcso|atban
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a
Projekt keretében á|taIuk vá|lalt tevékenységrő| a megfeIe|ő ĺnformációt oIyan
határidőben megadnĺ, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a
Támogató á|tal megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi fe|adatok megva|ósítását
vá|la|ják, a Projektben fog|a|t cse|ekvési és pénzÜgyĺ Ütemtervve| összhangban:

ÁpĄ.křk.f Fuóp:iu.bláBsli*6l' fuńp'i
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Tag neve Feladat

A feladatra jutó
eIszámoIható

kö|tsé9
összeqe

A fe|adatra jutó
támogatás
összege

1. Budapest Főváros
VIII' kerÜlet
Józsefuárosi
onkormányzat

Teljes projekt
megva|ósítása 3 287 060 205 3 287 060 205

2. Társasház,
Budapest VIII
kerü|et, gauei
Sándor utca 19.

Er/f
Társasházi

tu|ajdonban lévő
lakóépü|etek

fe|újítása
projektelem

megvalósítása

B5 786 106 85 786 106

3. Társasház,
Budapest VIII
kerÜ|et' Lujza u' 1B.

IO2 BI7 648 toz 8L7 648

4. Társasház,
Budapest VIII
kerülät, Mátyás téi
5.

16 455 17Ĺ 16 455 L7L

5. Társasház,
Budapest VIII
kerÜ|ät, Mátyás téi
9.

46 226 083 46 226 083

6. Társasház,
Budapest VIII
kerÜ|ät, Mátyás téi
L2.'

27 577 425 27 577 425

7. Társasház,
Budapest ' VIII.
kerÜ|et, Mátyás tér'13.', :

40 974 307 40 974 347

B. Táršasház,
Budapest VIII
kerÜ|ät, Mátyás téi
16.

25 227 936 25 227 936

9. Társasház,
Budapest VIII
kerÜ|et, Szerdahe|yi
u.11.

27 928 073 27 928 O73

10. Társasház,
Budapest VIII
kerÜ|et, ĺe|eki
Lász|ő tér 3.

17 999 550 t7 999 550

11. Társasház,
Budapest VIII
keru|ät, ľe|eki
Lász|ő tér 4.

24 BBO 237 24 BBO 237

12. Társasház,
Budapest VIIL
kerulet, Teleki
Lász|ő tér 5.

55 835 634 55 835 634

Á nqŕluk ł EUóp'i Unb Úńtaú*t! u Euópli
tĘiđáL! FeJlEć' AaP t.ffiÉio'is\żl bló9uhak m!.
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A Tagok fe|e|nek az álta|uk válla|t, jelen pontban rész|etezett fe|adatoknak az
eIvégzésééft.

3'4 Az egyes Tagok á|ta| e|számo|ható ko|tségeket, és az arra jutó támogatást a
következő táb|ázat ta ltaImazza1.

ll""'i'l:rt' ;.
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' Tagi szintű kö|tségvetés esetén a támogatási szerződés releváns me||ék|etei tagi szinten is
elkészítendőek, az a,bban fogla|taknak je|en táb|ázat tarta|máva| összhangban kel| áI|niuk.
Ľ
E

13. Társasház,
Budapest VIII
kerulet, Teleki
Lász|ó tér 6.

40 910 839 40 910 839

L4. Társasház,
Budapest VIII
kerÜ|et, Te|eki
LászIó tér 7 '

L9 893 739 19 893 739

Mindösszesen: 3 819 572953 3 819 572953

Taq neve EIszámoIható költséq Támooatási összeo
1. Budapest Főváros VIII. kerr]|et

Józsefuárosi ÖnkormánVzat 3 287 060 205 3 287 060 205

2. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et' Bauer Sándor utca 19' 85 786 106 85 786 106

? Társasház, Budapest VIII.
kerü|et, Luiza u. 18.

LOz BL7 648 Io2 BĹ7 648

4. Társasház, Budapest VIII'
kerÜ|et, Mátyás tér 5' L6 455 t7t 16 455 r7r

5. Társasház, Budapest VIII.
kerÜlet, Mátvás tér 9.

46 226 083 46 226 083

6. Társasház, Budapest VIII'
keru|et' Mátvás.tér 12.

27 577 425 27 577 4f5

7. Társasház, Budąpest VIII'
kerÜlet, Mátvás tér 13' 40 974 307 40 974 307

B. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et, Mátvás tér 16. 25 227 936 25 227 936

9. Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et' Szerdahe|vi u. 11.

27 928 073 27 928 O73

10. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et' Teleki Lász|ő tér 3.

17 999 550 17 999 550

11. Társasház, Budapest VIII'
keru|et, Te|eki Lász|ő tér 4.

24 BBO 237 24 BBO 237

12. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et, Telekĺ Lász|ő tér 5.

55 835 634 55 835 634

13. Társasház, Budapest VIII.
kerr]|et, Teleki Lász|ő tér 6.

40 910 839 40 910 839

L4, Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et' Te|eki Lász|ő tér 7,

19 893 739 19 893 739

Mindösszesen: 3 819 572953 3 819 572953
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3.5. A Tagok a
adják, amelyek
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Projekt megva|ósításához az a|ábbi saját hozzájáru|ásukat (önrész)
osszesen a Projekt e|számolható kö|tségének 0 o/o-kát képezik, az

a|ább m sban

Tag neve onresz
foľmája

onresz
osszege

részesedése a
projekt

eIszámoIható
kö|tségéhez
képest (o/o)

1. Budapest Főváros VIII.
kertiIet Józsefuárosi
onkormánvzat

nem releváns 0 0

2. Társasház, Budapest VIII.
kerÜlet, Bauer Sándor utca
19.

Nem re|eváns 0 0

3. Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et' Luiza u. 1B.

Nem re|eváns 0 0

4. Társasház, Budapest VIII'
kerrj|et' Mátvás tér 5.

Nem releváns 0 0

5. Társasház, Budapest VIII'
kerÜlet' MátVás tér 9.

Nem releváns 0 0

6. Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et' Mátvás tér 12' Nem re|eváns 0 0

7. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et, Mátyás tér 13.

Nem releváns 0 0

B. Társasház, Budapest VIII.
kerÜlet, Mátvás tér 16.

Nem re|eváns 0 0

9. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et' Szerdahe|vi. u' 11.

Nem releváns 0 0

10. Társasház; Budapest VIII.
kerület, Teleki Lász|ó tér 3.

nem re|eváns 0 0

11. Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et' Te|eki Lász|ő tér 4. nem re|eváns 0 0

12. Társasház, Budapest VIII.
kerÜlet' Teleki László tér 5.

nem re|eváns 0 0

13. Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et, Te|eki Lász|ó tér 6.

nem reĺevans 0 0

14. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et' Te|ekĺ László tér 7.

nem releváns 0 0

3.6' A Projekt e|őreha|adásáró| és eredményeirő| sző|ő időszaki beszámo|ókat, zárő
beszámo|ót és projekt fenntartásĺ je|entést (továbbiakban együtt beszámo|ó) a
Konzorcium nevében a Konzorciumvezető ál|Ítja össze, és kü|di e| a Kozreműködő
Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében á|ta|uk vá||a|t, projekt e|őreha|adási je|entésse| még le
nem fedett időszakban e|végzett tevékenységeik e|őrehaIadásáró| a projekt
e|őrehaIadási jeIentés Közreműködő Szervezet részére torténő benyújtásának
határĺdejét mege|őző 15 munkanappal köte|esek beszámoĺni a Konzorciumvezető
részére, és köteĺesek csato|ni a támogatási szerződésben előírt me|lék|eteket.
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3.7. A támogatás igény|éséhez szÜkséges kifizetési igény|ést a Konzorciumvezető
á|lítja össze és kÜ|di el a Közreműkodő Szervezetnek' A Tagok a kifizetési igény|és
osszeá||ításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott
dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek kÜ|dik meg. A dokumentumokat és
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartaImi és formai
követe|ményeknek megfelelően ke|| elku|deni a Konzorciumvezetőnek.

A Közreműködő Szervezet fe|é benyújtásra kerÜ|ő kifizetési igény|ésnek e| ke|| érnie
a kifizetési kére|mek benyújtására vonatkozó kor|átokat'

A Közreműködő Szervezet a kifizetési ĺgény|éshez tartoző szám|ákra eső,
Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy osszegben a
Konzorciumvezető 2. pontban megje|ö|t bankszámlájára uta|ja.

A Tagok tudomásu| veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartoző, általuk benyújtott
számlára eső, a Kozreműkodő Szervezet áltaI jóváhagyott támogatást a
Közreműködő Szervezet közvetlenÜ| uta|ja a 2. pontban megjelö|t bankszámlákra'

A Kozreműködő Szervezet Iegfeljebb annak a támogatási aránynak megfeIe|ő
támogatási összeget utaI a Tag részére, ame|yet a pá|yázati kiírás, i||etve a
tárnogatásró| szó|ó döntés az adott Tag vonatkozásában maximá|isan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását mege|őző ellenőrzés alapján
megá||apítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (á||ami adóhatóság, vámhatóság,
önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint |ejárt esedékességű, meg nem
fizetett koztartozása Van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó
tá mogatás folyósítását fe|fÜ99eszti.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet Vagy a Támogató szabá|yta|anság vagy a
tárnogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás vĺsszafĺzetését
rende|i 'el, a;Tag köte|es az á|ta|a okozptt s.zabá|ytalanság vagy szerződésszegés
rniatt 

.visszakövetelt összeget közvetlenÜl a Közreműködő Szervezet részére
visszafizetnĺ, a Közreműködő Szervezet erre irányu|ó feIszólításában fogla|tak
szerint.

Ha nem á||apítható meg, hogy a szabályta|anság e|követésében vagy a támogatási
szerződés megszegésében a Tagok mi|yen mértékben műkodtek közre, és a Tagok a
visszafizetési köteIezettségüket a visszafizetési feIszó|ításban meghatározott
időpontig nem te|jesítik, a Közreműködő Szervezet a kovete|ése te|jes összegét
bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3'B. A Tagok a 4/2olt. (I. 2B.) Korm' rende|et a|apján a következő biztosítékot
nyújtják:

Taq neve Biztosíték formája. Biztosĺték éfteke
1. Budapest Főváros VIII' kerulet

Jőzsefu árosi t n kormá nYzat Nem re|eváns 0

2. Társasház, Budapest VIII.
keru|et' Bauer Sándor utca 19' Nem releváns 0

2 A köte|ező és a kötelezően vá|asztandó biztosítékokat is ebben az osz|opban ke|| fe|ttjntetni.
f
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3. Társasház, Budapest VIII'
kerület' Lu.ĺza u. 1B.

Nem releváns 0

4. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et, Mátyás tér 5.

Nem re|eváns 0

5. Társasház, Budapest VIII'
kerü|et, Mátyás tér 9.

Nem re|eváns 0

6. Társasház, Budapest VIII.
kerrjlet, Mátyás tér 12.

Nem releváns 0

7. Társasház, Budapest VIII'
kerü|et' Mátvás tér 13.

Nem re|eváns 0

8. Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et, Mátvás tér 16.

Nem re|eváns 0

9. Társasház, Budapest VIII'
kerület' Szerdahelvi u' 11.

Nem re|eváns 0

10. Társasház, Budapest VIII.
keru|et' Te|eki Lász|ő tér 3.

Nem re|eváns 0

11. Társasház, Budapest VIII.
kertj|et, Te|eki László tér 4,

Nem re|eváns 0

L2. Társasház, Budapest VIII.
kerulet' Te|eki Lász|ő tér 5.

Nem releváns 0

13. Társasház, Budapest VIII.
keru|et' Te|eki Lász|ő tér 6.

Nem releváns 0

!4. Társasház, Budapest VIII.
kerü|et' Te|eki Lász|ő tér 7.

Nem re|eváns 0

i;oi:;. 
:;'" :

iiĺl,.'$' '
;i' ili::

f;l .;1,.
I ,.i,ili

A biztosítékokkaI kapcsolatos hyilatkqzatokat, szerződéseket' stb. a támogatási
szerződésben, ilĺetve a 4l2aL7. (I' 28.) Korľn. rendeĺetben meghatározott
időpöntban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt . a
Közreműkodő Szervezet részére továbbÍtja. A biztosíték jogosu|tja a Támogató.

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfeIe|ő műkodtetése a Konzorciumvezető
kötelezettsége. Az ennek e|mu|asztásából eredő károkéft a Támogató és a
Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik fe|e|ősségge|. A
Konzorcium fenntartása és megfe|e|ő működtetése korében a Konzorciumvezető a
támogatási szerződésben meghatározott cé| e|érése érdekében összehango|ja a
Tagok tevékenységét és szervezĺ a konzorcium munkáját' Ez a rende|kezés nem
érinti a Tagok jelen Megá|lapodás a|apján vá||alt köte|ezettségeikét va|ó egymássa|
szem ben fen ná | |ó fele|ősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, va|amint a támogatási szerződés te|jesítésének
időtartamára kapcsolattartókat je|ölnek kĺ' A kapcsolattartó nevérő|, postacímérő|,
te|efon és te|efax-számárő|, e|ektronikus |evé|címérő| a Tagok a je|en Megá||apodás
a|áírását követően öt munkanapon beItjl tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A
Konzorciumvezető a kapcsoIattartók nevéről és e|érhetőségérő| tájékoztatja a
Tagokat.

Ápq.rřkł !!ópł Uífo láńsil''ć6t.' tutli
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A kijelölt kapcso|attartók negyedévente Iega|ább egy alka|ommaI szóbeIi egyeztetést
tartanak, ameIyen megvitatják a Projekt megva|ósításának e|őrehaladásával
kapcsolatos teendőket. A szóbeIi egyeztetést a Konzorciumvezető kije|ö|t
kapcso|attaľtója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről em|ékeztetőt ke|| készíteni,
ame|yet a Konzorcĺumvezető kije|ölt kapcso|attartója az egyeztetést követő öt
munkanapon be|uI megkÜ|d a Tagok kije|ölt kapcso|attartója részére. Az
emĺékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérhetĺ'

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató fe|é a Konzorciumvezető,
más, harmadik személyek fe|é a Tagok e|térő megá||apodása hiányában a
Konzorcĺumvezető képvise|i. Jogszabá|y a|apján ellenőrzésre jogosu|t szervek felé a
Tag törvényes képvise|ője a Tagot öná||óan képviselheti. Az e|lenőrzésrő| köte|es a
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy te|ephe|yén |efo|ytatott
helyszíni e||enőrzés során jeIen Iehet. Amennyiben a Projektte| kapcsolatban
harmadik szemé|yek bárme|y Tagtó| tájékoztatást kérnek, a Tag köte|es errő|
e|őzetesen , a tájékoztatás megadása előtt éńesíteni a Konzorciumvezetőt'

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szukséges közbeszerzési e|járások kiírásának és
|efo|ytatásának módiáró|, az e|járások során hozott döntésekért fe|elős
szeńé|y(ek)rő|, il|etve testÜ|et(ek)rő| a Tagok ku|on á||apodnak meg.

:,. :.

A pá|yázati támogatás
iIletve |étrejövő doIgok
meghatáro zásra3

feLhasználásávaI a projekt megvalósítása során beszerzett,
és egyéb jogok feletti rendelkezés az a|ábbiak szerint kerü|

Tag
önkormányzati

tulajdoni hányad %
Magán tulajdoni hányad %

Budapest Főváros VIII. kerÜlet
Józsefuárosi onkormánvzat 100o/o tOOo/o

Társasház, Budapest VIII.
kerü|et, Bauer Sándor utca 19.

14,26 85,74

Társasház, Budapest VIII.
kerulet' Luĺza u. 18.

34,L3 65,87

Társasház, Budapest VIII.
keru|et, MátVás tér 5.

0 100

Társasház, Budapest VIII'
kerti|et, Mátvás tér 9.

26,38 73,62

T ársasház, Budapest VIII' 2L,O3 78,97

3 ltt rész|etezni ke|| a tu|ajdonjogokat, a haszná|atĺ jogokat, és egyéb eset|eges másjogokat. A do|gokat és
jogokat a pá|yázatban szerep|ő részletezettséggel e|egendő megadni.
I
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kerl.i|et, Mátyás tér t2.
Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et' Mátvás tér 13.

2r,28 78,72

Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et, Mátvás tér 16.

17,56 82,44

Tórsasház, Budapest VIII.
kerulet. Szerdahelvi u. 11.

62,9 37,I

Társasház, Budapest VIII'
kerÜlet. Te|eki Lász|ő tér 3.

8,84 91,16

Társasház, Budapest VIII.
kerÜ|et' Te|eki Lász|ő tér 4.

76,r7 83,83

Társasház, Budapest VIII.
kerület' Te|eki Lász|ő tér 5.

3,O7 96,93

Társasház, Budapest VIII.
kerület' Teleki Lász|ő tér 6.

12,16 87,84

Társasház, Budapest VIII.
kerü|et' Teleki Lász|ő tér 7.

10,1 3 89,87

8. A tagság megszíinése

8.1. A Tag je|en Megá||apodás a|áírásáva| megerősíti, hogy a Projekt
megva|ósításában részt kíván venni, annak megva|ósítása során fokozottan
egyÜttműködik a többi Tagga|, és a Konzorciumbó| csak abban az esetben |ép ki, ha
a támogatási szerződésben és a jelen Megá||apodásban vá||a|t kotelezettségeinek '

te|jesítésére a je|en Megá|lapodás a|áírását követően, neki fe| nem róható okbó|
beál|ott körÜ|mény fo|ytán nem képes

.,l,8,.2. A Konzorciumvezető nem jogosrllt a Konąoĺ:ciunrbóJ l1ilépni. A Tagok azonbän' megá||apcldhatńak, hogy ' . a' 'Konżorcium vezetését a7' erre irányuĺó
szerződésmódosításban meghatározott időponttó| más Tag |ássa eĺ, melyet követően
a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá vá|ik a ki|épésre

B.3. A Konzorciumvezető fe|mondássa| a Konzorciumbó| kizárya azt a Tagot, akinek
tevékenysége, működése a projekt megva|ósítását akár pénzúgyi, akár szakmai
szem pontból veszé|yezteti .

A fe|mondásĺ jog gyakor|ása e|őtt a Konzorciumvezető köte|es kikérni a Tagok
vé|eményét. Az erről szt]|etett írásos, Tagok á|taI a|áít em|ékeztetőt köteles
megkÜ|deni a Közreműkodő Szervezetnek.

B.4. Valame|y Tag ki|épése, kizárása Vagy jogutód nélkÜli megszűnése nem
eredményezĺ a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek
következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a je|en Megá||apodásban
válIa|t kötelezettségeik te|jesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási
szerződéstő| elá||na k.

B'5. Ha a ki|épő vagy jogutód né|kÜ| megszűnő Tag á|ta| vá||a|t köte|ezettségeket a
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáró| határozhatnak. A
be|épő Tag csak o|yan szervezet, iIletve személy |ehet, ame|y, i||etve aki megfelel a
pá|y ázati ki írás ba n fo g I a ĺt követe I m é nye kne k.
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8.6' A Tag ki|épése, i||etve kizárása (a továbbĺakban egyÜtt kĺ|épése) esetén köte|es
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt cé|jának e|érése
érdekében' A Konzorciumbó| kivá|ó Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kivá|ás
időpontját mege|őzően a rábízott anyagi eszkozökke| és a Projekt kapcsán fe|merült
kö|tségekke| hĺányta|anul, téte|esen írásban elszámolni, va|amint az á|ta|a elvégzett
tevékenységről és az e|vá||a|t, de kivá|ásáig e| nem végzett tevékenységekrő|
beszámoIni. Köte|es továbbá a _ a Megá||apodás keretében eset|egesen
haszná|atába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek ha|adéktalanu|, eĺ|enszolgá|tatás
né|kü| visszaszo|gá|tatni. A fe|adat átadás-átvéte|rő| jegyzőkönyvet ke|l készíteni,
ame|yet a Konzorciumvezető, a ki|épő Tag és a feladat-átvéte||e| érĺnteťt Tag ír a|á.

A ki|épő Tagot a kiválást kovetően is, a támogatásĺ szerződés megszűnéséig terheli a
a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési köte|ezettség,
e||enőrzés-tűrési köte|ezettség, a kiválás időpontjáig megva|ósu|t tevékenységekke|
és benyújtott dokumentumokkaI kapcso|atos szabá|yta|anságokért va|ó helytá||ás.

A kilépő Tag tu|ajdonába kerÜ|t, támogatásbó| vásáro|t vagyont va|ame|y Tag
tulajdonába kell adni, i||etve, ha ez nem |ehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a
megmaradó Tagok ingyenes haszná|atába kel| adni. Ha a Tagok az ingyenes
haszná|atról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási
szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabá|yok rá nézve ,a
kivá|ását követően is köte|ező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének
időpontjáig

Ha az ingyenes használatba adás nem valósu|hat meg, akkor a fej|esztés során..
|étrejött Vagyonra jutó támogatást a ki|épő tag köte|es visszafizetni a támogatási
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban fog|a|t fe|téte|ekkel'
a Támogatő részére, '

B'7; A..8.]'-8'6 pontban, fog|a|t jogok gyakorľása .a jeler11Megáĺlapodás m'ódosĺtásáľ '
lgényli. ame|yhez a közreműködő Szervezet hozz.áiár.ulása szükséges'. A
hozzájáru|ást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett '

á|taIi módosítására e|őírt szabá|yok szerint ke|| kérelmezni a Közreműködő
Szervezettő|.

9. A Megál|apodás megszíinése és módosítása

9.1. Je|en Megál|apodás a támogatási szerződés elválaszthatat|an részét képezĺ, és
osztja annak jogi sorsát. Ennek éte|mében a támogatási szerződés megszűnése
jelen Megá||apodás megszűnését vonja maga után.

9.2' 
^ 

je|en Megá||apodás megszűnik, ha a Tagok száma a pá|yázati kiírásban
megadott minimálĺs tagszám a|á, i||etve egyre csökken.

9'3' A Megá|lapodás Támogató által meghatározott köte|ező taľta|ma csak írásban
módosítható, meIyhez a K<jzreműködő Szervezet hozzájáru|ása szÜkséges. A
hozzájáru|ást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett
á|taIi módosítására előít szabá|yok szerint ke|| kéreImezni a Közreműködő
Szervezettő|.
A Tagok adataĺban bekovetkezett vá|tozások, ígY ku|önösen székhely,
bankszám|aszám, stb., nem igény|ik a Megál|apodás módosítását' Az adatok
vá|tozásáró| a Tagok ha|adéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A

Á lq.tuk e EldF'i Uń táńosltśd a Fuífo'i
R.9iđáü' F.jk&' Aóp tóďDndďóśYál vd&uĺnät d9.
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Konzorcĺumvezető ezekrő| a vá|tozásokró| írásban, a szÜkséges alátámasztó
dokumentumok benyújtásával étesíti a Közreműködő Szervezetet'

9,4, 
^jogviszonyra 

és a Projekt megva|ósítási köte|ezettségére tekintette| a Tagok a
rendes fe|mondás jogát kizánák,

10. A Tagok egyéb megállapodásai

10.1 Konzorciumvezető és tagok a minta á|ta| nem szabá|yozott kérdéseket kü|ön
megál|apodásban, fe|adat-e||átási és pénzÜgyi elszámo|ás rendjének szabá|yozása
keretében rendezĺk, amelynek előírásai nem |ehetnek el|entétesek je|en Konzorcĺumi
EgyÜttműködési Megá||apodás 1-9. pontjaiva|, amely 1-9. pontok nem törö|hetők.

Lo.2 A fe|adat-e||átási és pénzügyi e|számo|ás rendjének szabályozása keretében
tagok meghatározzák a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menetét, a Projekt
megvalósítása érdekében sztikséges kozbeszerzési e|járások kiírásának és
|efo|ytatásának módját, az e|járások során hozott döntésekéľt feIe|ős személy(ek)et,
i||etve testü|et(ek)et, a Projektte| kapcso|atban szÜkséges döntések meghozata|ának
menetét, a határozathozataI szabá|yait, rendszeres kapcso|attartás módját, i||etve
minden más olyan kérdést, amit a tagok fontosnak taftanak.

It.. Zárő rende|kezések

11'1 Jelen Megá||apod ás.17 olda|on és Ĺ7 db eredeti pé|dányban készÜ|t. A
Megá|lapodás a támogatási szerződés e|vá|aszthatat|an részét képezi.
'. i.

It'z' 
^ 

ie|en Megá|lapodás hatá|yba lépésének napja megegyezik a Tagok közu| az
utolsóként aláíró a|áírásának napjáva|' A Vezető a Megál|apodás hatá|yba |épásét
követően" a Megáiiapodás .máśo|atának egy ' pé|dányát.:megktj|dĺ a Közrernűköclő:
Szervezet részére. ' .l

11'3. JeIen MegálIapodás nem szabá|yozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabá|yok rendelkezései az irányadók.

1I.4. A Tagok képviseletében a|áírő szemé|yek kije|entik és cégkivonatukka|,
va|amint a|áírási címpé|dányaikka| igazo|ják, hogy a jelen Megá|lapodás 2. pontjában
fe|tuntetettek szerint jogosu|tak a Tag képviseletére, továbbá ennek a|apján a je|en
Megá||apodás megkötésére és a|áírására. A|áíró képvise|ők kĺje|entik továbbá, hogy a
testü|eti szerveik részérő| a jelen MegálIapodás megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkaI rendeIkeznek, tuIajdonosaik a támogatási jogtjgy|etet
jóváhagyták és harmadĺk szemé|yeknek semminemű o|yan jogosu|tsága nincs, mely
a Tag részérő| megakadá|yozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megá||apodás
megkötését, és az abban fog|a|t köte|ezettségek maradékta|an teljesítését.

11.5. Je|en Megá||apodáshoz kapcso|ódó jogviták esetére Tagok a Ptk. Szerinti peres
e|járást kezdeményeznek.

A Tagok a Megá||apodást áto|vasták, és közös érte|mezés után, mint akaratukka| és
e I ha ngzott nyi latkozata i kka l m i ndenben egy ezőt a lá írtá k.
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lÓzsefvárosi
)nkormányzat
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A szerzódéshez rendelt
elnevezés

]uClapest F Város
/III. kerÜ|et
|Ózsefvá rosi
)nkormányzat

El: DankÓ utca 16., DankÓ utca
17', Dankő Utca 20., Dankô utca
30., Szigetvári utca 4.
Önkormányzati IakÓép|.iIetek
rész|eges feI jĺtása

A beszerzés
tárgyal

(árubeszerzés,
szolgáltatás

megrendelése,
szoIgáltatási
koncessziő,

építési
beruházás,

építési
konccccziá.|

juoapest ľovaros
/iiI. keriilet
|Ózsefvárosi
)nkormányzat

E1: Dobozi utca 17.' Dobozi utcŕ
19.. Karácsony Sándor utca 22.
onkormányzati IakÓéptjIetek
részIeges feI jítása

]udapest FóVáros
r'III. kerÜ|et
|Ózsefvárosi
3nkormányzat

4

LJt 
^ĺJ|uvolUJ uLLo o.r

Szerdahelyi utca 12.,
Szerdahelyi utca 13.,
Szerdahelyi utca 18.
nkormányzati IakÓépt'iIet

Budapest Fóváros
VIII. kerrilet
jőzsefvárosi
Önkormányzat

5

éoítési beruházás

9' sz. me||ék|et. KÖzbeszerzési terv

Projekt szintíi ktizbeszerzési terv

Becsĺilt érték:
(nettő Ft)

Lr, LUJZO ULUO O., LUJZO ULLq
15., Lujza utca22., Lujza utca
30., Lujza utca 34.
cnkormányzati IakÓéptjIetek

Budapest Fóváros
VIII. kerÜ|et
JÓzsefvárosi
tnkormányzat

o

Az alkalmazotl
eljáľásľend*
(ktiziisségi
értékhatárt

e|éró, vagy az
,:.,;.1: alattit
ipd.oko|ássa|)

'1..r :i.::.. .

éoítési beruházás

:1: Magdolna utca 12.
)nkormányzati IakőéptjIet
'eI jítása

Budapest FŐváros
VIII. kerr.ilet
Jőzsefvá rosi
tnkormányzat

7

éoítési beruházás

1-37 655 767

:1: Magdolna utca 20.
jnkormányzatĺ |akÓéptiIet
.eI jítása

I
Budapest FoVáros
VIII. kerÜĺet
]Ózsefvárosi
onkormányzat

A
ktizbeszeľzési
e|járás fajtája

l(oz0ssegi
értékhatár a|ätti

68 s10 530

éoítési beruházás

i1: Nagyfuvaros utca 26.
jnkormányzati IakőépÜ|et
,e| jítása

. k0zossegi
értékhatár aIatt

A hiľdetmény
megjelenésének

teľvezett
ídópontja

140 231 528

éoÍtési beruházás

nyí|t e|járás

KL/t, Rf, K3: Te|eki tér' FiDo,
Ká|vária tér engedé|yezési terv

l/q(1Ą,W

ktz sségi
értékhatár aIatt

eDttesr Derunazas

136 r50 243

Az alkalmazott
bíľálati szempont
(tisszességében
Iege|óny sebb
ajánIat vagy

legalacsonyabb
ässzegä

e||enszoIgáltatás)

nyí|t e|járás

épĺtési beruházás

. ktzosségi
értékhatár aIatt

187 886 839

20 13.05.2(

rylrr er]aras

. 
kozosségi

értékhatár alatt

289 625 150

szolgaltatas
megrendelése

sszességében
Iege|óny sebb ajánlat

2013.05.2(

Részvéte|i /
ajánIattéteIi

hatáľidó
tervezett
időpontja

lyi|t e|järás

266 272 943

, l(ozossegt
értékhatár aIatti

2013.05.2(

0sszessege0en
Iege|önyosebb ajánIat

lyí|t e|járás

lo

kozosségi
értékhatár alatti

Eredmény-
hirdetés
tervezett
idópontja

900

osszességében
Iege|Őnyosebb ajánIat

nyilt elJaras

20 13.06.1(

00(

2013.05.2(

kozosségi
értékhatár aIatti

nyrlt elJaras

Szerzódés-
ktités

tervezett
idópontja

2OI3.06.L.

Összességében
Iege|ónyosebb ajánIat

201 3.06.1(

2013.06.2f

meghívásos

201 3.06.1

csszessegeDen
ege|ónyosebb ajánIat

20 13.06

20t3.06.22

20Ĺ3,o7,ol

1í

201 3.06

)sszessegeoen
ege|ónyosebb ajánIat

201 3.06.1(

20t3.06.2t

2012.O9.ri

2073.07.02

)sszessegeoen
ege|ónyosebb ajánIat

20 13.07.0(

2oĹ3.06.2l

Ósszessege0en
Iegelónyosebb ajánIat

20Ĺ3,07

2013.07.0(

oz

20r3.o7.2t

201.3.07.0t

2013.07.0(

20L3.O7.2,

2013.08.0;

2012'09.1ĺ

2013.o7.2,

2013.08,0:

2oL2'09,2Í

2013.08,0:

20 I 2.10.0[
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tartozÓ csomőDontok

szoIgá|tatás
megrende|ése
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Budapest Föváros
VIII' kerÜ|et
]Ózsefvá rosi
tnkormánvzat
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megrende|ése
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(2: FiDo tér kivite|ezése
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L7

épĺtési beruházás

6 299 21

_KOzOSSegl
értékhatár alatti

meghíVásos

K6: Térfigyeló kamerarendszer
kĺéoítése

132 674 22(

18

]udapest F Város
/III. kerÜlet
|Ózsefvárosi
)nkormányzat

K0z0ssegi
értékhatár aIatti

meghíVásos

éoítésĺ beruházás

szuoerVízii szociá|is munkások
;zámára

241 408 661

. 
kÖzÖsségi

értékhatár aIatt

IY

ludapest F0varos
/III. ker let
|Ózsefvárosi
)nkormányzat

meghívásos

eoitesi beruhäzas

Ká|vária téri ifj sági, kozosségi
szociá|is munka

20 I 2.09.1

20

kÖzÖssé9i
értékhatár aIatti

JuOapest l-ovaros
/III. ker let
|Ózsefvárosi
)nkormányzat

nyí|t e|járás

162 598 42!

szotgá|tatás
megrende|ése

TársadaIomból kirekesztett n k
rehabiIitáciÓja és foglaIkoztatása

2oĹ3.o2'2(

osSzessegeoen
Iege|ónyosebb ajánIat

140 658 00(

ryí|t eljárás

2013.02.2(

szoIgá|tatás
megrende|ése

kozosségi
értékhątár aIatti

La kásfeI jításhoz ka pcso|ÓdÓ
motiváciős csomag biztosítása a
csa|ádfejIesztési szolgá|tatás
számára

osszessegeoen
Iege|ónyosebb ajánIat

17 144 88i

2013.06.0:

. KOZOSSegI

értékhatái. aIatti

osszességében
lege|ónyosebb ajánIat

szoIgáltatás
megrende|ése

lyĺlt eIjárás

20t2.09,1

: KOZOSSegI

értékhatár aIatti

osszességében
Iegelónyosebb ajánIat

LZ

201 3.03.lt

szoIgá|tatás
megrende|ése

096

nyilt erJaras

fu73.u2.2

00( K0z0ssegi
éhékhatár aIatti

osszességében
Iegelónytlsebb ajánIat

13 ol.z Uą

20t2.09.2

aruoeszerzes

meghĺVäsos

20L3.O2.2

201 3.06.1.

31

KOZOSSegI
értékhatár aIatt

20 1 3.03.1 I

704

2013.07,r

hirdetmény
kĺizzététeIe
né|kijIi
tárgya|ásos

201 2.10

72

Z0 13.06.1.

)sszessegeoen
ege|ónyÖsebb ajánIat

2013.03.1 l

22 400 00(

kozosségi
értékhatár aIatt

ĺ

2013.O3.2i

2013.05.0

nlroermeny
kÖzzététeIe
né|kÜ|i
tárgyalásos

2013.06.0:

)sszessege0en
ege|ónyosebb ajánIat

2013.08.0:

. kozossegi
értékhatár aIatt

foĹ3.o3.2ź

lyí|t e|járás

-egalacsonyabb
)sszegŕí
:| |en szolg á | tatás

2013.03.01

20 13.05.2(

2013.07.0(

20 1 3.08.1 (

lirdetmény
<ozzététeIe
1é|k|.iIi

:árgya|ásos

2013.03.01

osszessegeoen
Iege|óny sebb ajánIat

20 13.07.0(

2013.05,31

2013.05.1

20L3.07,2,

0sszessege0en
Iege|önyÖsebb ajánIat

ioĹ3'06'2l

(

20t3.o7.2

2013.03.0

osszessegeoen
Iege|ónyosebb ajánIat

2013.08.0:

20 13.03.1

20L3.07.7

Legalacsonyabb
Összegť'í

e| |enszoIg á I ta tá s

2013.08.0:

2013.03.1

2oĹ3'o3'22

20Ĺ3'07.2(

2013.06.0(

2013.03.22

2013.O4.0t

zot3.06.2

2013.04.0

2oĹ3,o3,2i

zv L5,u / ,u )

f0r3.o4.o1
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Társasház

Bauer Sandor utca 19. sz. alatti
társasház feI jítása
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Mátyás tér 9'
Tá rsasház

v1átyás tér 5.sz. a|atti társasház
.eI jítása

szolgartatas
megrendelése

Mátyás tér 12
Társasház

a-

19 685 0

trottest Derunazas

vlátyás tér 9. sz. a|atti társasház
,eI jítása

2ö

Vlátyas tér 13.
|ársasház

Eprtesr berunazas

Mátyás tér 12. sz. aIatti
társasház fe| jítása

'",r'ĺ(0z09segr '.-

értékhatár aIatt

9 074 671

29

Vlátyás tér 16
|.ársasház

Eoítési beruházás

65

Mätyás tér 13. sz. a|atti
társasház feI jítása

kozôsségi
értékhatár aIatt

581 02ĺ

30

;zerdahelyi u. 11
|-á rsasház

detmény
zzététeIe
tk ti

Epítési beruházás

Mátyás tér 16' sz. alatti
társasház fel jítása

kozosségi
értékhätár aIatt

324

31

lereKr ter J
fársasház

366

1irdetmény
<ozzététeIe
ré|ktjIi
:á rgya |ásos

kozosségi
értékhatár alatt

11

trottest oerunazas

Szerdahelyi u.11. sz, alatti
társasház feI jítása

783

32

Ie|eki tér 4.
Iársasház

39

'lrroermeny

<ozzététeIe
tetKU tl

2013.05.1

( kozosségi
értékhatár a|ätti

35 664 49C

trDttest Derunazas

re|eki tér 3. sz. a|atti társasház
FeI jítása

hirdetmény
kozzététeIe
né|kÜ|i

tárgya|ásos

201 3.05.1(

osszessegeDen
lege|ónyosebb ajánIat

Eoítési beruházás

kozosségi
értékhatár aIatti

zu >2> ut

|eleki tér 4. sz. alatti társasház
é|tijítása

hirdetmény
kozzététeIe
né|ktlIi
tárgyalásos

osszességében
Iege|ónyÖsebb ajánIat

2oL3.o2.2Í

Eoítési beruházá

30 161 96:

: KOZOSSegI
ériékhatár aIatti

hirdetmény
kozzététeIe
né|kijIi '.
tárgya|ásos

2013.o2.o,

legalacsonyabb
osszegĺĺ
e||enszoIgá|tatás

18

Epítési beruházás

KOzOSSe9l
értékhatár' a Iatti

20 13.06.

1 18 00(

nrroermeny
kozzététeIe
nélkuIi
tárgya|ásos

2013.03.0.

LegalacsonyaDo
csszeg
e||enszoIgá|tatás

Eoĺtési beruházás

21 048 63:

kozosségi
értékhatár alatt

2013.06.0(

hirdetmény
kozzététeIe
né|kĹjIi

tárgya|ásos

2013.02.1:

20L3.06.f

egalacsonyabb
isszeg
llIenszoIgá|tatás

kozosségi
értékhatár a|att

13 883 49t

2013.o3.22

rirdetmény
(ozzététeIe
lélkuIi
:árgya|ásos

2013.03.02

egalacsonyabb
)ssze9
] | lenszoI gá |tatás

2013.06.2(

20Ĺ3.o2.Lz

2013.07.01

19

. kozosségĺ
é ékhatár aIatt

302 73

1irdetmény
(ozzététeIe
lélkÜ|i
:árgya|ásos

legalacsonyabb
osszegÍi
e||enszoIgá|tatás

2oĹ3,o2'ol

2013.04.0(

201 3.03.1t

20t3.07.0

' kozgsségi
értékhatár a|atti

hirdetmény
kozzététeIe
né|kijIi
tárgya|ásos

20L3.O2.2Í

2013.03.02

LegatacsonyaoD
osszeg
e | | enszolgá |tatás

2013.03.01

2013.o4.2(

2013.04.0{

hirdetmény
kÖzzététeIe
né|kÜ|i
tárgya|ásos

20Ĺ3.02.0,

legalacsonyabb

elIe nszo Ig á |tatás

2013.03.1

20 1 3.03.1{

2013.03'0ĺ

2013.03.0r

Legalacsonyabb
osszegií
e| |en szo|9 á | ta tá s

20t3.04,21

2013.Oz.Lt

2013.04.0{

legalacsonyabb
osszeg
e | | enszoI gá |tatás

2013.02.0'

20 13.03 ' 1ĺ

20 13.03.1{

2073.o2.26

-egalacsonyabb

)| |enszoIgá|tatás

2073.04.22

fo1.3.o2.Lt

2013.04.0[

20 13.03.1 1

20 13.03. ĺ

2o73.o2.2(

20t3.o4.2i

t

zo73.o2.r

2013.04.0t

2013.03.1l

20t3.02.2(

20t3.04.2'

2013.03.1
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feIekĺ ter 5
fársasház

Te|eki tér 6
Társasház

34

Ie|eki tér 5. sz. a|att| társasház
teI jítása

Te|eki tér 7
Társasház

35

re|eki tér 6. sz. alatti társasház
'e| jítása

Budapest, 2013' január 14.

|e|eki tér 7. sz. a|atti társasház
.eI jítása

trprtesr oerunazaS

Epitesi berunäzäs

. /-F.:jj.!,Ei1:::

..iEffi;.1'
42 406 oĹ

Eoítésĺ beruházás

30 947 f6(

i.:i Kozosse9i
érték|"iatäi aIaiti

-kozosségi

értékhátár aIatti

15 300 00(

hirdetmény
kozzététeIe
né|kLiIi
tárgyalásos

KOZOSSegI

értékhatár aIatti

nirdetmeny
k zzététe|ě
né|kÜ|i

tárgya|ásos

nrroetmeny
kÖzzététeIe
né|ktlIi
tárgya|ásos

2oĹ3,02,

2013.04.0[

-egalacsonyabb

:| |enszoIgá |tatás

2013.04.0t

egalacsonyabb
)sszegĹí
:||enszoIgá |tatás

egalacsonyabb

:| |enszoIgá|tatás

20 1 3.02.1

KedVezményezett cégszeríí a|áírása

zoL3.o4.2

2013.02.

20L3.O4.2i

20L3.04.22

20 13.03.1

2013.04.2"

zo13.o4.2l

2013,04
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L2. sz. me||éklet

1. számú előlecrrzerÉsr rÉReleľl

Az elő|egfizetési kére|em benyújtásának időpontja (évlhó/nap): 2013. március 1'

A támogatási szerződés hivatkozási száma : KMoP-5' 1. 1 /B.tf.k-2oĹ2-000 1

A projekt címe: Budapest.Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III'

A (Fő)Kedvezményezett neve és címe: <Kedvezményezett EMIR-ben szerep|ő neve, címe>

Kapcso|attaĺtó neve: A|földi Gyorgy

Kapcso|attartó te|efonszáma: 06-1-459-2150 e-maiI címe: a|foldi-gyorgy@rev8.hu

Hiánypót|ás után isméte|ten benyújtott E|őlegfizetési kérelem:n IGEN X NEM

Nem re|eváns

Tisztelt Kiizrem íiködő Szervezet!

Ezúton benyújtom e|őlegfizetési kére|memet a fenti támo9atási szerződésben rögzítettek szerint.

Áil génýelt előleg osszeó : 53o.ooo.ooo Ft' azaz otszázharm incmi | |ió Forint,

mely a megíté|t támogatás13'88 o/o-a.

Az e|ő|eg igény|és e|fogadásának fe|tétele, hosY 9 vonatko-zó hatá|yos jogszabá|yban, iIletőleg a

ä'"g"tż.í.'áooae.o*_meghatározott oizto]sĺtekok a kifizetés igény|és összegszerűségének

ó'áiéřg iz e|ő|egfizetési kére| em e lbírá|ása ko r rende I kezésre á | |ja na k.

A biztosítékok meglétének igazolására a kérelemhez a következő dokumentumo(ka)t
csatoltam:

t ffi*ĺĺ**l'^Ys.;.$HŤ#l.Ť,:ľff.i.".*

f7



szÉcHENnTERV

a következő bankszámlaszámra kérem átuta|ni:

Bank megnevezése:

Kelt: Budapest, 2013.

fl lmľľ.:ĺ*ľľ',Ę.ľ#"ff#lä1"ffi i*- -"'

28
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13. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Főkedvezményezett, illetve a támogatásban részesülő partnerek bankszámláiról

A|ulírott dr Kocsis Máté, mint a Budapest Főváros VIII. kerlilet Józsefvárosi
önkormányzat lo82.Budapest, Baľoss u. 63.67', teljes jogú képviselője a Közép-

magyarországi operatív Program keretében megva|ósu|ó Budapest.Józsefváľosi,
Magdolna Negyed Program III. című, KMoP-S.1.LlB.|2.k.2o12.ooo1 azonosító

számú projekthez kapcso|ódóan büntetőjogi fele|ősségem tudatában kije|entem, hogy az

a|ábbiakban megje|ö|t bankszám|á(ko)n és a hozzáfiuk) tartozó a|szám|ákon kívü| más

bankszám|áva| az általam képvĺse|t szervezet nem rende|kezik.

PENZINTEZET NEVE BANKSZAMLASZAM
IBAN SZAM

(ha van)

Költségvetési elszĺĺmolási

szźtmla
1 4 1 003 09- 1 0213949 -01000006

HU14100309-

10213949-

01000006

Egyéb bevételek bęszedési

szám|a
1 4 1 003 09- 1 02139 49 -02000009

Í1U2I14l00309

-10213949-

02000009

Gépjárműadó beszedési

szánia
I 4 1 00309- 1 02139 49 -03000002

HU6314100309

-r02r3949-

03000002

Letéti szźrria 1 4 1 003 09- I 0213949 -04000005

HU29r41,00309

-10213949-

04000005

Allami
hozzźĘźtruIások
számla

I 4 1 003 09- 1 02139 49 -05000008 rfugzr4t00309

-10213949-

05000008

Bérlakások
éľtékesítése
szám|a

1 4 1 003 09- 1 0213949 -0600000 1 HU37r4100309

-t0213949-

06000001

Vegyes elkülĺinített száĺľJa l 4 1 003 09- l 02139 49 -08000007 HU6614100309



-10213949-

08000007

Közteriilet bírság

elkĹil<inített szźmla
1 4 1 003 09- 1 02t39 49 -09000000

HUl114100309

-r0fr3949-

09000000

Munkapľo gľam elkülönített

szźrria
I 4 1 003 09- 1 0213949 -10000004

HU4714100309

-r0fr3949-

10000004

Kisfalu Kft bérbevételeinek

elsz.vegyes elkül<iníteĺ

szám|a

1 4 1 003 09- I 0213949 -t 1 000007

HUl314100309

-10213949-

1 1000007

Bírság szźĺmla I 4 1 003 09- 1 0213949 -1 4000006

HU8414100309

-r02r3949-

14000006

Késedelmi pótlék szźlmla 1 4 1 003 09- 1 0213949 -r 5000009

HU5014100309

-r02t3949-

1s000009

Építményadó számla 1 4 1 003 09- r 0213949 -l 6000002

HU9214100309

-102t3949-

16000002

Telekadó szźm'la 1 4 1 003 09- 1 0f13949 -17000005

HU5814r00309

-10213949-

17000005

Idegen bevételek

elszámolási szla
1 4 1 003 09- 1 0213949 -1900000 I

HU6614100309

-10213949-

19000001

A||alnigazgatási elj ĺáľás i

illeték beszedési szźlĺria
1 4 I 003 09- 1 0213949 -23 000004

HU7614100309

-10213949-

23000004

AROP-3.A. 1/8-2008-00 1 8.

elk. szla
I 4 1 003 09- 1 0213909 -01 000008

HU8414100309

-10213909-

01000008



Kompetenciafej l. Józsefu .

elk. szla
1 4 1 00309- 1 0f1,3909 -0200000 I

rfufgt4t00309

-10213909-

02000001

TAMOP-3 .3 .2-08t l -2008-

002. szla
1 4 1 00309- 1 02T3909 -03000004

HU9214100309

-10213909-

03000004

Magdolna II. program

elkülönített szla
1 4 1 00309- 1 0213949 -45000002

HU9714100309

-r02r3949-

45000002

Európa Belvaľosa progIam

KMOP-s.2.2/8-2008-00 1 5

szla

1 4 1 00309- 1 0213909 -05000000

HU0314100309

-10213909-

05000000

KEoP-5.3.0ĺN09-2009-

0015 szla
1 4 1 00309- 1 0213909 -06000003

HU6614100309

-10213909-

06000003

Bcilcsődeépítés

Józsefuarosban KMoP-

4.5 .2.-09 -2009-0023 elk.

szla.

I 4 1 003 09- 1 0213909 -07000006

HU3214100309

-10213909-

07000006

esetén bővíthető

A jövőben fe|merÜ|ő bankszám|aszám-vá|tozásokat 8 napon be|ü| beje|entem.

Ke|t: Budapest 2013. év január hónap 14 napján.

Kedvezményezett cégszerű a |á írása



a ''Kedvezményezett tájékoztatási ktitelezettsé$ei'' c. tmutatőban foglaltaknak megfeIeIóen és a Pä|yázati adatIapban
ĺľĺegadottakkal iisszhan gban

Kedvezményezett neve:
P á|y ázati azonos ítÓ jeIe :

L4. sz. me!léklet
A nyi!vánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek,

Eszktiz:

Sajtőkozlemény kikÜ|dése a projekt
indításárő|

SajtÓmegje|enések generá|ása a
nyomtatott, e|ektronikus és on-|ine
médiában

SajtÓme9jeIenések osszegyĹĺjtése

Buda pest Ęóváros VIII. Jőzsfevá rosi nkormányzat
KMOP-s. 1. 1 I B-1.2-k-2O12-OOO 1

A beruházás helyszínén a pá|yázati
dokumentáciőban megjelo|t típusťl tábla (A
típus) eIkészítése és eIhe|yezése

Igenl
NAň

céléfték
íŕ|hl

Igen

A beruházás he|yszínén a pá|yázati
dokumentáciőban megjelolt típusri tábla (B
típus) e|készítése és elhe|yezése

Igen

I

Eszkfiz:

10

A beruházás he|yszínén a pá|yázati
dokumentáciőban megjelo|t típusti táb|a (c
típus) e|készítése és e|he|yezése

| / +a.}4 t^^!,[,uTŹ./aj-

Igen

InformáciÓs anyagok, kiadványok készítése

1

Igen

SajtÓnyi|vános Ünnepé|yes projekt
zárő/átadó - megnyitÓ rendezvény
szervezése

łi.ii$ľi sencĺłHh{Yl Tiltv

Igen

2

lgen/
NÁń

HonIap fejIesztés

30

cé|érték
í'|lr\

Igen

FotÓdokumentáciő készítése

Igen

11

1000

Igen 2

Igen

Kedvezményezett hivataIos képvise|óje

1

Igen 1
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15. Śz fi|é||élłlět

A projekt megvalósulásának he|yszĺnei

Kedvezményezett neve: japest Fóváros V||l. keđj|et Józsefuárosi tnkoÍmányzat

Pá|yázati azonosttó jele: KMoP-5.1 .1 /B-1 2-k.201 2-000ĺ

ĺ"l."l.i uu"'ló té, |./ a Népszĺnház tlt€ és Fiumei út közötti zöldteÍůlet
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16. sz. me|léklet

NYTLATKOZAT

közta rtozás. mentesség rő l

Alu|írott dr. Kocsis Máté, mint a Budapest Főváros VIII. kerÜlet Józsefvárosi

önkormányzat cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője, büntetőjogi fe|elősségem tudatában

kijelentem, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat a

székhe|y szerint i||etékes állami-, i||etve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban

együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, |ejárt koztartozása, il|etve az Európai Unió

tradicioná|is saját forrásai címen tartozása nincs vagy arra az i|letékes adóhatóság

fizetési kön nyítést ( rész|etfizetés, fizetési ha lasztás) en gedé|yezett.

Kedvezményezett

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi

önkormányzat
képvise|etében: dr. Kocsis Máté

P.H.

Kelt: BudaPest,

2013 év január hónap 14. napján.

E|őttĹink mint tanúk e|őtt:

a|áírás

o|vasható név olvasható név

á||andó |akcím á||andó |akcím

szemé|yi igazo|vány száma

2013. év január hónap 14. napján.

személyi igazo|vány száma

s *ľ*l"lł.:*ł!:$..ľ#ĺ1xtJ:!äfť*'äi.*-.",
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L7. sz. melléklet

Ba n ktitok kiadásá ról szóló fe! hata lmazói nyilatkozat

Alu|írott dr. Kocsis Máté, mint a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi

onkormányzat (cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., adószámz L57357t5-2-42)

cégjegyzésre jogosutt te|jes jogú képviselője, jelen nyomtatvány kitöltésével és

a|áírásáva| fe|mentést adok a Volksbank Magyarország Nyrt. számára banktitok a|ó| a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat, mint

SzámlatuIajdonosnak a SzámIavezető pénzintézetnél vezetett összes szám|ájának száma,

egyen1ege, számlaforga|ma, a pénzintézette| megkotött va|amennyi szerződése, valamint

a beszedési megbízások eset|eges sorban á||ása tekintetében.

A fe|hata|mazássa| a Nemzeti Fej|esztési Ügynokség Regioná|is Fej|esztési Programok

Irányító Hatósága (NFÜ, LO77 Budapest, Wesse|ényi utca 20-22.), a Pro Regio Kozép-

Magyarországi Regioná|is Fej|esztési és Szo|gá|tató Nonprofit Közhasznú Kft. (lL46

Budapest, Hermina út t7.), továbbá a Közép-magyarországi operatív Program

támogatási forrásainak keze|ésére és e||enőrzésére fe|jogosított magyarországi és

kozösségi hatóságok é|hetnek.

Ke|t: Budapest 2013. év január hónap 14. napján.

Kedvezményezett cégszerű a|áírása

Ę *ľ*l"" ł*sľľľ#.B1Y#}i"*,ť;.'Ei,""-.",'
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18. sz. me|!éklet

NYILATKOZAT

Kłizbeszerzés lefo|ytatá sá ró l

A|u|írott dr. Kocsis Máté' mint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

onkormányzat, te|jes jogú képviselője büntetőjogi fe|e|ősségem tudatában kijelentem'

hogy a Közép-m agyarországi operatív Program keretében megva|ósuló Budapest.

Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. című, KMOP-S.1.L/B-t2-k-2012-0001

azonosító számú projekthez kapcsolódóan Budapest Főváľos VIII. kerĺiIet

J ózsefvá rosi ö n ko rm á nyzat közbeszerzési e lj á rást folytatott le.

Kelt: Budapest, 2013. év január hónap 14. napján.

Kedvezményezett cégszerű a|áírása
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Kedvezmé nyezett ad ata i a Támogatás i Sze rződ és h ez

A Kedvezményezett h ivata|os (pá|y ázati
adat|aoon roozített) neve

Budapest Főváros VIII. Kerii|et Józsefvárosi
önkormánvzat

P á|v ázati azonos ító ie|e KMOP-5. 1. L / B-LZ-k-ZO 12-OOO 1

Iránvítószám 1082
TeIepÜ|és Budapest-Józsefváros
Utca. házszám Baross utca 63-67.
Azonosító szám
(tcjrzsszám/Céq ieqyzékszám )

735715

Statisztikai szám L5735715-8411-321-O1
Adószám L57357L5-2-42
PénzforgaImi sz|a.szám
(ame|vre a támoqatás uta|ásra kerÜ|)
Aláírásra jogosu|t képvise|ő neve és
beosztása 1.:

Dr. Kocsĺs Máté polgáľmester

A|áírásľa jogosu|t képvise|o neve és
beosztása 2.:
Az a|álrásra jogosu|tak a Támogatási
Szeződést eqvÜttesen íriák alá
Pá|yáző kapcsolattańója / projekĹ
menedzsere Alfti|di György DLA

P á|yázó kapcsoIattartójának/projekt
menedzserének e-maiI címe a lfol di-gyorgy@rev8. hu

P á|y áző kapcsoIattartijánalďprojekt
menedzserének te|efonszáma

o6-1-459-2150

Projekt megva|ósításának tervezett
meokezdése [év. honao.naol

2013. március 1.

Projekt megva|osításának tervezett
befeiezése' |ezárása [év.hónap. napl

befejezés: 2015. június 3o.; |ezárás: 2o15. jú|ius 15.

Pá|yázatcíme Budapest-Józsefváros, Magdo|na Negyed Progľam III.

Támooató |evé| ke|te 2oL2. decembeľ 21.
Projekt eIszámoIható osszkö|tsége
számma|(Ft) 3 819 572953

Projekt e|számoIható összkö|tsége kiírva
(forint)

hárommil ! iárd.nyolcszáztizenkilencmi l I ió-
ötszázhetvenkétezer.ki lencszáztitvenhá rom

Támogatás mértéke (%) lOO,OOOOOO

Támogatási összeg számma| (Ft) 3 819 57f 953

Támogatási összeg kiÍrva (forint) hárommilIlárd-nyolcszáztizenkiIencmi||ió-
äfzázhatw ank étez er-ki|enasz ázłitvenÍrá raľn

Kedvezményezett hivataIos képvise|ője


