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Tisztelt Képvĺselő.testĺilet !

I. Előzmények
A Nemzeti Fejlesztési Ügyniikség az Allamreform operatív program keretében megvďósuló
,,Szervezetfejlesĺés a Közép-magyarorszźtgi régióban levő önkormányzatok szźlmźrď' címíi
egyfordulóspá|yázatífelhívast tettkőzzé'Ánop-r.ĺ..2.20t3 kódszámon. A tĺĺmogatĺás foľmá.
ja: vissza nem téľítend(i támogatźls, mértéke a projekt ö,sszes elszĺímolható költségének t}o%-
a. A tiímogatas tisszege: a 20.000 fó vagy annál nagyobb lakosságszĺmú' a Kőzép-
magyarorszagi régiőban talźihatő teleptilések települési önkormiínyzatai minimum 20 millió
Ft legfeljebb 40 millió Ft összegbenpźiyévhatnak. A Képviselő-testtilet a3|2120|3. (Vil.17.)
sz. hatźlrozatźlban a fenti páIyźľ:ati konstľukciőra az önkonnĺínyzatí pá|yazat benyujtrísát jóvá-
hagyta, melynek alapjĺán apáLyázatidokumentiíció összeállítĺísra és benyujtĺísra keľült.

il. 4 beteľjesztés Índoka
Az AROP-3.A.2-20|3-20|3-0023 kódszamt| ,,Szewezeti refoľmok a Józsefuarosi onkor-
mányzatná|,, páIyáuatot a Közigazgatasi Reform Pľogramok Iľanyító Hatóságanak vezetíĺje
39.966.900,- ľ.t összegĺĺ tamogatasra érdemesnek ítélte. A tamogatási szerződés folyósításá-
nak előfeltéteLe az onkormrínyzat és aKozigazgatasi Reform Piogramok lľźnyítő Hatósága
képviseletében eljĺáró MAG-Magyar Gazdaságfej|esztési Központ Zrt.-ve|,mint közremfüödő
szervezettel kötendő t"ímogatási szetződés megkötése, ezéęlr$ętr#mpf*ogatĺĺsi szerződés
megkötéséről szóló döntéshozatal.
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III. Tényállási adatok
A pá|y ázatban m egvaló s íta n d ó intézked és ĺ teľii letek az a|ábbiak:

. koľábbi szervezetfejlesztési pźiyźzatban vállalt és megvalósított intézkedések feltil-
vizsgźiat4

. az önkormanyzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktura és a
szęrződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszewezett és kiszervezhető tin-
kormźnyzati feladatok felülvizsgáIata az új feladat.ellátási rendszeren. Intézményi
stľuktúrą intézményiľányítísi modell kidolgozísa" felülvizsgéiata, átszervezése' a
gazdasági tírsaságok tevékenységeinek hatékonyabb mfüödésére iľanyulő szervezeti
javaslatok kidolgozasa és megvalósításą

o fenntarthatő gazdá|kodás és költségvetési egyensúly megteľemtését szolgátó strukturá-
lis változtatások' ezze| összefüggésben az onkormányzat ľövid- és középt.ávú kiiltség-
vetési helyzetének, finanszírozísi strukturajának értékelése, valamint a ktiltségcsök-
kentés, hatékonyságnövelés rövid, kłlzép- és hosszútávú opcióinak és stratégiájanak
kiđolgozása,

o önkormźnyzati fenntaľtásba vagy mfüödtetésben álló intézmények _különĺisen közne-
velésĹoktatlísi, valamint szociális, közmiivelődési, gyeľmekvédelmi intézményekkel,
illetve az önkormćnyzat źitalr uzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési fe-
ladatokat ellátó intézményekkel _ kapcsolatos feladat elláüísi és finanszítozási modell
kidolgozasą

o a települési közszolgáltatasok összehango|ása az állampolgíń szempontok ťrgyelembe
vételévelanemtinkormányzatiszo|gá|tatźlsnyujtókbevonásával,

o a lakosság köľében átfogó felmérés és elęmzés készítése akozszo|gáltatasokkal kap.
csolatos elégedettségről és felmeľülő igényekľől (minimum 2 alkalommal),

. az önkormányzati feladatok átďakítása źital érintett szakmai és tamogató folyamatok
felülvizsgá|atą tĄraszervezése, a kapcsoló dő szervezeti szabályok felülvizs gálata, há-
romkiválasztottfolyamatátszervezése,optimaliza|ása,

. az önkoľmányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgĺíľmesteri hivatalok és a
teleptilések intézményei jelentősebb foglalkoztatői humán erőfoľras kapacitźsgazdá|-
kodĺĺsrĺnak, a munkatársak munkaköľi és szervezeti besorolásának' illeszkedésének fe-
ltilvizsgálata' átszerv ezése,

o a kidolgozoÍthatékonyságn<ivelő intézkedések megvalósításanak folyamatos, a projekt
teljes időtaľtamát átívę|ő nyomon követése, szakéĺtői tĺĺmogatĺís biztosítísa.

A projekt keretében az önkoľmźnyz.ati ingatlan nyilvantartasi, valamint az épitésügyi, építé-
szeti feladatelláüás könnyítése érdekében bruttó 3.937.000 Ft értékben szoftverbeszeruésre is
sor kerüI.

A kötendő trĺmogatasi szerződés tervezetét az előterjes z1es t . sz. mellékl ete, az önkormányzati
pá|yáz'at ľészletes költségelemeitazelőterjesztés2. sz. melléklete tarta|mazzn,.
A rendezvényszervezés és a szakértői feladatok ellátĺása éľdękében a szolgáitatźsok becsült
értékéľe tekintettel ki:zbeszerzési eljĺĺnások lefolytaĺása sziikséges. A projekt időbeli ütemezé-
se miatt aközbeszerzési eljĺĺľások megindíĺása20|3. évben indokoltak. Apá|yőzat keretében
a szakértői feladatokľa bruttó ||.633.200 Ft, a ľendezvényszervezési feladatokra bruttó
19.812.000 Ft,- lett beteľvezve, a közbeszerzési eljarĺísok szolrgáitatáls megrendelésére irá.
nyulnak, a nyeľtes ajrínlattevő nyílt eljarĺĺs keretében kerĺil kiválasztásra, az eljaras megindítłí-
sĺínak tewezett időpontja 20|3. december 0I., szerzodéskötés tervezet|időpontja: 20|4.janu.
ar 31.

A szakertőifeladatok során az alźbbi tevékenységeket kelt ellátni:
o ARoP .|.A.2. felülvizsgálata:

. elemzés és hatĺísvizsgálat
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o támogatói infľastrukfura és szerződéses kapcsolatokfelülvizsgálata:
-önkormrĺnyzatifeladatokfelmérése,rendszerbehe|yezése(elemzés)
- tanácsadás (koncepcionális és operatív javaslatok megfogalmaz,ása)

o fenntarthatő gazdá|kodás és költségvetés egyensúly:
- tanácsadás (koncepciő beágyazźsą tanácsadói dokumenfum)

o étkertďés sel kapcso lato s finans zfu ozási mo dell kido l gozása:
- tanácsadas (értékelés és javaslatok megfogalmazása)

o átfogó elemzés a lakosság körében:
- elégedettségméľés a lakosság kĺirében

o a kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósítísának folyamatos nyomon kö-
vetése:
- tanácsadĺĺs (avaslatok és cselekvések összesítése)

o települési közszolgáltatasok ĺlsszehangolĺísa nem ĺinkormányzati szo|gźitatásnyujtók bevo.
nźsáva|:
. tanácsađĺĺs (éľtékelés és javaslatok megfbgalmazása)

o szakmai és tamogató folyamatok felülvizsgźiata,3 kiválasztott folyamat áÍszęrvezése
- tanácsadźls (3 reprezentatív folyamat újľateľvezése)

A rendezvényszervezés a fenti szakértői feladatok e|Iátźsa keretében megszervezett kózel 40
konzultació, workshop lebonyolítasi, oktatóĹelőadói, valamint cateľing tevékenységekből áll.

A projektben a2013 januĺĺľ 1. utan felmerült költségek számolhatók e|, azza|, hogy a pľojekt
benyujtasanak napján a kędveanényezettĺlél fetmeľült költségek nem haladhatják meg a pľo-
jekt cisszes elszrímolható ktiltségének a 40o/o-át.

A pľojekt megvalósítlásának szakmai és szervezeti hátterét a Polgármesteri Hivatal saját telje-
sítésben biztosítja.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra" azElĺőpai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általrínos rendelkezések megállapítísáról és az 1083 /2006tEK Rendelet 57. cikke
(1) bekezdése alapján, a pźůyźvati felhívas keretében tĺĺmogatott páIyázatok esetében nem
érte|mezhető fenntartasi kötelezettség. A zárőbeszźmoló jóvďragyźsáva| a projekt Lezáĺtnak
tekinthető.

A projekt megvalósítĺís kezdti dáfumanak 2013. november 01. napját javasolom megielölni. A
projekt ťĺzlkai befejezésének (az utolsó projekttevékenység fizikaiteljesítése) legkésőbbi idő-
pontja 20|4. december 3l., amely hatríľidőig a projekt valamennyi tevékenységének meg kell
valósulni.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testĺilet dönt a 39.966.900 Ft összegiĺ tĺĺmogatrís elfogadasaról és jóváhagyjaz
AROP-3.A .2-20 |3 . kódsámri pály azat tamo gatlási szeruődését.
A2013. évben ezen páiyázati konstrukció keretébęn a fentiekben ismertetett szakéľtői és a
ĺenđezvényszerłezési szolgáItatźsok megrendelésére vonatkozó közbeszeruési eljĺíľasokat az
onkormĺínyzat 20|.3. évi kiizbesz-erzési terue 

''em 
tafta|mazza, ezért azt módosítani sztiksé-

ges.

v. A döntés célja' pénzüryÍ hatása
Az onkoľmźnyzat intézményrendszerének, valamint a Polgármesteri Hivata| szewezetfĄ|esz-
tése uniós forrásból.
A tlámogatĺás foľmája: vissza nem térítendő tamogatas, mértéke a projekt összes elszámolható
költségének 100 szźv-aléka. A finanszírozźs mődja utófinanszírozásil, előleg igényelhető. Az
utófinanszírozás miatt szfüséges hogy az onkoľmanyzat a pźiyázat fedezetét a pá|yazati
pélueszkiizlehivćlsáig az átmenetileg szabad pélueszkoz terhére biztosítsa.
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VI. JogszabáIyĺ kiĺrn y ezet ismeľtetése
A Képviselő-testĺilet döntését a M18ľarország helyi önkoľmĺínyzataftől sző|ő 2011. éviCDo(xx. törvény 41. $ (3) bekezdése a|apjan-hoz-Ámeg.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadĺísát.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testÍilet úry diint, hory
1. a) elfogadja az ÁROP-3.A.2-20|3 szrímú ,,Szewezetfejlesztés a Közép-m agyarországí ré-gióban lévő ĺinkorményzatok száyyď., e]nevezésű palyázatrabenyrijtott, aKözigazgatási

ľ:P"" Pľogramok Irĺínyító Hatóságłínak vezetője, á|tal jJ'il;í"ŕ- Ánop-:.ĺ .2-2Ot3-2013-0023 projektazonosító, Szervezetireformokä JózseÁ,líľosĺ ő*oľm.ĺnyzatnál elneve-zésĺĺ proje.ktben meghatłírozott feladatokat és a megítélt 3g.966.900Ft összegĺi támogatást.

Felelős: polgĺármester
Hatlíridő: 2013. október 16.

b) a projekt teljes megvalósítĺási cisszege 39.966.900 Ft, mely a tamogatĺási összeggel meg-egyezik,

Felelős: polgiíľmester
Hatĺĺridő: 2013. októbeľ 16.

c) atźmogatĺás utófinanszírozźsań?n 
?pátyazati péĺueszközlehívĺĺsáig apá|yáz.atfedeze-tét az átmenetileg szabad pét:ľ,eszközb8l uĺztosĺtJa a tźtmogatasi szeiződésben foglaltakvégrehajtźsźr1 J ----_--o

Felelős: polgĺíľmester
Hatźndő: 2013. október 16.

2. elfogadja az előteTesztés mellékletét képező Szervezetireformok a Józsefuarosi onkor-
\źnvzatnal. pĄektazonosító: Ánop-r.e..2.20t3-20|2-Oo23 - megvalJsításríľa ktĺtendőTĺĺmogaüísi Szeruődést, felhatalmazŻaa polgármestert annak a|áírásáraés felhatalm azza aTĺĺmogaüási Szerződés megkĺitésehe.z 

rylk9ěges teljes dokumentiíciá u*y".it". ána a Kőz-igazgatasi Refonľr Progľamok kłínyító Hatósäga képviseletében eljríró MAG-Magy at Gaz.daságfejlesztési Kiizpont Zrt., miń kozremĺká dő śzervezet felé. Egyben fe|hata|mazza apolglírmesteľt a Tĺímogatísi Szerződés esetleges móJosítĺísainak aláírĺĺsára, amennyiben aznem érint önkoľmĺányzati fonasbevonłĺst.

Felelős: polgiĺrmester
Hatĺíľidő: 20|3. október |6., azesetleges módosításokat követően azoľural.

3. ahatno7at l. pont.!ápan foglaltak a|apjan felkéri a polgármesteľt a szakértoi,valamint arendezvényszervezési szo|gáttatás meýendeléséhez szňkséges kozbesierzesi eljĺĺrás do-kumentĺĺciój ának előkészítésére.

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 20|4.januír 3 l.
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4. a batźrozat 3. pontja a|apjánfelkéri a polgárme stert az onkorman yzat 2013. évi Kozbe-
szerzési Teľvének módosítasĺĺľą a\áírásźna és a honlapon töľténő megielentetésére.

Felelős: polgármester
Hatándő: 20|3. október 3l.

A diintés végrehajtásátvégző szervezetierység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Jegĺzői
Kabinet

Budapest, 20|3. október 1 5.

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyzo

nevében és megbízísából

/ nt ^ {á,.Jbbł/{->f
dr. Mészír Erika /

a|jegyzí| /





előterjesztés 1. sz. melléklete
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Azonosító szám: Ánop.s.ĺ.z-2o13-2o13-oo23

Támogatási Szerződés

amely |étrejott

egyrészrő| a Nemzeti Fej|esztésĺ Ügynökség (1077 Budapest, Wesseĺényi u' 20-22.), mint
támogató {továbbiakban: Támogató) képviseletében e|járó MAG-Magyar
Gazdaságfejlesztési KtiŽpont zrt.,, mint kőzreműkĺidő szervezet (a továbbiakban
Kłizľemĺikłidő Szeľvezet)

Postacíml 1539 Budapest. Pf.684.
Székhe|y: 1139 Budapest, Váci út 83.
Aláírásra jogosult képÝise|őJe: Barta E. Gyula
Ażon osító szám (törzs-sz á m / Céejesvzékszá m,) l 0 x - 1 o- 045526
Adószám : 138067 89-2-44

Név/Cé gn év : BU DAPEST rovÁnos VilI. KERÜ,LET JózsEFVÁRosi o N KoRMÁNYZAT, m i nt
kedvezrĺiényezett (a továbbia kban : Kędvezményezett),

Postacím: t082 Budapest, Baross utca 63-67.
Sąékhęĺy: 1082 Budapest, Baross utca 63-67'
Azgnosító szám, (töřs-szárn): 735715
Adószám/adóazonosító jel : 1 573357 1'5-2.42
Pénáorgaĺmi szárn|aszám, ame|yre a támogatás uta|ásra kerĹjl:
A|óĺrásra jogosult képvise|ője: Dľ. Kocsis Mété Po|gármester, Esry Attĺla
A|po|gármester

(Közľ€működ6 sz€ľv€zet és Ké.dvéfľnényezett továbbiakban ěgytitt: Szerzôdő Felek)
közott au aľu|írott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. E|őzmények

A Támogató az.Ú3 széchenyi TerV Ál|amreform operatív Program (a továbbiakban; oP)
keretén be|ül AROP-3.A'z.fol3 ;Szervezetfejlesztés a Kö4ép-rgagvąpnrszágl régióban
lévő önkormányzatok számára,,tárgyú felhívást tett közzé; me|yre Kedvézményezett
AR0P:3'A.2.2o13.2o13.o023 azonosĺtó számon regisztrá|t. 20í'3-08'02'napon
befogadott projekt javaslatot/pá|yázatot nyújtott be, a leĺen Szerződés me|ĺéHětét
képező fe|híviás és útmuiató szerĺnt (ame|yek akkor is,a jélen Szeľzôdés e|vá|aszthatätĺan
részét képezik, és a Szerződő Fe|ekre kôte|ező ér'vényűek. ha azok fiz.ikai éľte|emben a
je|en Szeľződéśhez nem kerii|nek csatolásra), amelyęt a Támogató 2013.10.08-án ke|t
támogató |évél szer|nt támogatásban részesített. A Támogató dontése alapján
Kedvezményezett Vissza nem térítendő támogatásban részésÜl.

A je|en Szerződés me||ékĺetét képezi, és a Szerződő Felekre koteĺező érvényű rninden
olyan tanu|mány, e|emzés, hatósági engedé|y, műszaki terv és tarta|om, nyilatkozät,
beszerzési terv, társuĺásĺ/konzorciumi megá||apodás és egyéb dokumentum, Va|amint
ezek módosításaĺ, amelyet a Kedvezményezett a píojekt javaslatlpá|yázat melĺék|eieként
benyúJtott, ame|yek fizikai érte|emben nem kerü|nek ćsatóĺásra a je|en Támogatási
Szerződéshez.



előteťesztés 1. sz. melléklete

2' Szeľződés táľgya

2'L, Az Előzményekben meghatározottak szerĺnt szerződő Fe|ek az alábbi Szerződést
kötik:

Je|en szerzőéés tárgya a ,,szervezeti reforrnok a Józsefvárosi onkirmányzatná|', címü. a
projekt adatľap és annak me|lék|eteiben, ĺ|letve amennyiben irányadó, az e|térések
listájában r<igzített projekt (a továbbiakban: Projekt) e|számo|ható kóltségeinék az
Euľópai Szociáĺis Ałapból és hazai központi költśégvetési e|őjrányzatbó| vissza nem
térítencő támogatás formájában történő ŕinanszírozása

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásáva| köte|ezi magát arra, hogy a ProjeKet a
vonatkozó jogszabátyoknak megfete|ően, ke||ő atapossá9ga|, hatékonyság9al és
gondossággal megvalósítja. ĺ|Ietve a zoo7-2ot3 pragramozási időszakban áz Európai
Regĺoná|is Fej|esztési Alapbóĺ, az ŕurópai Szociá|ĺs Alapbó| és a Kohéziós A|apbót
származô támogatások felhasználásának rendjérőĺ szô|ő 4/2DLI' (I. 28') Korm.
ľendeletben [a továbbiakbani 4/2011' (I, 28.) Kôrm. rende|et] řdgzített feltéteĺek
fennállása esetén az ott eĺőírt módon a kozbeszerzési e|járások |ebonyolításába a
KozĺemĹíködő szeíVezetet és a Támogató Kozbeszerzésĺ Fe|ÜgýdeÜ Főosztáliát bevonja.

2'2, A je|en Szerződés elválaszthatat|an részét képezi az ',Áłta|ános Szerződésĺ
Fę|tételek az Ú1 széchenyĺ Terv Á|lamreform operatív Program ÁRop-s.ł'z-zoĺg
,,Szervezéľfejles.ztés a Közép-magyarországi régióban lévő onkormányzatok számára,'
tárgyri fe|hívás keretéběn támogatásban részesíteti kedvezmériyezettekke| kötendő
támogatási szerződésekhez,, (a továbbiakban: ÁszF) ame|yet a Köznemĺjködő szervezet
a Je|en Szerződésse| egyidejű|eg egY pé|dányban bocsát a KedvezménYezett
rendeIkezésére.

3. A Proiekt megvalósításának időbe|i iitemezése és he|yszíne

3,1, A Projekt kezdete
A Prpjekt megvalósĺHsi időszakának tervezett kezdő ĺdőponľja: 2013'.1ĺ.'01
Amennyĺben a Projekt megva|ósítás kezdő időpontja a teřvezett időponttó| eltér, azt a
Kedvezményezstt köte|es ha|adéKé|anu| beje|entenĺ. A Projekt megvaiósításának kezdő
időpontja azonban nem lehet későbbĺ,. mĺnt a támogatás| szerződés megkötésének
időpontjától számított 12 hónap.

3.2' Költségek e|számo|hatóságának kezdete

A Projekt költségei' ełszámo|hatóságánakkezdő időpontját a feĺhívás határozza meg'

A ProjeK keľetében az ezt kovetően feĺmerÜĺt kiadásokat ĺehet e|számo|ni'

3'3. A Projekt fizikai befejezése. megva|ósĺtása, befejezése

3'3.1 A Projekt fizikaĺ befejezésének tervezett napja: 2014;09.30

A támogatott tevékenységet akkor tekĺntjtlk fizikai|ag befelezettnek, ha az a támogatói
okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint te|jestj|t a pá|yázati
fe|hívásban és útmutatóban meghatározott feltételek me||ett. ,A, projekt fizikai
befejezésének a beruházás, il|etve a projekt utolsó tevékenységének fizikai te|jesítésének
ńĄń;^ 

-:ń<..tl|| |opJa ł | lt| ]95u| '

3'3,2 Az Utoĺsó kifizetési igény|és, Valam|nt annak meĺ|ékfetekéot, a záró beszámoĺó
benyújtásának határideje: a ProjeK flz|kai befejezésétő| számított 30. nap.
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3.3.3. A projekt megvalósításának napja az a nap, ame|yen a
projektjaVasla'tban/pá|yázatban meghatározott feladat, cé| a feIhívásban foglaItaknak
megfe|elôen, a tárĺĺogatásÉ szerződésben rôgzítetteknek megíe|e|ően teljesü|t és a
Kedvezményezett az ělszämolásra benyrljtandó szám|ákat, szá||itóĺ kifizetés esetén az
előílt önrészt a száł|ítók részére kiegyenĺítette.

3.3.4' A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a je|en
Szerződésben m€ghatározottak szeńnt tetjesÜĺt, a rnegva|ósítás sorén keĺetkezett
számlák kĺegyenlítése megtörtént. a támogatássa| |étrehozott vagy beszerzett eszköz
a|điválásra kerÜ|t, és e Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését
tanúsító, hatóságĺ engedé|yekke| és bizonylatokkaĺ a|átámasztott beszámolóját,
e|számolását a Közremiíködő Szervezet jóváhagyta és a kö|tségvetésből nľjjtott
támogatás fo|yósĺtása az igazolt támogatás-feĺhaszná|ásnak megfelelő mértékben
rnegtöńént.

3'3.5 A támogatott tevékenység akkor tekĺnthető |ezártnak, ha a támogatói okirötbanł
támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezétt
további kote|ezettséget nem vál|a|t és a 3.3.4' pontban fog|aĺt fe|téte|ek teĺjesiiltek' Ha a
támogatói okirat, támogatásĺ szerződés a támogatott tevékenység befejezését köVető
időszakra nézve továbbĺ kötelezettséget taŕalmaz, a támogatott tevékenység akkor
tekinthető |ezártnak, ha valamennýi válla|t kötelezettség téljesü|t. és a kedvezményeuett
a köte|ezettségek megva|ósulásának eredményeirőĺ szó|ó zárő projekt fenntaĺtási
je|entését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, Valamint a záró jegyzőkönyv
elkészült'

3'3.6'A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a fizikai befejezés napjáig fe|merü|t kt!|tségek
számolhatók el. Az ezen időpontot követően ke|etkezett k<ĺ|tségre támogatás nem
foIyósítható'

3.4. Kedvezményezett vét|alja, hogy a Projektet 1082 Budapest, Baross utca 63.67
Hrsz:35235' alatt (Pľojekt 'he|ys4íne) 'megvaĺósítja, és azt - amennyiben a projekt
esetében releváns - a fénntartási időszak a|att ugyanezen a helyen fenntar'tjaliizemeltlti.

4' A Projekt kłiltsége, a támogatás forrása; iisszege és etszámo|ható
ôsszkö|tsége

4.t' A Projekt ôsszkölisége

4.L'L. Á Proje|'đ bruttó összkö|tsége 39 966 90o Ft' azaz harmłncki|encmĺ|lió-
kiIencszázhatvanhatezer.ki Iencszáz forint.
A Projekt e|számo|ható bruttó ĺisszkĺj|tsége 39 966 9oo Ft, azaz harmincki|encmiĺ|ió-
kilencszázhatvan hatezeľki lencszáz forĺnt'

4,f, A Prc.jje|đ e|szárnolható összkö|tségei

A ProjeK elszámolható összkĺiltsége 39 966 900 Ft, azaz harmincki|encmit|ió-
ki Iencszázhaivanhatezer-kilencszáz forińt.

A Pĺojekt é}számo|ható köĺtségeit je|en Szerződés 1. számrj me|léklete tartalrnazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csokken, a teľvezett cé|ok
megva|ósítása mel|ett, a tárnogatási összeget is arányosan csökkenteni ke||' Amennyiben
a Kedvezményezettet a PĘekt megva|ósítása során közbeszerzésĺ eljárás
lefolytatásának kôte|ezettsége terheli, a PĘekt megva|ósÍtását céIzó, utoĺsó
közbeszerzési e|járás befejézését kovetően, Vagy amennyiben az egyes beszezésekre
jutó támogatást a projekt aĺlat|apban meghatározték, bárme|y közbeszerzési e|járás
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|efołytatésát kovetően a Közĺeműködő Szerĺezet kezdeményezheti a megíté|t támogatás
csökkentěsét a vél|alkozói szerződésseĺ le nem fedett táĺ.nogatÉs összegéve|' Nem keri]ĺ
sor a vál|a|kozói szerződésse| |e nem fedett támogatás ełvonására, ha a Kôzremťjködő'
suěrv€fét eťŕe iŕányuľó fé|Šzólításában meg]elo|t hatÉrĺdóben és modon a
Kedvezményezett indoko|ja, hogy a vá|ĺa|kozói szerződéssel le nern fedett támogatáS
fe|hasznáĺása a Projekt céljainak elérése érdekében szÜkséges és az ĺhdok|ást a
Közreműkodő Szervezet elfogadja'

Amennyiben a Projekt megvaľósítása során, az e|számo|áskor bemutatott és elfogadott
tény|eges ko|tségek meghaladJák a tervezett kôltségeket, - a 4/zoLL' (I. 28') korm.
rende|et 36' 5 (4) bekezdésében foEla|t esetek kivéte|éve| - a Kedvezményezett ebben
a2 esetben is kizáróĺag a jelen Szerződésben fogła|t támogatási összegre jogosult.

4.3, A Projekthez fe|haszná|ásra kerülő források

A Projekthez íelhaszná|ására kerü|ő források részletes bontł5sát a ielen Szerződés 3, sz.
rne||éklete tartaImazza.

4,4, A támogatás osszege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt eĺszámo|ható osszkö|tségének 100 o/o-a. de legfe|jebb
39 966 900 Ft, azaz harminckiIencmĺllió-kilencszázhatýanhatezer-kĺĺéncszáz forint.
forint' rne|ybő| Ĺoo o/o 39 966 900 Ft, azaz harminckiĺencmi}lió'kiĺencszázhatvanhatez€r-
ki|encszáz forĺnt az ÁRop r, prioritásábó| kenji finanszírozásra'

,Amennyiben a jelen Szerződés megkótésekor hatályos ÁFA szabá|yozás a jeĺen Szerződés
hatá|ya a|aťt úgy vá|tozik, hogy az ÁFA:kulcs mértéke nő, a támogatás összege
szerződés-módosítás keretében növe|hető' Amennyiben az ÁFA-kulcs méľtéke csökken,
a támogatás összege is csôkken'

Amennyĺben a Kedvezményezettet a jeĺen Szerződés szerint megi||ető támogatás az ÁFA
összegét nem fogla|ja rnagában, a Projekthez kapcso|ódó ÁFA fizetési kote|ezettséq a
Kedvezményezettet terheIi.

Az igényelhető támogatási e|őleg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással
érintett részének az ÁSZF 3.4.2. a) pontja szerinti kifizetési móddal érintett
projektelemek legfeljebb 25olo-a
Az lgényelhető támogatási előĺeg legmagasabb összege 9 99L725 Ft azaz kilencmĺllĺó.
ki IencszázkiIencvenegyezer-hétszázhuszonöt forjnt.

Amennylben az ĺ9énybe vehető, bármely forrásbó| származó támogatás méńéke változik,
a Kedvezményezett errő| a Köz'remijködő szěrvefetet haladéKaĺanu| értesíteni köte|es'

5' A Projekt megva|ósításának számszeľúsíthetö eredľnényei éÝek szeŕĺnt

A KedveŹményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4' sz' me||ékletben
meghatározott számszeriisíthető eredmények, indikátořok e|érése érdekében jogosult és
egyben köte|es feĺhaszná|ni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket
te|jesíteni kôteles'

6. Biztosítékadási köte|ézettség

Kedvezményezeťt a 4/2o1i. (I.28.) Korm' rende|etben fogĺa|tak szeřint a je|en
Szerződés 5' számú me||ék|etében fog|altak szerinti biztosĺtéko(ka)t nyújtja.

Az 5. számri meltékĺet azAszr, a feĺhívás, Va|amĺnt a4/fo!L. (I.28.) Korm. rendeletben
fogla|tak szerintĺ szabá|yszerű b€nyújtásától váĺik a jelen Szerződés részévé.
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7. Záró ľendelkezések

7'1. Je|en Szerzödés 7 o|cia|on és 4 db eredeti pé|dányban készÜlt' A jelen szerződéshez
csatolt 11 db me||éklet' és a je|en Szerződéshez fizikaĺ éľte|emben nem csatolt, de a
jeĺen Szerződésben vagy az ilszF-ben hĺvatkozott me||ék|etek, továbbá a fe|hívás és
útmutató, projekt adat|ap és annak mel|éktetét képező vaĺamennyi nyĺlätkozät,
dokumentum a Szerződés e|vá|aszthatatlan részei fiiggetlenÜ| attól, hogy azok a jelen
Szerződéshez iényĺegesen csato|ásĺa kenjItek-e,

7;f' A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kije|enti, hogy a jelen Szerződés
tartalmát, az 'A9ZF-et', és a vonatkozó joEszabá|yokat, így küłönösen az
á||amháztartásról szó|ó 2011. évi GXCV' törvényt (Aht:), a 4/2oIĹ. (I. 28') Korm.
ľendeletet és a 368/2011. (xII' 31.) Korm' rendeĺetet (Avr.) ĺsmeri és magám nézve
köte|ezőnek ismeri e|, és tudomásul veszi. hogy a jelen Szeződés' va|amĺnt az Ászr
a vonatkozó jogszabá|yok módosításával, ĺl|etve ůJ jogĺ szabáłyozás bevézetéséve|
minden ktj|on ĺntézkedés nélkül ľnódosulnak.

7,3' A je|en Szerződésbő| fakadó valame|y beje|entési, bęszámo!ási, je|éntéstéte|i,
tájékoztatási köteľezettség vagy igénylés teljesítése, továbbá a t'ámo$atási szerződés
kezelése sorá1 bekért dokuméntumok benyÚjtása a Pá|yázati e'ÜgyinŁézés (Pá|yázó
Tájékoztató) Fe|ÍiIelen keres.ztü|' torténik. Az elektronĺkus aIka|mazásśal már
beküldött dokumentumokät - a blztosítékok iratanyagán kívü| . papír alapon nem ke|l
Ísméie|ten bekĺjĺdeni' Ha az elektronikus aIkaIrhazás haszná!atä |ehetséges,
szerződésszeríí teljesítésnek křzáŕó|ag az e|ektronikus a|kä|mazás'haszhálata minősü|.

Az esetlegesen csato|andó me|lékĺeteket, e|ektronĺkusan értelmezhető formátumban, a
Pé|yázahi e-tigyintézés (Páĺyázó Tájékoztató) Fel(ilétre ke|ĺ ŕe|tó|tenĺ.
Azon ktitelezettségek.esetében, rne|yekné| a Pá|yázati e.ijgyintézés (Pályázó Tájékoztató)
Fe|ijtet jogi és ĺnfrastrukturá|is ŕe|téte|ei nem biztosítottak, vagy a Pályázati e.l3gyintézés
(Pályázó ĺájékoztató) Fetij|et igazolt meghibásodása miatt nem te|jesíthetők, a kéľt
dokumentumokat papĺr a|apon és e|éKronikus adathoľdozón is'b'e kell nyújtani'
A'hehnyiben egyes kötelezettségek eśetében a Pá|yázati e.Ügyintézés (Pályázó
Tájékoztató) Fe|ület infrastrukturá|is fe|téteĺei részben biŻtosítottak, azon
ĺégzkĺltelezettségek esetében, meĺyekné| a Pá|yázati e.tigyintézés (Pá|vázć) Tájékoztató)
Fe|{jlet ĺnfrastrukturálĺs fe|téte|eĺ bĺztosítottak a kért dokumentumokat papír a|apon és a
Pá|yázatĺ e-tigyintézés (Páĺyázó Tájékoztató) Felü|eten is be ke|| nyújtaní.
Azon részkŕjtelezettségek esetében, ľrielyeknél a Pá|yázati e-ügyintézés (Pé|yázó
Tájékoztató) Fe|Ület infrastrukturáĺis fe|tétélei nem biztosítottak, a kért dokumenturnokat
papĺr a|apon és e|ektronikus adathordozón is be kęll nyújtani.

-],4, Ha a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bárme|y, a jeĺen Szerződés
alapján ke|etkező bejeIentési, beszámoĺáśi, je|entéstéte|i, tájékoztatási kĺite|ezettség.
Vagy igénylés te|jesítéséhez formanyomtatványt bocsát rende|kezésre,
szenődésszerű teljesítésnek kĺzáró|ag a fomanyomtatvány használata minősĺjl. A
formanyomtafuányok a Támogató és/vagy a Közremíikodő Szervezet hon|apjáró|
tölthetők Ie'

7 '5. A formanyomtatványokat szkenne|ve' a Pályázati e-Üqyintézés (Pá|yázó
Tájékoztató) Fe|Ületen keresztül kel| a Kedvezrnényezettnek a Kozreľnűkĺidő
Szervezet részére e|juttatnia.

Ha a Pá|yázati e-Ügyintézés (Pálxizó Tájékoztató) Feĺület, Vagy egyés funkciói nem
álInak te|jes körŰen rende|kezésre, a forrnanyomtatványok bekĺ]|dése postai úton
iöľténĺk.

7.6' A Szerződő Feíek a je|en Szerződés idôtartamára kapcsolattartót je|ölnek ki. A
kapcsolattartó nevérő|, postacírnéről, telefon és telefax számáróĺ és elektroníkus
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łevélcímérő| a je|en Szerződés aĺáírásávaI egyĺdejűleg, váĺtozás esetén pedig a
vá|tozást követően 30 napon belü| tájékoztatják egymáď.

7.7' A KedvezľnéľlyezeŁt KőzreműködÚ szervězet íé|é |rányu|ó hivata|os
kommunĺkácĺója a támogatásĺ szerződés kezelése során az NFÜ hon|apján ta|álható
Pá|yázati e-ü9yintézés (Pá|yázó Tájékoztató) Felt]|eten keresztĺi| történĺk. A
Kedvezményezettnek küldött értesítések az eIektronikus aIkaImazáson keresztijl
kerü|nek kiküłdésre, s az egyedi je|szóvaĺ e||átoťt fe|ijleten egységes ŕormában vá|nak
e|érhetővé a kedvezményezettek számÉra' Az értesítéseket - azon esetek kĺvéte|ével,
me|yeket a 4/2atL. (i. 28.) Korm' rende|et a|apján készÜ|t Egységes Működési
Kézikônyv postán kézbesítendő dokumenturnként nevesít . papír a|apon nem ke|ĺ
kĺkĺjĺdeni. Ha a Pá|yázati e-ijgyintézés (Pá|yá;zô Tájékoztató) Fe|illet vagy egyes
funkcĺói nem á|lnak te|jes köníen rende|kezésre, az értesítéseket papír a|apon ke||
kíkÜ|deni.

7,8, A Kedvezményezett és a K<jzreműködő Szervezet nem hivatalos kommunikéciója
(projektet érintő, joghatást nem keĺetkeztető pontosÍtás, eljárásrendi kérdésěk
t|sztázása, stb') a 7'6. szerinti te|efon, te|eŕax, elektronikus Ieve|ezés útián
ĺehetséges.

7.9, A Támogató és a Kedvezményezeťt egymás ĺrányba tôfténő nyi|atkozataik
megtételére rendelkezésre á|ló határidők számíiására a 4/2ĐLt, (I. 28.) Korm.
rendelet L2o.L23.; $-ában fog|alt szabályokat ke|| a|ka|maznÍ

7.10. A jeľen Szerződés hatályba ĺépésének napja megegyezik a szerz,ódést kôtő felek
közüł az uto|sóként aĺáíró aláírásának napjávaĺ. Jelen szerződés 2o2o. decémber 31-
én hatá|yát veszti.

7;11' Kedvezményezett kijelenti, hosy - az ĺnformácĺós tlnrendeĺkezési jogI.óI és az
iníormációszabadságró| szóló 2011. évi CXIĺ' törvény előírásainak megfeie|ően - a
projekt adat|apon Íeltüntetett projektfeleĺős, illetve a Projekt męgÝalósításában
résztvevő szeméĺyek, va|amInt a beszámo|ási a szabálytaIanságĺ eljárás és az
e|lenőľzési tevékenység során étadott dokumentumokban feltüntetett személyek
szernélyes adataiknak a Támogató és, a Kózreműködő Szervezet á|taĺ tłjrténő
keze|éséhez (ideéľtve ezen adatok !.ęĺyé'telét, táĺo|ását, nyilvánosságra hozatälát is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek a|apján Kedvezményezett szavato| azért, hogy ezen
szemé|yes adatok fentieknek megfele|ő keze|ése az érihtettek hozzájáru|ásávaI
történik.

7'12' ]elen Szeęődésben nem szab{lyozott kérdésekben a ýonatkozó magyar - ĺde
értve a Po|gárĺ Tdrvénykönyvrő| szóló 1959. évi IV. tö'rvényt is - és európai uniós
jogszabá|yok rende|kezései az irányadók.

7.L3' A Kedvezményezett képviseĺetében a|áíró szemé|y(ek) kije|enľi(k} és
cégkivonatukkaI. vaĺamint 'aho| re|eváns aláínási címpé|dányaikkal , köItségvetéśĺ
szeryek esetében képvise|eti jogosultságot igazoló okĺr.attaI igazolja(k), hogy
társaság' dokumentumaik/alapító oklratuk alapján, a jeĺen Szerződés bevezető
részében feltÜntetett€k śzerint jogosu|t(ak) a Kědvezményezett képviseletére (és
cégjegyzésére), továbbá ennek aia[ián a.jet.en Szerződés rnágkötésérä és a|áírására'
A|áíró képviselő(k) kije|entj(k) továbbá, hogy a testii|eti,szervei(k) részérő| a JelenSzerződés ľnegkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rende|kezík(nek),
tulajdonosai(k) a támogaŁási jogügyleiet jóváhagytĺĺk és harmadĺk személyěknjk
semmineinű olyan jogosu|tsága nincs, mely a Kedvezményezett reszéről
megakadáĺyozná vagy bárřhiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az
a bba n fog |a|t kötelezettségek mara déktalan teĺjesítését.



előterjesztés 1. sz. melléklete

Szeęődő Feiek a jelen Szerződést áto|VěSták. és ktlzös érteĺmezés után, mĺnt
a karatu kka l és elhan gzott nyi|atkozatai kkaĺ m indenben egyezőt aĺáírtá k'

Dr. Kocsis Máté Egry Atti|a
Polgármesteĺ A|poĺgárrnester

BUDAPEST róvÁnos VIII. KERÜLET
:ozsrrvÁnosI oNKoRMÁNYZAT

Kedvezményezett
P,H.

.'. 201'.. év ..'..,.....

Petró zsuzsa Laduverné Andrasek Rita
Irodavezető osztályvezető

MAG . Magyar Gazdaságfej|esztési Központ

Ktjzreműködő szervezet
p l.l

Ke|t '.........'., 20Ĺ... év..''..,'.... hónap .'.

Mé|lék|étek:
1. sz' melléklet. A Projekt e|száľnolható kti|tségeĺ
2. sz. mel|ék|et - A projektben benyújtąni tervez€tt kĺfizetési igény|ések [itemezése
3. sz. me||ék|et . A Projekt forrásai
4. sz. mel|ék|et - A ProjeK számszerĹÍsíthető eredményei
5. sz. meĺlék|et - Biztosítékakra vonatkozó nyiĺatkozatok, szerződések, megál|apodások
6. sz. melléklet - Eltirések listája
7. sz. meĺĺék|et - A pénzÜgyi e|számolás részĺetes szabá|yai
8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem re|eváns
9. sz. mel|éklet. Közbeszerzési terv
10. sz. mellék|et - Projekt tevékenýségeinek ütemezése
11.sz.me||éklet.Útmutató.a táŕnogatásbóI megva|ósulóközbeszerzésieljárások

ellenőrzésére vonatkozóan 2007.2o13 programozás| |dőszakban az
Éurópai Regionális Fej|esztési A|apbó|, äz Európai Szociá|is A|apbó| és a
Kohéziós aĺapból származő tá mog atások íelhaszná|ásának rendjérőĺ szóló. 4ĺ2B11. (i' 28') Korm' rendeĺet a|apján.
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