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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat

Képviselő.testĺi let e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

1. Előzmények

2OI3. januär 30-íín a|áírásra keľĹilt a Magdolna Negyed Pľogram III _ projektazonosító:
KMOP-5.1.1lB-I2-k-2012-0001 megvalósításara irrĺnyuló Támogatási Szeľződés a
Budapest Fővĺáľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynciksóg képviseletében eljáró Pro Regio Kĺĺzép-Magyarcrszági Regionális Fejlesztési és

Szo|gá|tatő Nonprofit Kozhasznú Kft. (a továbbiakban: Pľo Regio Kĺjzhasznú Nkft.) között.

A Támogatási Szerzodés mellékletét képezik az a|ábbiak:

- l. számllmelléklet A Projekt elszámolható költségei

- 10. számú melléklet Projekt tevékenységének ütemezése

- 1I. számű melléklet A Projekt kifizetési ütemezése
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis ľ I.áté polgármesteľ; Egľy Attila alpolgármesteľ; Balogh István
Szilveszteľ képviselő; Kaiser József képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja:2013. március 27 . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. Támogatási Szeľződésének
módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell térgyalni, a hattĺrozat elfogadásához minősített
szav azattöbb s é e sztiks é s e s.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Hatär ozati jav as|at a bizoÍÍság' sztlmáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügy i BizottságlHumánszolgáltatási
te stti letnek az e| í5ter i esńés me stár sv a| ás át.

..
Bizottság javasolja a Képviselő-



2. A Támogatási Szerződés 1., 10. és 11. számú mellékletének módosítása

A Pľo Regio Kĺĺzhasznú Nkft. 2013. máľcius LZ-én kelt, K-201-3-KMOP-51.L|B-L2-k.-

0089860/163 iktatószámon ktildött fetszólításban jelezte az onkormátnyzatnak, hogy a

Regionális Fejlesztési Pľogľamok Irźnyítő hatósága fOL3. március 6-án utasítást fogalmazott

meg a kiemelt projektekkel kapcsolatban'

' A felszólítís alapján a Tĺĺmogatási Szęľzőĺĺés t., ].0. és II. számű mellékletét módosítani

szükséges, a neg]yedéves pénzügyi vál1alások , havi bontását, va1amint a megva1ósítás

lépéseire havi oontású cselekvési és titemteľvet is el kell készíteni. Ezen dokumentumok

módosítását az előterjesztés ]' számú melléklete tartalmazza.

Fentieken kívül a Pro Regio Kĺizhasznú Nkft. azt is je\ezte, hogy azlľ"]ányítő Hatóság utasítás

szeľint a Támogatási szerzodés kiegésni| egy ztraďékJľĺal, mely az előzoekben jelzelt

hatáľidők mulasztásaľa vonatkozó szankciókat rögzíti. A zźradéIrła vonatkoző szovegrészt az

előterj e szté s 2. s z ámú m e l l é kl e t e tafiatmazza.

A Képviselő-testütet döntését a Magyarorczág helyi önkormányzatairól szóló 20Ll. évi

CIxXxx. tĺirvény 41. $ (3) bekezdése alapján hozzameg.

Kéľj ük az a|őbbi határ ozati j av aslat elfo gad ását.

H^ł.r'(nozn'ľI JAvAsLAT

A Képvĺselő.testület úgy dönt, hogy

t.. elfogadja az előterjesztés 1. számű mellékletét képező taľtalommal, a KMOP.

5.L.1tB-I2.k.2012.0001 pľojektazonosító, Budapest-Józsefváľos, Magdolna.

negyed pľogram III - xlrnop.5.1.ItB.12.k.2012.0001 azonosítĺi számú

Támogatási Szeľződés

. 1. sz. mellékl etétképező,,A Pľojekt elszámolható költségeĺ'''

- 10. sz. mellékl etétiépező a ,,Pľó;ekt tevékenységeĺnek ütemezése'',

- 11. sz. mellékl etétképezől,,A Pľojekt kifizetési ütemezése''

mĺí d o s ítá s át és felh a talmazza a P o l gá ľm esteľt azok a|íír ásár a.

Felelős: Polgármester

Hatĺáridő 20L3. márchs 27.

2. elfogadja ilz 1. pont szeľinti Támogatási Szerződés záľadékkal tłiľténő

kiegészítés ét az a|ź.ř,bĺ tartalommal:

,,A kedvezményezett ^ 
jelen Záradék x|áírásáľal tudomásul veszi, hogy

amennyibeo u tá-ogatásí Szeľződésben vállalt kĺÍizetési igénylések és előleg.

elszámolások benyújtlsának ůitemezése tekintetében - a neryedéves bontásban

vállalt teljes ti..".g igényléséhez viszonyítottan 20 napot meghaladó

késedelembe esĺk, "řľo. 
ui Lszr 7,6. a) pontjal alapján a Támogató eláll a

Szerződéstől.

'Úuľľ esetében az AszF 9.2.5, a) pontja a|apjáĺ.



A kedvezm ényezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású

cselekvési ůiłemteľvben megielenített tevékenységek késedelme alapján
egyértelműen megállapítható, hogy a cselekvésĺ ütemteľv teljesítésének havi
szintű elmaľadása a negyedéves pénzügyi vállalás teljesítését veszé|yeztetio a

Támogató annak bektivetkeztét mege|őzően is elállhat a Szerződéstől.

A kedvezményezet a Szeľződésben vállaltak éľdekkłiľén kíviil tiiľténő

ellehetetleniilése esetén a negyedéves kifizetésĺ ü1eľrezés|ren vállalt hatáľidőt
mege|őzően legkésőbb 10 nappal ktiteles ezt a tényt a Kőzreműktidő Szewezet
feté írásban, dokumentáciĺíval a|átámasztottan amennyiben indokolt'
módosított ůitemezés benyújtásával egyidej űleg - bej elenteni.

A kedvezményezett a jelen Zárađék aláíľásával kijelentio hogy a Támogató

rendelkezésoľó ĺll havi szinten legfeljebb egy alkalommal, hogy aTSZ 10. számú

mellékletében riigzítettek végľehajtása ellenőrzésre kerülhessen.''

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2oI3. márcills21.

3. a határozat 2. pontja alapján felhatalmazzn a Polgármesbrt a Támogatási

Szerződés kiegészítésének aláírására.

Felelos: Polgármesteľ
Hatźľiđő: aTámogatási Szerzodés onkormányzathoz érkezésétkövetően.

A dtintés végrehajtá sát végző szewezeti egység: Ptév8 Zĺ., Polgármesteri Kabinet, Jegyzoi

Kabinet.

Budapest, f0L3. március 25.
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polgáľmesteľ alpolgáľmesteľ

T<iľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és me gbízźsábő|

1,. ^/fip-,š,.ĺ,ĺK,áľ 
Erika

a|jegyző

DříKocsis Máté
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1. sz. me||ék|et: Projekt e|számothatÓ k ltséqei

Budapost Fóváros vtIt. KériiIet Jőzsefvárosi Önkormányżat

eĺó|e9igény|éŚre nincs Iehetósé9e.
Fordított áfa.e|ó|eg kizáíÓlag szál|ítÓi finanszířozás esetén igén./e|hetó.
Az igényeIhetó etóte9 mértékét] a Kt'fremúkódó szeďezet hatáŕoua mcg a feIhivás, i||etve ennek hlányában a TámogatÓ tmUtatása a|apján.

Budaoest' 2013. máÍcius '' ---. KedWmENezett hivataIos képvise|óie
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BUdapest.JÓfsefuáros, !1agdoIna Ne9yed Pro9ram III. 11. sz' me||ék|et: A Projekt kifizetési Ütemezése
Budapest Fóváros vIu' KeriiIet Jőzsefvárosi nkormányzat

KMoP-5' 1. 1'lB-12.k-2o12-oooĺ

.KifÍżetésĺ
igény!ésben

igényelt támogatás
és elöleg.

elszám ,ás
ÖssżesBn .

Budapest, 2013' máÍclus..
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dr. Kocsis Máté po|gáľmesteľ úr ľészéľe
Budapest Józsefváľosi (inkoľmányzat

Buclapest
Baross u. 63-67.
to82

Tárgy: Fe|szólítás szerződésmódosítási
benyújtására

Tisztelt Kedvezményezett!

' ÚNrľ esetében az Äszr 9.2'5. a) pontja aĺapján

Pro Regio Kozép-Magyarországl Regioná|ls Fejlesztés|
és Szolgáĺtató Nonproflt Közhasznú Kft'
Cím: 1146 Budapest' Hermina út l7.
Tef.: +36 Il47L-8955
E.maĺ| : proregło@proreglo.hu
www.proregio.hu
www, ujszechenyiterv.gov. hu

Iktatószám ; K-2013-KMOP.5.ĺ.1/B-12-k.-
0089860/163

kére|em Ügyintéző; Mohos Anett

W

Ezúton tájékoztatJuk, hogy a Ktzép-Magyarországi operatív Program támogatás| rendszeréhez
benyújtott KMOP-S.1.1/B-12-k-2oL2-0001 je|iĺ kĺemelt projektjéhez kapcso|ódóan a Regioná|is
Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2oI3. március 6-án ke|t utasításában a kiemelt
projektekke| kapcso|atban az a|ábbi vá|tozásokat rende|te e|.

Az utasĺtás alapján a kedvezményezetteknek e| kel| készíteniÜk a támogatási szerződésekben
rogzÍtett negyedéves pénzÜgyl vá||a|ások havi bontását; va|amint a megva|ósítás |épéseire hav|
bontásri cselekvési- és ütemtervet. A módosĺtások Támogatási Szerződésbe történő átvezetése
érdekében a Támogatási Szerződés 10. és tĹ, sz. mel|ék|eteinek sab|onja módosu|t. a módosított
me||ék|etek sablonját jelen |evelünkke| egyidőben megktildtük a projekt kapcso|attartójának e-maÍ|
címére.

Tájékoztatjuk, hogy az utasítás rendelkezéseinek érte|mében a Támogatás| Szerződés az a|ábbi
záradékkaI egészül ki:

,,A kedvezményezett a je|en Záradék a|áĺrásáva| tudomásu| veszi, hogy amennyiben a Támogatási
szerződésben vá|lalt kifizetési igény|ések és e|ő|e9-e|számolások benyújtásának titemezése
tekintetében - a negyedéves bontásban vá|lalt teljes összeg igény|é-séhez viszonyítottan - 20 napot
megha|adó késede|embe esik, akkor az AszF 7.6. a) pontjal a|apján a Támogató e|á|| a
Szerződéstő|'

A kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havĺ bontású cse|ekvési
Ütemtervben megje|enített tevékenységek késedelme alapján egyértelmííen megállapĺtható, hogy a
cse|ekvési Ütemterv teljesítésének havi szintű e|maradása a negyedéves pénzü9yi válla|ás
te|jesítéséi veszélyezteti, a Támogató annak bekövetkeztét megelőzően is e|á||hat a Szerződéstő|.

A kedvezményezett a Szerződésben vá||a|tak érdekkörén kívÜ| tcĺfténő e||ehetetlenii|ése esetén a
negyedéves kifizetési ütemezésben vá||a|t határidőt mege|őzően |egkésőbb 10 nappaI köte|es ezt a
tényt a Közremťĺködő Szervezet feĺé írásban, dokumentációva| a|átámasztottan - amennyiben
indoko|t, módosított ijtemezés benyújtásával egyldejűleg - beje|enteni,

A kedvezményezett a je|en Záradék aláírásáva| kĺjelentĺ, hogy a Támogató rendelkezésére áll havi
szinten legfeljebb egy a|kalomma|, hogy a TSZ 10. szárnú me||ék|etében rögzítettek végrehajtása
ellenőrzésre ker[iIhessen,',

Fe|hĺvjuk szíves figye|mét arra, hogy a szerződésmódosĺtás hatályba |épését követően - az
utasításnak megfele|ően - KözremŕíkÓdő Szervezetünk havonta elIenőrzi a projekt eľőrehaladását.

A proJektek az Euľópal Unió
támogatásával valósulnak meg.
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A fent leíÉak kapcsán kérjÜk, hogy az elektronikusan megktildött mel|ék|etek cégszeriĺen a|áírt
pé|dányáva| hatađéktalanul, oe legkésőbb 2013. március 2o.ig szíveskedjen szerződésmódosĺtást
kezdeményezni.

Tájékoztatjuk, hogy az utasításban fog|altaknak a|apján a szerződésmódosításoknak legkésőbb
2o13. ápľilis 5-iq hatályba ke|| |épniÜk.

A fentiekke| kapcso|atban további felvilágosítás és informácló az alá|rb| te|efonszámon
kéľhető:

Telefon: 06 I 471 89s5
E-mail: va ľosreha lr@ pľoresi o.h u

EgyÜttműködését köszönjÜk!

Budapest, 2013. március 12.

Tĺsztelettel:

tffilPro Reglo Közép-Magyarországĺ Regionális FeJlesztésl
és Szo|gáltató Nonproí|t Közhasznú Kít.
Cím: 1146 Budapest, Hermina Út 17.
Tel.; +36 Ll47t-8955
E-mall : proreglo@proregio.hu
www.proregio.hu
w ww. uj szech enyl terv. gov, h u

A projektek az Európaĺ Unió
támogatásávaI valósuInak meg'
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