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Tisztelt KépvÍselő.testület!

I. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013' junius I4-én kiemelt pľojekt felhívást tett kozzé

KMOP-4.3.2lA-l3 kódszámon a ,,Közép-Magyaľországí operutív Pľogram - Egészségügyi

szo|gá|tatások, j áróbeteg-szakellátás fej lesztése'' címmel.

A konstnrkció alapvető céIja, hogy a Közép-Magyarorszéęi operatív Pľogram 4. Humán
kozszo|géůtatások intézményrendszerének fejlesztése pľioritás és az 5. Telepiilési terĹiletek

megújítása prioľitás célľendszere mentén összekapcsolja és összehangolja az integrált,

szociális típusú vaľosrehabilitáció és az egészségügyi intézmények infrastľuktura fejlesztését,

hogy a szineľgikus hatások klhaszná|ásával fokozzaamegvalósuló fejlesztések hatékonyságát

és eredményességét.

A Képviselő-testület a258120|3. (vI.27.) szźrnuhatározatźlban döntött arról, hogy a Nemzeti

Fejlesztési Ügynĺikség źitalk'lírt KMOP-4.3.2lA-|3 kódszámú pá|yazaton indul, az Alĺóta
utcai ľendelőintézet felijításával a magasabb szintű egészségĹigyi ellátás megteremtése

céljából.
ŕ'i:i i.ll"'łi:.ľT

Előteľjesztő: Dr. Koosis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2013. november 20. . sz. napirend

Táľgy: Tiĺmogatasi szerződés megkötése az Aurőra utcai rende|őiĺtézet felújításaľa (KMOP-
4.3.2t A-13-201 3-0001)

A napirendet nyílt ülésen kell táĺgyalni, a döntés elfogadásźlhoz minósíteĺt szavazattöbbség
sztikséges.
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Ezt követően az onkoľmányzatkére|met nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügyn<ikség és az

E9ZA Társadalmi Szolgáltató Nonpľofit Kft. részére a pá|yazat benyujtási határidejének 30

nappal történő meghosszabbítása tfugyában. A kéľelem alapjáĺ a pá|yazat benyújtási

hatĺĺrideje 2013. augusztus 15-re módosult.

A Képviselő-testület a272l20I3. (VII.17.) szźlnűhatározatétban döntött arról, hogy a Nemzeti

Fejtesztési Ügynökség által kiíľt Kĺizép-Magyarországi operatív Pľogram Egészségügyi

szo|gá|tatások, jaľóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban KMOP-
4.3.2lA-I3 kódszĺĺmú pźiyázati konstľukciójáľa bruttó 970 000 000 Ft beruhazási

ĺĺsszkĺiltségge|,254 550 000 Ft önréssze|, pźiyźzatot nffit be és felhata|mazta a polgármester

a pźiy źuat benyuj tásához sztiksé ge s ti sszes dokumenfu m a|źńr ásár a.

A pá\yazati dokumentáció ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2013.

augusztus 14-én benyújtásra keriilt.

II. A beterjesztés indoka

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. november IZ-én írásban anól
tźĄékoztattaaz Önkormźnyzatot, hogy a benyújtott, KMOP-4.3.flA-l3-2013-000l azonosító

számtĺ pá|yźnatot a Kormány a 177612013. (X.25.) száľ;rű hattrozatában 970 000 000 Ft

összegben tiímogatásra érdemesnek ítélte és felkérte a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikséget a
tiímogatási szerzođés megkötésére. Mindezek alapjan a Képviselő-testület döntése sztikséges

a tánnogatásí szerződés megkötéséľől, a benyújtott pá|yźnati dokumentáciő itemezésének

felülvizsgálatźrő|.

III. Tényállási adatok

Az eredetileg benyujtott páIyazatban a pľojekt megvalósítás időszakának tervezett kezdő

időpontja 2013. október 01-vo1t, a fizikai befejezésének tęrvezett napja 201-5. miĺrcius 31.

volt. A támogatási szeruődés megkĺĺtésének elhúzódása miatt szfüséges a pľojekt kezdő és

befejezó időpontjĺĺnak aktualizálása és így a támogatási szerzoďés megkötéséhez sziikséges

mellékletek (közbeszetzési terv, havi tevékenység és kifizetési ütemterv) ĺlsszhangba hozata|a

az tLj, módosított hatáľidőkkel. A tervezettkezdő időpont 20|3. december 01-jéľe, a ťlzikai
befejezés tervezett időpontjanak 20|5. május 31-re töľténő módosítását módosítási kéľelem

keretében keLI az ESZA Taľsadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-nél kérelmezni. A hatĺíridők

módosítása utźn atámogatasi szerzođés megköthető.

A projekt keretében avá||alt ktitelezettségek teljesítéséhęz sztikséges mielőbb közbeszęrzési

tanácsadói feladatokat ellátó szolgá|tatás megrendeléséhez közbeszerzési éľtékhatáľt el nem

érő beszerzési eljárás lefolyatása, tekintettel arra, hogy a becstilt éľték nettó 7.875,0 e Ft. A
kőzbeszerzési tanácsadó kĺiltsége a pľojekt támogatott tevékenységei között szerepel, iw az

teljes ĺĺsszegben elszámolható a projekt terhére, a tęrvęzet1<isszeg bruttó 10 001 250 Ft. A
beszerzési eljĺĺľás eredményét a Vaľosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság á||apítja męg a
25/20|3. (v .27 .) önkoľmrĺnyzati rendelet 4. melléklet 1 .1.3. pontja aIapján.

V. Diĺntés taľtalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testiilet elfogadja a KMOP-4.3.2lA-|3-2013-0001 pľojektazonosító,

,,Jőzsefvźrosi EgészségĹigyi Szolgálat komplex fejlesztése'' című projektben meghatározott



feladatokat, a 970 000 000 Ft tiírnogatási összeget és az ęrĺe vonatkozó támogatási szerződést,

mellékleteivel egyiitt. A Képviselő-testület dont az uniós fonásból megvalósuló projekt

elkülonített bankszáml aszźlm megnyitásaľa vonatkozó intézkedésről.

V. A diintés célja, pénzügyĺ hatása

A cél az Autőra utcai rendelőintézet (VIII. kerĹilet Auróra u.22-28.) épiiletének felújítása és

bővítése cisszesen 970 000 000 Ft Euľópai Uniós foľrás bevonásával.

A Kćpvisclő.tcstĹilct a f58l2013. (vI.f7.) szétmuhatáĺozatŕtban f54 550 000 Ft összcgbcn
bizosított onrésń', melyből 70 500 000 Ft összegért megvásarlásra keľült az épi|et I. emeletén

ta|áIható győgyszertiĺľ, és tervezési szerzí5dés keľĹilt megkötésre 23 000 000 Ft összegben a

módosított engedé|yezési és kiviteli tervek elkészítése tźtrgyában. A fennmaradő 161050 000

Ft biztosítj a a feďezetet a projekt során felmeľĹilő, a pá|yźzatban szereplő támogatott kĺiltségek
között miĺľ nem szeľepeltethető projektmenedzseri díjľa (15 000 000 Ft), kivitelezés díjára
(110.050.000 Ft), költöztetések költségére (a folyamatos mfüödés miatt szfüséges az

emeletek közĺĺtti költöztetések biztosítása és a tÍidőgondozó átk<jltöztetésének díja összesen

20.000.000 Ft), telekĺendezés díja (15.000.000 Ft), egyéb költségekre (hatósági díjak,
fénymásolási díjak, engedélyek beszerzésének díja l 000 000 FĐ.

VI. Jogszabályĺ ktirny ezet ĺsmertetése

A Képviselő-testĹilet döntése a Magyarország helyi ĺjnkormányzataíró| szőIő 20Il. évi

CL)ooilX. töľvény a 41. $ (3) bekezdése, a 107. $-a alapjan hozzameg.

Kéľemaza|źhbíhatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testiilet úgy diint' hory

l. a'l elfogađja a Koľmlány 1776120|3. (x.25.) szźlm,Úhatáľozatźlban jőváhagyott, a KMOP-
4.3.2lA-13-2013-0001 projektazonosító, ,'Józsefuáľosi Egészségügyi Szolgálat
komplex fejlesztése'' címú projektben megllatározott feladatokat, támogatás ĺisszegét.

b./ a pľojekt teljes megvalósítási összege 970000000 Ft, ebből az ĺjsszes támogatási
<isszeg 970 000 000 Ft.

Felelős: Polgármester

Hataľidő: 2013. november 20.

2. elfogadja az e|őteqesztés mellékletét képező KMOP-4.3.2lA-13-2013-0001 azonosító
szźlmű,,,Józsefuiírosi Egészségiigyi Szolgálat komplex fejlesztése'' című projekt
megvalósításaĺa kötendő Támogatási Szerződés tervezetet és mellékleteit, fe|hata|mazza
a polgáľmesteľt a hataľidő módosításhoz szfüséges kéľelem és a Tĺĺmogatási Szerzódés
megkĺĺtéséhez szfüséges teljes dokumentáciő aláírásźra és beĺytĄtásáľa az ESZA
Taľsadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felé.
Egyben felhatalmazza a po|giĺrmestert a Támogatási Szeruődés és annak esetleges
módosításaínak aláirásáľą amennyiben az nem érint ĺlnkormányzati fonásbevonást,
hatáľidő módosítást vagy az elfogadott progľam elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős:

Hatźnďo:

Polgáľmesteľ

2013. november 20., az esetleges módosításokat kĺivetően azonna|



3. felkéri a polgríľmestert, hogy a Sberbank Magyaľoľszági Zrt-nél kérje elkülönített
a|szétmla megnyitását a pá|yźzat elszámolásához és felkéľi a polgármesteľt, hogy az
a|számla megnyitásához szfüséges dokumentumokat írja aIá

Polgáľmesteľ

2013. novembeľ 22.

4. felkéri a Polgármestert a projekt lebonyolítása során igénybe veendő hivatalos
kozbeszerzési tanácsadás ęllátásĺára vonatkoző kozbeszerzési érték'hatźrt el nem érő
heszerzési e|járás lefolyaÍásáľa hnltfó l0001 250 Ft ŕisszeghen, melynek fer|er,et'ę a

pľojekt.

Felelős:

Határidő:

A döntés végľehajtásńt végző szervezeti erység: Polgáľmesteľĺ Kabinet, Pénzůiryi
Ugyosztály

Budapest, 2013. november I 9.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

n evében és megbízársábó|

Felelős:

Hataridő:

Polgáľmesteľ

abeszerzési eljaľás indításának kezdete 2013. november 20.

łIk€^Ž
atjegyzo /

dľ. Ko\śis Má
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Azonosító szám: KMoP.4.3.2l A-13.2013.ooo1

Támogatási Szerződés

ame|y |étrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Lo77 Budapest, Wesse!ényi u,20-22.), mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képvise|etében e|járó EszA TársadaImi
Szolgáltató Nonprofit Kft, mint kĺizreműködő szervezet (a továbbiakban:
Kiizremíiködő Szervezet)

Postacím: 1385 Budapest, Pf. 818.
Székhe|y: 1134 Budapest, Váci út 45. ,,C'' épÜ|et
A|áírásra jogosult képvise|ője: Bene Dániel ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszá m : 0 1 -09-9 1 9262
Adószám : 2o96363I-2-4L

Név/Cég név : Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefiráros (inkormányzat
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1082 Budapest Baross utca 63-67.
Székhe|y/Lakcím: 1082 Budapest Baross utca 63-67.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám) : 7 357 1'5
Adőszám/ adóazonosító 3e| : t szs 57 15-2-42.
PénzforgaImi szám|aszám, ame|yre a támogatás uta|ásra kerü|:

A|áírásra jogosu|t képvise|ője: dr. Kocsis Máté po|gármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alu|írott he|yen és napon az a|ábbi fe|téte|ekkel.

1. Előzmények

A Támogat ő az Űi Széchenyi Terv Közép-Magyarországi operatív Prog ram (továbbiakban :

KMoP) keretén beliil Egészségĺigyi szo|gá|tatásot járóbeteg.szakeIlátás
fejlesztése a Közép.Magyarországi régióban tárgyú fe|hívást tett közzé, me|yre
Kedvezményezett KMoP.4.3.2l^.t.3.2or3.o0o1 azonosítószámon regisztrált, a
Kormány 7776/2oL3. (X.25.)számú határozatáva| a 2011-13 Akció Tervben nevesített,
2oI3, augusztus 22-én befogadott projektjavas|atot nyújtott be, a je|en Szerződés
me|lék|etét képező felhívás és útmutató szerint (ametyek akkor is a jelen Szerződés
elvá|aszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Fe|ekre kötelező érvényíĺek, ha azok
fizikai érte|emben a jelen Szerződéshez nem kerü|nek csato|ásra), ame|yet a Támogató
2oI3.11.05-én ke|t támogató |evél szerĺnt támogatásban részesített. A Támogató
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesü|.

A jelen Szerződés mellék|etét képezi, és a Szerződő Fe|ekre kötelező érvényű a pá|yázati
felhívás és a pá|yázati útmutató, il|etve ezek me||ék|etei, továbbá minden o|yan
tanulmány, eIemzés, hatósági engedé|y, műszaki terv és tartaIom, nyi|atkozat,
beszerzési terv, társulási megá||apodás és egyéb dokumentum, va|amint ezek
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projektjavas|atot me||ék|eteként benyújtott,
amelyek fizikai érte|emben nem kerülnek csatolásra a je|en Szerződéshez.

iI
,fE Á PEí&t ěż EÚńFi unió tátH6( d &óFi

Rqbdlb fuj|d6i&P ÉđŃoffiM ńq,
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2. Szerződés táľgya

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

A Szerződés tárgya a Józsefuárosi EgészségÜgyi Szolgá|at komp|ex fej|esztése című, a
projekt adat|ap és annak me||ék|eteiben, iĺ|etve amennyiben irányadó, az eltérések
Iistájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) e|számoIható koltségeinek az
Európai Regionális FejIesztési A|apbó| és hazai kozponti kĺiltségvetési e|őirányzatbó|
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a je|en Szerződés aláírásával köte|ezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfe|elően, kel|ő a|apossággal, hatékonysággal és
gondosságga| megva|ósítja, i||etve a 2oo7-2o13 programozási időszakban az Európai
Regioná|is Fejlesztési A|apbóI, az Európai Szociá|is A|apból és a Kohéziós Alapbó|
származő támogatások fe|használásának rendjérő| sző|ő 4/2011. (I. 28.) Korm. rende|et
[a továbbiakban: 4/201.1. (I. 28.) Korm. rende|et] 37-46. $-aiban rögzített fe|téte|ek
fenná||ása esetén az ott e|őírt módon a ktizbeszerzési e|járások |ebonyo|ításába a
Közreműkodő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési FelĹigye|eti Főosztá|yát bevonja.

2.2. A jeten- Szerződés e|vá|aszthatat|an részét képezi az ,,Álta|ános Szerződési
Fe|téte|ek az Úi Széchenyi Terv Regioná|is Fejlesztési operatív Programok keretében
támogatásban részesített kedvezményezettekke| kötendő támogatásl szerződésekhez''
(továbbiakban: ASZF) ameĺyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésse|
egyidejĹĺleg egy péIdányban bocsát a Kedvezményezett rende|kezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli Ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megva|ósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2013 év 12hő 01 nap.
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezex időponttól eltér, azt a
Ke d v ezm é ny ezett köte I es h a l a d é kta l a n u I b ej e l e nte n i,

3,2. Koltségek e|számo|hatóságának kezdete

A Projekt kö|tségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a pá|yázati ritmutató határozza
meg.

A Projekt keretében a kezdő időpontot követően fe|merÜlt kiadásokat |ehet e|számo|ni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megva|ósu|ása, befejezése és |ezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a 0äP, amikor a támogatott
tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint te|jesÜ|t a feIhívásban és
útmutatóban meghatározott feItéteIek me||ett. A projekt fizĺkai befejezésének a
beruházás, i||etve a projekt uto|só tevékenysége flzikaĺ te|jesítésének napja minősĹi|.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015 év 05 hó 31 nap.

3.3.2 A Projekt megva|ósu|ásának napja az a nap' ame|yen a projektjavas|atban
meghatározott fe|adat, cé| a felhívásban fog|altaknak megfe|e|ően, szerződésszerűen
te|jesült, és a Kedvezményezett az e|számo|ásra benyújtandó szám|ákat, szá||ítói
kifizetés esetén az előírt ĺjnrészt a szállítók részére kiegyen|ítette.

A pńi#.k.' EUńFi Unó 6t.&EL d EuóFi
R.9Mlistjld6ifup tBÍBMhtá*tdfulńakmt
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A Projekt megva|ósu|ásának tervezett napja: 2015 év 05 hó 31 nap.

3.3.3 Az uto|só kifizetési igény|és, va|amint annak me||ék|eteként, a záró beszámoló
benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezésétő| számított 30. träP, mely a
Közreműködő Szervezet engedélyéve| egy alka|ommal maximum 90 napra módosítható.

3,3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a je|en
Szerződésben meghatározottak szerĺnt te|jesü|t, a megva|ósítás során keIetkezett
szám|ák kiegyenlítése megtörtént, a támogatássa| |étrehozott vagy beszerzett eszkoz
aktivá|ásra kerü|t, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését
tanúsító, hatósági engedé|yekke| és bĺzony|atokkaI alátámasztott beszámo|óját,
e|számo|ását a Közreműködő Szeruezet jóváhagyta és a kö|tségvetésből nyújtott
támogatás foIyósítása az igazoIt támogatás-feIhasználásnak megfeIe|ő mértékben
megtörtént.

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor teklnthető lezártnak, ha a Szerződésben a
befejezést kovető időszakra nézve a kedvezményezett további köte|ezettséget nem
vá|la|t és a 3.3.4. pontban fog|a|t fe|téte|ek te|jesü|tek. Ha a Szerződés a támogatott
tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget taftalmaz, a
támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vá|lalt kötelezettség
teljesü|t, és a kedvezményezett a köte|ezettségek megva!ósulásának eredményeirő| szóló
záró projekt fenntartási je|entését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a
zárő jegyzőkönyv e| készÜ |t.

3.3.6. A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a fizikai befejezés napjáig felmerü|t kö|tségek
számolhatók el. Az ezen időpontot követően ke|etkezett kö|tségre támogatás nem
foIyósítható.

3.4. Kedvezményezett vá||a|ja, hogy a Projektet 1084 Budapest, Auróra u 22.28 hrsz
35037 (te|epü|és, utca, házszám, he|yrajzi szám) a|att (Projekt he|yszíne) megva|ósítja,
és azt a fenntartási időszak a|att ugyanezen a he|yen fenntartja és tjzemeltetését
biztosítja.

4. A Projekt költsége' forrása, a támogatás összege' iisszetétele és jogcíme

4.L. A Projekt tervezett összkö|tsége

A Projekt tervezett osszkö|tsége 970.000.000 Ft, azaz ki|encszázhetvenmi||ió forint.

4.2. A Projekt e|számo|ható összkö|tségei

A Projekt e|számo|ható ĺjsszkö|tsége 970.000.000 Ft, azaz ki|encszázhetvenmi||ió forint.
A Projekt elszámolható ko|tségeit jelen Szerződés 1. számú me||ék|ete, az e|számolható
koltségek rész|etezését a z' számú me|lék|ete tartalmazza.

4.3. A Projekthez fe|haszná|ásra kerrilő források

A Projekthez felhaszná|ására kerü|ő források rész|etes bontását a je|en Szerződés 3. sz.
me||éklete tarta Imazza'

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásbó| származő támogatás mértéke vá|tozik,
a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladékta|anu| értesíteni köte|es.

A P6j.k.k ä! EuńFi Un|ó láĘ.úđtl .. Eltótsi
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4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt e|számo|ható osszko|tségének 100,00 o/o.a, de |egfe|jebb
970.000.000 Ft, azaz ki|encszázhetvenmi||ió forint'

Az utófinanszírozású projekte|emekre igényelhető támogatási elő|eg mértéke a megíté|t
tá mogatás utófi na nszírozással érintett részének |egfe|jebb 25,oo o/o-a

Az utófinanszírozáslj projekteIemekre igényeIhető elő|eg Iegmagasabb összege
242.5oo.o00 Ft aza z kettőszáznegyve n kettőm i l I i ó-ĺjts zázezer fo ri nt.

Az igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 184.950,000 Ft azaz
egyszáznyolcvannégymillió-kilencszázötvenezer forĺnt, amely legfeljebb a benyújtott
szállítói nettós számlára jutó áfa támogatástartalmának 700o/o-a lehet.

A fordított áfa-elő|eget a Kedvezményezett a folyósítást követő 30 napon belÜ| kote|es az
adó befizetésére fordítani, kivéve ha az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. törvény
ennél rövidebb határidőt á||apít meg, továbbá köte|es azzal a befizetését követő 5
munkanapon be|ül a támogató fe|é e|számo|ni.

5. A Projekt megvalósításának számszeríisíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megva|ósítása során a támogatást a 4. sz. me||ék|etben
meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok e|érése érdekében jogosult és
egyben koteles fe|haszná|ni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket
te|jesíteni köteIes.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2oLI, (I. 28.) Korm. rendeIetben foglaltak szerint a jeIen
Szerződés 5. számú me|lék|etében fogla|tak szerinti bĺztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5. számú meltéktet az ÁszF, a felhívás, valamĺnt a 4/2011. (I, 28,) Korm, rendeletben
foglaltak szerinti szabáIyszeríi benyújtásától válĺk a jelen Szerződés részévé,

7. Záró rende|kezések

7,I. Je|en Szerződés 6 o|da|on és 2 db eredeti pé|dányban készült. A je|en
Szerződéshez csato|t 10 db mel|ék|et, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem
csatolt, de a je|en Szerződésben Vagy az ASZF-ben hivatkozott me||ék|etek, továbbá a
projekt adatlap és annak mel|ék|etét képező va|amennyi nyilatkozat, dokumentum a
Szerződés elválaszthatat|an részei fÚgget|enül attó|, hogy azok a jelen Szerződéshez
tény|egesen csato|ásra kerÜ |tek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés a|áírásáva| kije|enti, hogy a jelen Szerződés
tarta|mát, az Ászr-t, és a vonatkozó jogszabá|yokat, így ktjlönösen áz á||amháztartásró|
sző|ő zoLL. évi cXcV. törvényt (Ánt.), a 292/2009. (X!I, 1g.) Korm. rendetet /
368/2011. (XII, 31.) Korm, rendeletet ( a továbbĺakban: Avr. ) és a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rende|etet ismeri és magára nézve köte]ezőnek ismeri e|, és tudomásu| veszi,
hogy a je|en Szerződés, va|amint az lszr a vonatkoző jogszabá|yok módosításáva|,
il|etve új jogi szabá|yozás bevezetéséve| minden kü|ön intézkedés né|ktj| módosu|nak.

7.3. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet közötti kommunikáció az
a|ábbiakban és az Altalános Szerződési Fe|téte|ek 1. pontjában szabá|yozott módon
va|ósu| meg.

.-
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7.4. A jelen Szerződésbő| fakadó vaIame|y bejelentési, beszámo|ási, je|entéstéte|i,
tájékoztatási kĺitelezettség vagy igénylés teljesítése, a támogatási szerződés kezelése
során bekért dokumentumok benyújtása és a Kedvezményezettnek a Kozreműködő
Szervezet fe|é irányu|ó hivata|os kommunikációja a Pá|yázati e-ügyintézés felü|eten
keresztül történik. Az e|ektronikus alka|mazással már bekÜ|dott dokumentumokat - a
biztosítékok iratanyagán kívü| - papír a|apon nem ke|| isméte|ten bekü|deni. Ha az
elektronikus aIkalmazás haszná|ata lehetséges' szerződésszerű teljesítésnek kizárő]ag az
e|ektronikus aIkalmazás használata minősÜ|.

7.5, Amennyiben a Támogató Vagy a Közreműködő Szervezet bárme|y, a je|en
Szerződés aIapján keIetkező bejeIentési, beszámolási, jeIentéstéteIi, tájékoztatási
köte|ezettség, vagy igény|és te|jesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre,
szerződésszerű te|jesítésnek kizárólag a formanyomtatvány haszná|ata minősü|. A
formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet hon|apjáró|
to|thetők te.

7.6. A Szerződő Fe|ek a je|en Szerződés időtatamára kapcso|attaftót jelö|nek ki. A
kapcsolattartó nevéről, postacímérő|, telefon és telefax számáró| és eIektronikus
levé|címérő| a je|en Szerződés a|áírásáva| egyidejű|eg, változás esetén pedig a vá|tozást
követően 30 napon belül tájékoztatják egymást.

7,7. A Kedvezményezett Közreműkodő Szervezet nem hivata|os kommunikációja
(projektet érintő joghatást nem ke|etkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések
tisztázása,stb.) a 7.6. szerinti te|efon, telefax, e|ektronikus |eve|ezés útján lehetséges.

7.8. A jelen Szerződés hatá|yba |épésének napja megegyezik a szerződést kötő felek
közú| az utolsóként a|áírő a|áírásának napjával. Je|en szerződés 2o2o. december 31-én,
Vagy a zárő projekt fenntartási je|entés e|fogadásának napját követő nappa| (a kettő
közü| a későbbi dátum) hatá|yát veszti.

7.g. Kedvezményezett kije|enti, hogy - az információs önrende|kezési jogró| és az
információszabadságró| sző|ő 2oII. évi CXII.- a projekt adat|apon fe|tüntetett
projektfeIe|ős, ilIetve a Projekt megva|ósításában résztvevő szemé|yek, vaIamint a
beszámo|ás, a szabá|yta|ansági eljárás és az el|enőrzési tevékenység során átadott
dokumentumokban feltüntetett szemé|yek szemé|yes adataiknak a Támogató és a
Közreműködő Szervezet álta| történő keze|éséhez (ideértve ezen adatok felvételét,
tárolását, nyi|vánosságra hozata|át is) kifejezetten hozzájáruItak. Ennek aIapján
Kedvezményezett szavato| azért, hogy ezen szemé|yes adatok fentieknek megfelelő
keze|ése az éri ntett ek hozzájáru |ásáva I történ i k.

7.Lo, Jelen Szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve
a Po|gári Töruénykönyvrő| szó|ó 1959. évi IV. torvényt (a továbbiakban Ptk.), és európai
uniós jogszabá|yok rende|kezései az irányadók.

7.LI. A Kedvezményezett képvise|etében a|áíró szemé|y(ek) kĺjelenti(k) és
cé9kivonatukka|, valamint a|áírási címpé|dányaikkal igazo|ja(k), hogy 1{15a.qági

dokumentumaik/aIapító okiratuk aIapján, a jeIen Szerződés bevezető részében
feltrjntetettek szerint jogosu|t(ak) a Kedvezményezett képvise|etére (és cégjegyzésére),
továbbá ennek a|apján a je|en Szerződés megkötésére és a|áírására. A|áíró képvise|ő(k)
kijetenti(k) továbbá, hogy a testü|eti szervei(k) részérő| a je|en Szerződés megkötéséhez
szükséges fe|hataImazásokkaI rende|kezik(nek), tu|ajdonosai(k) a támogatási jogügy|etet
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű o|yan jogosu|tsága nincs, me|y a
Kedvezményezett részérő| megakadá|yozná vagy bármiben kor|átozná a je|en Szerződés
megkötését, és az abban fog|a|t kotelezettségek maradékta|an te|jesítését.

,I
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8. A kedvezményezett a jelen Támogatási Szerzódés ďáírásávď tudomásu| veszi, hogy
amennyiben a Támogatási Szerződésben vá||a|t kifizetési igénylések és e|ő|eg-
e|számo|ások benyújtásának ütemezése tekintetében - a negyedéves bontásban vál|alt
te|jes összeg igény|éséhez viszonyítottan - 20 napot megha|adó késede|embe esik, akkor
az ASZF 9.2.2. a) pontja a|apján a Támogató e|ál|hat a Szerződéstő|.

9. A kedvezményezett tudomásu| veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású
cse|ekvési ütemtervben megje|enített tevékenységek késede|me a|apján egyérte|műen
megá||apítható, hogy a cse|ekvési ütemterv te|jesítésének havi szintű elmaradása a
negyedéves pénzügyi vá|la|ás te|jesítését veszé|yezteti, a Támogató annak bekövetkeztét
megelőzően is e|álIhat a Szerződéstől.

10. A kedvezményezett a Szerződésben vá||altak érdekkörén kívtil történő
e||ehetetlenii|ése esetén a negyedéves kifizetés! ütemezésben vá||a|t határidőt
megelőzően Iegkésőbb 10 nappa| köteles ezt a tényt a Kozreműködő Szervezet felé
írásban, dokumentációvaI a|átámasztottan - amennyiben indoko|t, módosított ütemezés
benyújtásával egyidejűleg - bejelenteni.

11. A kedvezményezett a je|en Támogatási Szerződés a|áírásáva| kije|enti, hogy a
Támogató rende|kezésre á|l havi szinten, |egfe|jebb egy alka|omma|, hogy a TSz. 10.
számú me|lék|etében rögzített vég rehajtása e|lenőrzésre kerü|hessen.

Szerződő Fe|ek a jelen Szerződést áto|vasták, és közos értelmezés után, mint
a ka ratu kka l és e| ha ngzott nyi |atkozata i kka| mi nden ben egyezőt a |áírtá k.

dr. Kocsis Máté | Bene Dánie|
Po|gármester | Ügyvezető Igazgató

Budapest Főváros VII. Kerü|et Józsefuáros I ESZA Nonprofit Kft.
Önkormányzat I relt Budapest, 2013. év ............ hónap '..

Kelt Budapest, 2013. év ......'...'. hónap ... I napján.
naDlan.

MeIIékletek:
1. sz. me||ék|et -
2. sz. mel|ék|et -
3. sz. me||ék|et -
4. sz. me||ék|et -
5. sz. me|lék|et -

6. sz. me|léklet -
7. sz. mel|ék|et -
8. sz. mel|ék|et -
9. sz. me||ék|et -
10. sz. me|ĺék|et -

Projekt e|szá mo| ható költségei
A Projekt e|számoĺható kö|tségeinek részIetezése
A Projekt forrásai
A Projekt számszerűsíthető eredményei
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok,
megá|lapodások
Eltérések Iistája
A pénzügyi e|számo|ás rész|etes szabáĺyai
Kozbeszerzési terv
Projekt tevékenységeinek ütemezése
A Projekt kifizetési ütemezése

szerződések,

ArÉ|.keE!ńtsiUńú EfugäÉśhldEuńtsi
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53' EGYÉB szoLGÁLTATÁsoK KÖLTSÉGE|

szöve8es indoklfu:

Kie8észĺtö láblázat:

a szánĺtálok bemülatása

összesen

54. BÉRKÖLTSÉG

szÖvegs indok|fu:

KieBésfilő lábláaĺ:

8 szán!tások bemutatása

ös5z6€n

se. nÉruÁnuĺ,ńxox

szövegs indok|ásI

Kie8észhô tábláat:
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ioÍ száma
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memýségi

erység
memýség erységáI (Fl) Osszsen
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52. |GÉNYBE VETT szolcÁlrłľÁsox KÖLTSÉGE|

szÖve8s indoklás:

Kiegészltő tábláat:

a sáińitások bemutďása

száma tevékenység megnevef ése
memýségi

ewsép
memýsé8 erységáÍ (Ft) Oss26en

ior száma teÝékenység megnevezése
memlségi

eNsép
memýség es/sé8á' (Ft) Osszscn

or száma

a projektben beĺöltöí
pozlció/tevékenység

memýségi
erység

memytség eĐ6égfu (Ft) Osszqen

1. o|da|' összesen: 4
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55. szEMÉLYJELLEGÚ EGYÉB KrF|ZETÉsEK
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össÉsen
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F őpä|yázó szöveges indoklás
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. PĺoięLtgszisztęro bérli|oItsége (felad8r8it heti 20 órábu végá): l t hónap * l 25.000 Ft/hó' Öss4sen 2'250'000 Ft

. Pérua$ĺi mukatás bérköt|sége (fe|8dahil heti l o órábe Ýégzi): l 8 hóna! | 
| 25.000 Ft/hó, összsen 2'250.000 Ft

Kie8észltö Éb|ázal:

ĺĺlij;

52' IcÉNYBE VETT szoLGÁLTATÁsoK KÖLTSÉGEI

a s2jnltások bemutatÁsa ' ' 
'

- Proieltmenedaeŕ bériánlékok (28'5%)::!8'hónap } 7I:250 Ft/.hi!' 0$zsm 1.282'500 Ft
- Prcj;t1koordi!fi;; bérjóru|ékok (28,5ýĐ: l 8 hón'ap ł 35'625 Ft/hó, őssHen ó4l'25o Ft.

- PrcjektssiszteN bérjáru|ékok (28'5%): l8 hónap * 35.625 Fýhó, összsen 64l.250 Ft'

- PéÉ0ryi mudiatá$ bérjóru|ékok (28,570): |8 hónap . 35.625 Ft/hó, Ö5s4en ó4l.250 Ft'

a számilások bemuhtása
- Foggetlm;üszaki ellenôr igénybevétetének iö|tsége pÁlyÁ?.áii feĺhivÄs kor|áĺ (mA' 1./Đ ngyelembe véte|éve| brutté

9.696;450 Fi '
.xotdrxm 9ĺłgj4nĺö pĺojéktsziillü kouyvvi.scĄni aĺa pÁIyá'äiilfah|vás korlát (tr'äi: 0J,./") firyelembo vélelével truttó

4,826.000 Fť
. ľiiti'ĺnoĺś'ég tiaos|tásánakkÖl|sé€9i:páyáän fehlYá' kgr!át (Ę3x' 0,5olo) firyelembe vételével I. sz': komuikációs
aomagĺä.vónädĺozłlan bnlttó 4]699.000 Ft.

Kiegészitó tábláat

ŚoÍ sáma
a pÍojektben betöItötĺ

poz|ció/tevék€nység
meMýsé8i

erység
memyFég erységáI (Ft) Ôsszesen

Kiegészítő láblázat

2. o|da|. összesen:4



F opá|y áző szöveges i ndok|ás

ss. pcyÉs szoLcÁLTATÁSoK KÖLTSÉGE!

szövegs indoklás:

Kie8észĺtó táb|áaĺ:

a számitások]bgmutaĺása

soÍ száma tevékenység megnevezése
meMysegl ńemyEég e8ységáÍ (Ft) Osszesen

szóve8s indoklás:

$y.ř'ffi ý;ľffi.úĺ4g1ffi W, fr ääl#}'$lffi*T:ffi mBii.ii

rz. IľGłtl-ĺľor És xĺpcsolóol vłGYoNI ÉRTÉKŰ JocoK

szÖveEs indoklfu|

iÝ.łiiiiłiÍ,.őj' ĺltÍĺĺ.#Íiiĺ#lt;š\ł$'lf'fi,.źä3łff#l.Ęt..tt#1l#fš$:-ęěĺ{f#ífl11#fn-$$štfi'xffig\šfľfĺfsš\Hľff#iiŕläNĺ}ĺ$$fj

lł. rcvńn srnnľotzÉsax, prrsztnrLÉsEK JÁRMŰVEK

aśzánltásokbemutaĺ{sa| .

. Kivitelezési kölśégek teReżói'kölbé8bę6lés alairján összsen battó 869.950.000 Ft

a száÍtĺtások bmulatás!
- Üzemi gépet gżiözöli "Eszliöz|islajrcjel1 Íésze'' lii|ön részletezettek Elapján (l-20. sor) ósszsen bruttó 40'707.3 l 0 Ft

- l'oaĺ ĺ.ui*ai"*"l. ł' fekreretésekiĚsziozlistsjÍojekt része.' f|]lÖn résżeĺezettek a'lapján (2l- 28. sor) összsen bruľĺó

liĺ.!84:630ľt.:'' : ; : : ]

Kiesészĺtő táb|ázatI

ioľ szma levékenység megnevefése
meMylségl

memyiség eg/sé8ár (Ft) Osszesen

zemi íüzleti) séDek. berendezések. felszerel péDek. eszłözöIi 40 101 3t0
'ô.|2i ipĐlatíśi berendezéseh s fe|szerelése|Irodď beÍendezések és somaq 4 184 630

ässzsen

#ĺĺ1ŕffiätffi .trítrl'á'šffi Ę,Ęšsffi ffi trłá# ${'l affi ffi lŃwffi 5lffi lt

rr. IMMATERIÁLIS JÄVAK

szöveges indok|ás:

Kiegészĺt6 ŕábláz8t:

a száinĺthok.bemuhlása!

Kiegészilti tábláza|

3' o|dal, összesen: 4



F opá|y ázó szoveges indok|ás

4. oldal. osszesen:4
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3. sz. me||éklet
Források

Forrás Ft o/o

I. saiát forrás
L/ L. a Kedvezményezett hozzáiárulása
1/2. pa rtne rek hozzáiá ru lása
1/3. bankhitel
II. eqyéb támoqatás:
III. a támogatási konstrukció keretében megíté|t

támooatás
970.000.000 100 o/o

Osszesen 970.000.000 100%

A!mj*t*4 €ÜdFi Ufu ó6@t&t.. EÜđFi
R.gbd|is ÉjH*iŃP Éđn.@fo I&tdfu b* ńę.
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4, sz. mellék|et
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Mutató neve ilpus
(output/eredmény)

Mértékegység Minimá|isan
eIvát

célérték

Cé|értéke
e|érésének
időpontja

Mutató
forrása

Epített,
fe|újított
rende|ők
száma

output db BO 2015.05.31 zaro
beszámo|ó

Epített,
fe|újított egyéb

heIyisé9ek
száma

output db 43 2015.05.31 zárő
beszámo|ó

Beszerzett új,
nagy értékű

orvosi
eszkozok,
műszerek

száma

output db 20 2015.05.31 zaro
beszámo|ó

Minőségi
járóbeteg

szake||átássaI
e||átottak
száma (a

fejlesztésseI
érintett

szakrendelések
esetén)

eredmény 82.000 2015.05.31 zaro
projekt

fenntaftási
jeIentés

Teremtett új
munkahelyek

száma

eredmény db 2 2015.05.31 zárő
projekt

fenntartási
jeIentés

Teremtett
munkahelyek
száma - nők

eredmény db 1 2015.05.31 zárő
projekt

fenntartási
jeIentés

Teremtett
munkahelyek

száma -
hátrányos

heIyszetűek

eredmény db 0 2015.05.31 zárő
projekt

fenntartási
jeIentés

t0
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5. sz. mel|éklet
Biztosítékokra vonatkozó nyi latkozatok, szerződések, megá | |a podások

nem releváns

t1

Á PmíŃ.ka Euńtsi unó 6@udÉ!d EUńFi
R.gd!Ś Éilďěi fuP óďMd@zásal Flhht ńĘ'
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6. sz. mel|ék|et
E|térések Iistája

t2
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7. sz. me||ék|et
A pénzÜgyi e|számo|ás részletes szabá|yai

l3
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Á PEj&.t a Euńtsi Uňió Étäe6|.r EqdFi
Rtfu lb Ŕjlđ&ep éđŃńsh&| dblÉt mB'
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Az
ajanlatkeró
szervezet

megnevezése

A
szerzŐdéshez

rendelt
elnevezés

Budapest
Fóvlíros VIII'
kerület
JÓzsefuarosi
onkormIínyza
t

A beszerzés tárgya:
(árubeszerzés,
szolgáltatás

megrendelése,
szolgáltatási

koncessáÓ, ęítési
beľuhazás, ęítési

koncessziő)

Budapest
FŐvaros VIII.
kerĺilet
JÓzsefuĺíLrosi
onkormányza
t

Budapest
VIII. keľtilet
AurÓra u. 20-
28 szźlmalatti
rendelŐintézet
felriiítása
Eszkcizbeszer
zés a
Budapest
VIII. keľiilet
Auľőľau.20.
28. szám
alatti
rendelŐintézet
korszeľiisítésé
hez

epítési beruhrázás

Becstilt
éľték:

(nettÓ Ft)

8. sz. me||ék|et
Projekt szintíi k zbeszerzési terv

Az alkalmazott
eljĺĺrásrend*
(kÖztisségi
értékhatrírt

elerłő, vagy az
alaIti,

indokolással)

eszkÖzbeszerzés

763 779 528

A
kôzbeszerzé

si
eljráĺrís
fajtźĄa

KOZOSSegl
értékhatar alatti

45 2f2 001)

A hiľdetmény
megielenésének

tervezett
idópontja

k<izôsségi
értékhatár alatti

nyílt eljárás

=ffi

Azalkalmazott
bírálati szempont
(Összességében

legel ny<isebb ajanlat
vagy legalacsonyabb

ôsszegiĺ
ellenszolgáltatás)

2014.02.01

nyílt eljárás

ÁFi.klěkeEldPli un|Ó |.ry!|'cÝál.lz EudFi
Roq|ŃÜ9 ŕ.)l.qéd Mp ltríinä6r|F|Á4alEbulnĐl mt'

2014.04.02.

tisszességében
legelóny<isebb aj rĺľrlat
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Részvételi/
ajánlattételi

hatĺíridŐ tervezett
idópontja

legalacsonyabb
Összegii
ellenszolgáltatrĺs

2014.02.21.

Eľedményhirdetés
teťvezett

időpontja:

2014.04.28.

2014.03.r9.

Szerzódéskôtés
tervezett
idópontja

2014.05.12

2014.03.20.

2014.05.13



<<Kedvezmén y ezett a|áir ása>
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Álta Iá nos Szerződési Fe|tétetek

azÚiszéchenyi Terv Regioná|is Fej|esztési operatív Programok keretében támogatásban
részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1. Általános rendetkezések

Jelen futďárros Szerzódési Feltételek (továbbiakban: Ászľ; hatálya az vj Széchenyí Terv
Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatásban részesített
kedvezményezettekkel megkötött vďamenný támogatási szerzódésre (a továbbiakban
Szerzodés) kiterjed.

Jelen Ászp-ben használt fogďmak aSz.erződésben foglďtak szerint értelmezendóek.

Pg, 
^sZF 

rendelkezései szerzódési feltételnek minősůlnek, amelyeket a Kedvezményez.ett az
adott támogatás igénybevételére vonatkoző SzerzÄdés ďá{rásakor fogad el.

Amennýben az A9ZF és a Sz.erződés azonos tarsru előírásaí között bármilyen eltérés var7, ez
utóbbi rendelkezései lesznek irányadóak.

1.1. A Kedvezményezett aSzerződés a|áírásával nyilatkozik, hogy

a) nem minősü| az a|acsony keresetű munkavál|a|ók bérének eme|ését ösztonző egyes
torvények módosításáró| szó|ó 2011. évi XCIX. törvény 6.5-a szerinti munká|tatónak,

b) az á|lamháztartásró| szó|ó törvénynek megfe|elően
ba) megfe|e| a rendezett munkaÜgyi kapcso|atok követe|ményének,
bb) a köztutajdonban álló 9azdasági társaságok takarékosabb működéséről szól

torvényben fog|a|t közzététe|i kote|ezettségének e|eget tett, vagy nem tartozik annak
hatály a|á, és

bc) jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező más szervezet esetén
át|átható szervezetnek minősü|,

c) nem á|l a támogatási rendszerbő| való kizárás hatálya a|att,
d) nem á|| fenn harmadik személy irányában o|yan koteĺezettség, ame|y a

tá mogatássa l |étrejött projekt cé|já na k megva |ósu |ását meg h i úsíthatia.

I.2. A Kedvezményezett hďadéktďanul, de a körťrlmény felmerůlését követó legkésóbb 8
napon belúl köteles jelenteni a Közremúködő Sznrvezetnek minden olyan körülményt, amely
a Projekt megvďósítását, a támogatás cég-ának elérését veszéIyezteti, ha a Projekt
megvďósítása részben vary egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vas/ a projekt
adatlapban, illetve a jelen Szerződésben foglďt ťrtemezéshez képest késedelmet szenved,
illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ha a Kedvezményezettĺek a támogatás szempontjából
releváns adataiban, vary a támogatás feltételeiben vőJtozäs következik be, a
kedvezményezett a tudomására jutástól számított 30 napon belůl köteles azt írásban
bejelenteni a Kőzremílködó Szervezetnek.

1.3. A Kĺjzreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívtl| bármikor jogosu|t indoko|t
esetben a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármi|yen információt kérni, a
Kedvezményezett pedig köte|es azt megadni.

1.4. A Kedvezményezett a projekt megva|ósítása során álta|a kötött szerződésekben
(szá|lítói szerződések) köteles kikĺitni az elá|lás jogát |egalább arra az esetre, ha a szá||ító
el|en a szerződéskötést követően csőd-, fe|számo|ási, vége|számo|ási, hivata|bó| tör|ési,
i||etve egyéb, a megszüntetésére irányu|ó eljárás indul. A közbeszerzésekrő| sző|ô ZoĹL,
évi CVIII. torvény (a továbbiakban |Ót.) 131.$ hatá|ya a|á eső közbeszerzési eljárás
eredményeként kötcjtt szerződésben szál|ítói finanszírozás alka|mazás esetén a közszféra
szervezet kedvezményezett köte|es kikötni a szál|ítói e|őteg igénylésének 4/20ĹL. (I. 28')

l9
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Korm. rende|et 57.$ szerinti ]ehetőségét, valamint a fo|yósítandó szá||ítói e|ő|egre jutó
támogatás összegének megfe|e|ő mértékű, az NFÜ javára szó|ó, a Kbt. 126. Ę (6)
bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás koteĺezettségét. A gazdaságĺ társaság Vagy
nonprofit szervezet száĺ|ító - cégjegyzésre jogosu|t . vezető tisztségvise|őjének vagy
természetes személy többségi tu|ajdonosának kezességvá||a|ása Vagy garanciaszervezet
á|taI Vá||a|t kezesség is e|fogadható a szá||ítói e|ő|eg biztosítékaként.

1.5. A jelen Szerződésbő| fakadó valame|y beje|entési, jelentéstételi, tájékoztatási
köte|ezettség vagy igény|és teljesítése, továbbá a támogatási szerződés kezelése során
bekért dokumentumok benyújtása a Pá|yázati e-ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató)
felÜ|eten keresztÜ| történik. Az e|ektronikus aIkalmazássaI már bekti|dott
dokumentumokat papír a|apon nem ke|| isméte|ten bekü|deni. Amennyiben a Pá|yázatĺ e-
tigyintézés fe|üĺet jogi és infrastrukturá|is feltételei biztosítottak, szerződésszerű
te|jesítésnek kizáró|ag az e|ektronikus a|ka|mazás haszná|ata minőstj|. Az eset|egesen
csatoIandó me|lék|eteket, e|ektronikusan érte|mezhető formában, a Pá|yázati e-
ü gyĺ ntézés (Pá|y áző Tájékoztató) Fe| Ü |etre ke| | fe|ö|ten i.

Azon köte|ezettségek esetében, me|yekné| a Pá|yázati e-Ĺigyintézés (Pá|yázó Tájékoztató)
fe|Ü|et, jogi és infrastrukturá|is feltéte|ei nem biztosítottak, vagy igazo|t meghibásodása
miatt nem te|jesíthetőek, a kért dokumentumokat papír a|apon és a Péilyázati e-
ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató) fe|ü|eten is be ke|| nyújtani.

Amennyiben egyes kötelezettségek esetében a Pá|yázati e-Ĺigyintézés (Pá|yáző
Tájékoztató) Fe|tj|et infrastrukturá|is fe|téte|ei részben biztosítottak, azon
részköte|ezettségek esetében, melyeknél a Pá|yázati e-Ügyintézés (Pá|yázó Tájékoztató)
Fe|Ü|et infrastrukturá|is fe|téte|ei biztosítottak a kért dokumentumokat papír a|apon és a
Pá|yázati e-Ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató) Fe|ü|eten is be kell nyújtani.
Azon részköteIezettségek esetében, meIyekné| a Pályázati e-tjgyintézés (Pá|yáző
Tájékoztató) Fe|ü|et infrastrukturá|is fe|téte|ei nem biztosítottak, a kért dokumentumokat
papír a|apon és e|ektronikus adathordozón is be ke|| nyújtani.

1.6. Amennyiben a Támogató Vagy a Közreműkodő Szervezet bárme|y, a je|en

Szerződés a|apján ke|etkező bejelentési, je|entéstételi, tájékoztatási köte|ezettség, vagy
igény|és te|jesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendeIkezésre, szerződésszerű
te|jesítésnek kizáró|ag a formanyomtatvány haszná|ata minősül. A formanyomtatványok
a Támogatő és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tö|thetők le.
A formanyomtatványokat szkenne|ve, a Pá|yázati e-ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató)
fe|ü|eten keresztü| keIl a Kedvezményezettnek a Közreműkodő Szervezet részére
eljuttatnia.
Ha a Pá|yázatĺ e-tigyintézés (Pá|yáző Tájékoztató) fe|ület, Vagy egyes funkciói nem á||nak
te|jes ktir{ĺen rende|kezésre' a formanyomtatványok bekü|dése postai úton torténik.

I.7. A Kedvezményezett Közreműkĺjdő Szervezet fe|é irányuló hivata|os
kommunikációja támogatási szerződés keze|ése során az NFÜ hon|apján ta|álható
Pá|yázati e-ügyintézés felü|eten kereszttiI tofténik. A Kedvezményezettnek kü|dött
értesítések az elektronikus aIka|mazáson keresztÜ| kerĹiInek kikri|désre, s az egyedi
jelszóva| e|látott felÜteten egységes formában vá|nak elérhetővé a kedvezményezettek
számára. Az énesítéseket papír a|apon nem ke|| kikü|deni. Ha a Pá|yázati e-Ügyĺntézés
felti|et Vagy egyes funkcĺói nem á||nak te|jes körűen rende|kezésre, az értesítéseket papír
alapon ke|| kikü|deni.

1.8. Ha a pá|yázó, kedvezményezett a KSZ tájékoztatása e||enére, az e|ektronikus
verziő me|lett papír a|apon is benyújtja a kért dokumentumokat, a KSZ-nek nem ke||

vizsgá|nia a papíra|apú dokumentumok és az e|ektronikusan benyújtott verziő
egyezőségét, az e|ektronikusan benyújtott verzió a|apján kel| döntést hozni. A KSZ az
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elektronikusan benyújtott dokumentumma| összefĹiggésben kérhet hiánypót|ást a
kedvezményezettő|.
Ha a pá|yáző, kedvezményezett a KSZ teljes körű tájékoztatása el|enére kizárólag papír
a|apon - az elektronikus a|ka|mazásba va|ó rögzítés né|kü| - nyújtja be a kért
dokumentumokat, rjgy a KSZ köteles annak beérkezését követően haladékta|anul
tájékoztatni a kedvezményezettet arró|, hogy az elektronikus alka|mazásba történő
rögzítés fe|téte|eit nem teljesítve a KSZ nem köte|es e|bíráĺni a papír a|apon benyújtott
dokumentumokat. Ebben az esetben a KSZ - figye|emme| a rendelkezésére ál|ó döntési
határidőre, a beérkezést követő 2 napon be|ü| egy a|ka|omma| utó|agos e|ektronikus
benyújtást kérhet a kedvezményezettőt, me|y nem minősü| hiánypótlási felszó|ításnak.

2. Biztosítékok

Amennýben a Kedvezményezett a 4/2ol1. (I. 28.) Korm. rendelet 33. S-a alapján biztosíték
adására kötelezett, a Kedvezményezett a Sz'erződés ďáírásával nyilatkozik, hory nem ál1
fenn harmadik személy írányában olyan kötelezettsége, amely a Kedvezményezett
bizto síté kadását kor|átozza.

A Kedvezményezett a Szerzőđés ďáírásávď nyilatkozik a 4l2o11. (I. 28.) Korm. rendelet 34.
S (2) bekezdésében foglďtakról.

A támogatás (beleértve az e|őIeget) foýósítására mindadđíg nem kerülhet sor, amíg a
biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint
rendelkezésre nem állnak.

A 4l2o11. (I. 28.) Korm. rendelet 33. S-a szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell
legďább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már I<lfrzetett támogatás egruttes
összegét, a pälyázati útmutatóban, illetve a jogszabályban meghatáĺozottak szerint. A zćlÍo
kifizetési igényléshez a bżtosíték értékét csak abban az esetben szůkséges kiegészíteni, ha a
kedvezményezett dJtal a fenntartási idószakban nyújtandó bżtosíték értékét nem éri el az
addig nyújtott bżtosíték értéke. Biztosíték legfeljebb a projektre megítélt támogatási
összeget elérő biztosítéki értékig kérhető.

A bżtosítékoknak a zárő projelrt fenntartási jelentés elfogadásáig rendelkezésre kell állniuk,
kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a Szerzóďés módosításra kerúl, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is
- sziikség esetén - módosítani módosítani kell, vary ki kell egészíteni.

A biztosítékok érvényesítése a Támogató áltď meghatározott eljárásrend szeńnt történik.

A biztosítékok iratanyaga kizárő|ag papír a|apon nyújtható be.

3. Támogatás kifizetése

3.1. Támogatási e|ő|eg

Amennyiben a Támogató a fe|hívásban a támogatási elő|eg igénybevételét |ehetővé tette,
a támogatási e|ő|eg igénybevéte|ét a Kedvezményezettnek a Közreműkodő Szervezetné|
kel| igényelnie. E|ő|eg indoko|t esetben, a támogatott tevékenység e|indításához és
likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben igénye|hető. Támogatási
e|ő|eg csak azon projektelem(ek)re Vehető igénybe, ame|yek esetében a
Kedvezményezett a Szerződés 1. számú me||ék|ete alapján utófinanszírozási módot kíván
alkalmazni.
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Nem igényelhető támogatási elő|eg a Kedvezményezett számára, ha a támogatás
kifizetésére utófinanszírozással, a projekt megva|ósítását követően, egy összegben kerül
sor.

A Kozreműködő Szervezet a támogatási elő|eg összegét a Kedvezményezett álta|
benyújtott e|ő|egigény|ési kérelem formai|ag és tarta|milag hiányta|an beérkezésétől
számított 15 napon be|Ü| átuta|ia a Kedvezményezett Szerződésben megje|ö|t
bankszámlájára. Támogatási e|ő|eg fo|yósítására egy vagy több részletben kerÜ| sor a
Kedvezményezett kére|me a|apján, va|amint a projekt megvaĺósu|ásának tervezett
napjától függően a Közreműködő Szervezet á|taI meghatározott ütemezésben.

A támogatási elő|eg fo|yósításának feltéte|e, hogy a Szerződésben meghatározott
biztosítékok és a 4/2otI, (I. 28.) Korm. rendelet 30.s e) bekezdésben előírt
dokumentumok rendeIkezésre ál|janak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett támogatási e|ő|eget, azonban a támogatási
előleg fo|yósítását követő 6 hónapon belül nem nyújtott be kifizetési igény|ést, i||etve a
benyújtott kifizetési igény|és a támogatás nem rende|tetésének megfe|elő használatát
bizonyítja, a Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett támogatási előleget a
fo|yósítás napjátó| számított, a Ptk. 232. s (3) bekezdés szerinti kamatta| növe|ten -
kincstári körbe tartozó központi kö|tségvetési szervek esetében kamatmentesen
visszafizetni. A támogatási e|ő|eg visszafizetés te|jesítéséig, Va9y a Közreműködő
Szervezet á|ta|i rész|etfizetési engedé|yezés esetén az engedé|yben meghatározottak
szerint, a kifizetések fo|yósítása feIfüggesztésre kerÜ| (ideértve a szá||ítónak és
enged ményesnek fo|yósítást is)'

A Kedvezményezett a kifizetett támogatási e|ő|eget akkor is a fo|yósítás napjátó|
számított, a Ptk. 232. 5 (3) bekezdés szerinti kamattal növe|ten köte|es visszafizetni, ha
- legkésőbb a zárő kifizetési igény|ésben nem számo| e| a folyósított támogatási
e|ő|egge|, vagy
- a támogatási e|ő|eget, vagy annak egy részét a zárő kifizetési igénylésig bármikor
önként visszafizeti.

3.2 Fordított ÁFA- elő|eg

Szá|lítói finanszírozási módban fordított áfa-e|ő|eg kizárő|ag az á|ta|ános forga|mi adóró|
szó|ó 2007. évi CXXVII. torvény 142. $-a szerinti esetekben vehető igénybe, ha a
kedvezményezett bruttó tá mogatásra jogosu lt á | |a m házta rtási szerv.

Az igénye|t fordított áfa-e|ő|eg |egfeljebb a benyújtott szál|ítói nettó módon kiá||ított
szám|ára jutó áfa támogatástarta|mának 100o/o-a |ehet.

A Közreműködő Szervezet az elő|eg osszegét a Kedvezményezett á|ta| benyújtott
á|ta|ános forgaImi adó e|őzetes megtérítésére vonatkozó formailag és tartaImiIag
hiányta|an kére|em beérkezésétő| számított 15 napon be|Ü| átuta|ja a Kedvezményezett
Szerződésben megjelölt bankszám|ájára. Az elő|eg igénylésére a fordított áfával érintett
szám|a e|számo|ásra benyújtásávaI egyidejű|eg kerülhet sor.

Az e|ő|eg fo|yósításának fe|téte|e, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok és a
4/2oL7. (I. 28.) Korm. rende|et 30.5 ę) bekezdésben előít dokumentumok
rendeI kezésre álljanak.

A fordított áfa-elő|eg cé|hoz kotottségébő| adódóan a Kedvezményezettnek a fordított
áfa-e|ő|eg előzetes megtérítése ĺránti kérelemben meg ke|| jelölnie az áfa befizetésének
időpontját, mely időpontot követő 5 munkanapon be|Ü| köteles benyújtani a
Közreműködő Szervezethez a fordított áfa-előleggel torténő e|számo|ását. Amennyiben a
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Kedvezményezett a fordított áfa-e|őleggel tĺirténő e|számo|ásra vonatkozó határidőt
e|mulasztja és a mu|asztás következtében visszafizetési köte|ezettség kerü| előírásra,
Vagy a fordított áfa-e|őleggel érintett szá||ítói számIa eIutasításra kerü|, Vagy a
Kedvezményezett az e|őleget nem a fordított áfa adóhatóság fe|é történő rendezésére
fordítja, a Közreműkodő Szervezet fe|szólítja a nem megfe|e|ően fe|használt elő|eg
összegének Ptk. 23z. s (3) bekezdés szerinti kamattaI növelt visszafizetésére.
A Kedvezményezett a kifizetett fordított áfa-e|őleget akkor is a fo|yósítás napjától
számított, a Ptk. 232. 5 (3) bekezdés szerinti kamattaI növe|ten köte|es visszafizetni, ha
- |egkésőbb a zárő kifizetési lgénylésben nem számo| e| a fo|yósított fordított áfa-
e|ő|egge|, Vagy a
- a fordított áfa-e|ő|eget, vagy annak egy részét a zárő kifizetési igény|ésig bármikor
önként visszafizeti.

3.3. Szá|lítói elő|eg

A szá|lítói e|őleg a projekt keretein belÜl e|számolható kö|tségnek minősü|, tehát a
Kedvezményezettnek történő támogatási elő|egfizetésen tú|menően |ehetőség Van a
szá||ítók részére fizetett elő|eg megelő|egezésére, i]|etve e|számolására.

A szá|lítói e|ő|eg igénytésének feltéte|e az e|ő|egigény|és, az e|őlegbekérő, a Rende|et 30.
5 (2) által e|őírt dokumentumok és a szá||ítói e|őlegigény|ésre jutó <inerő kifizetését
igazoló bizony|at benyújtása. A szá||ítói elő|eget a kére|em formai|ag és tarta|mi|ag
hiánytaIan beérkezésétő| számított 15 napon be|t.i| átuta|ia a szál|ító elő|egbekérőn
megje|ö|t bankszá m | ájára.

A Kedvezményezett köteles a szá||ító álta| megkü|dött e|ő|egszám|át annak beérkezését
követő 5 napon be|ü| záradéko|ni és hite|esített másolati pé|dányát a Közreműködő
Szervezet részére megkrjIdeni.

Az e|ő|egge| történő e|számolást a támogató fe|é annak figye|embe véte|éve| ke|l
megkezdeni, hogy a folyósított szá||ítói előleg és a szám|a a|apján a szá||ítónak kifizetett
támogatás egyĹittesen nem ha|adhatja meg a szá||ítói szerződés szerinti e|lenszo|gá|tatás
eIszá moI ható összegét.

A 3o6/20L1. (XII.23.) Korm. rende|et L2-I4. $-ai szerinti elő|eg-fizetések esetében a
kedvezményezett a számlákat köteIes ha|adéktalanul benyújtani a Közreműködő
Szervezethez.

3.3.1. A 4/2o1-t. (I.28.) Kormányrende|et 57.$ szerinti szál|ítói e|ő|egre vonatkozó
speciá|is szabá|yok
A közbeszerzésekrő| szó|ó 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6.s (1)
bekezdés a)-f) pontjai a|apján ajánlatkérőnek minősü|ő közszféra szervezet
kedvezményezett - szá||ítói finanszírozás a|ka|mazása esetén - a 4/2011. (I. 2B.) Korm.
rende|et 57.5 (1b) bekezdése alapján a Kbt. 131. s (1) bekezdésének hatá|ya a|á
tartozó kozbeszerzési eIjárás eredményeként kötött szerződésben köte|es biztosítani a
Szá||ító részére a szerződés elszámo|ható cisszege 3Oo/o-ának megfe|elő mértékű szá|lítói
e|ő|eg igény|ésének Iehetőségét.

A közbeszerzési eljárás eredményeként kĺit<itt szerződésben a fe|ek kötelesek rögzíteni
az e||enszolgá|tatásnak a támogatott projekt keretében e|számo|ható összegét. A
kedvezményezett köte|es kikotni, hogy a Szál|ító a folyósítandó szá||ítói előlegre jutó
támogatás összegének megfe|e|ő mértékű, az NFÜ javára sző|ő, a Kbt. t26. s (6)
bekezdése szerinti biztosítékot köte|es nyújtani. Szá|lítói e|ő|eg biztosítékaként gazdasági
társaság Vagy nonprofit szervezet Szá||ító cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének vagy természetes személy többségi tu|ajdonosának kezességvá||a|ása
Vagy garanciaszervezet á|taI vá|ĺa|t kezesség is e|fogadható.
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A szá]|ítói szerződés fe|téte|eit annak figye|embe véte|éve| kell megál|apítani, hogy a
szá||ítói elő|eget a Szál|ító közvet|enül a Közreműködő Szervezettő| igényelheti a
Kedvezményezett egyidejű é*esítése me|lett.

A Kedvezményezett kote|es a 4/2otI. (I. 28.) Korm. rende|et 57. s (1e) bekezdése
alapján 5 napon be|ü| te|efaxon Vagy e|ektronikus |evé|ben je|ezni a Közreműkodő
Szervezet fe|é a szállítói e|ő|egge| kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában a szá|lítói
elő|eg -i génylést a Kedvezményezett részérő| e|fogadottna k kel I teki nten i.

A Kedvezményezett koteIes a szá|lítói elő|eg biztosítására vonatkozó, NFÜ által
meghatározott rendeIkezéseket, szerződéses feItételeket a szá||ítói szerződésekbe
beépíteni.

A kozvetlen szá||ítói előlegigénytés előfe|tétele a 3.3. pontban fog|a|takon tú|, hogy

a) a közbeszerzési e|járás te|jes dokumentációja a Kedvezményezett á|tal e|lenőrzésre
benyújtásra került a K<jzreműködő Szervezethez a közbeszerzések e||enőrzésére
vonatkozó e|já rásrend szeri nt,

c) a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, aláírt szá||ítói szerződés az a|áírást
követően ha|adékta|anuI benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez,

e) a kedvezményezett a szá||ítói e|ő|egigény|ésre jutó onerő kifizetését igazo|ta a
Közreműködő Szervezet fe|é, kivéve száz százalékos támogatási intenzitás a|kalmazása
esetén, vagy ha a kedvezményezett azEU onerő A|apbó| önerő-támogatást igénye|t.

Devizában kötött szá||ítói szerződés esetén a támogató az álta|a megadott fix
devizaárfoIyamon veszi nyi|vántartásba a szá||ítói szerződést. Az e|őlegbekérőt, az
e|őlegszám|át, vaIamint a rész-/végszám|át ugyanezen a devizaárľo|yamon keIl
átszámítani.

Az e|őlegge| történő e|számo|ást a támogató fe|é annak figye|embe vételével ke||

megkezdeni, hogy a fo|yósított szá||ítói e|őleg és a szám|a a|apján a szá||ítónak kifizetett
támogatás egyuttesen nem ha|adhatja meg a szál|ítói szerződés szerinti el|enszolgá|tatás
eĺszámoI ható osszegét.

A Kedvezményezett köte|es a Szállító á|ta| megküldött elő|eg-szám|át annak
beérkezését követő 5 napon be|ü| - záradéko|ni és hite|esített máso|ati pé|dányát a
Közreműködő Szervezet részére megkü|denĺ.

A Kedvezményezett köte|es ha|adékta|anu| tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet, ha
olyan információ birtokába jut, me|y a Szá|lító szerződésszegését, ideértve a szá||ítói
e|ő|eg nem rendeltetésszerű, Vä9Y céltó| e|térő felhaszná|ását a|apozza meg.

A Kedvezményezett köte|es ha|adékta|anu| információt szo|gá|tatni, és a Közreműködő
Szervezette| együttműködni annak érdekében, hogy a nem a szá||ítói szerződés cé|jáva|
osszeegyeztethető módon fe|haszná|ásra kerÜ|ő szá||ítói e|ő|eg Szá|lító á|tali
visszafizetésére, i||etve annak fedezetéü| szo|gátó biztosíték érvényesítésére mie|őbb sor
kerÜ|jön.

A szál|ítói e|őleg igény|ésére és elszámolására vonatkozó további rész|etszabá|yokat a
Pénzügyi e|szá mo| ás rész|etes szabá|yai ta rta I mazza.

3.4. A támogatás fo|yósítása

3.4.1 A Kedvezményezett a kifizetés-igény|ést és az időszakos, va|amint zárő beszámo|ót
_ a Szerződés hatá|yba |épését kĺivetően - a Közreműködő Szervezethez e|ektronĺkusan
nyújtja be a Pá|yázati e-ügyintézés (Pá|yázó Tájékoztató) fe|ü|etrő| e|érhető on-line
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alkalmazáson keresztüĺ. A kifizetés-igény|és, il|etve a beszámo|ó me||ék|eteit e|ektronikus
formában (papír alapú dokumentumok esetében szkennelve) szÜkséges csatolni a
Pá|yázati e-Ügyintézés fe|ü|eten. Szám|aösszesítő benyújtása esetén a kedvezményezett
á|ta| cégszerűen aláírt eredeti pé|dányt szkenne|t formában, va|amint ,,x|s,'formátumban
elektronikusan csatolni kell.

Amennyiben a Pá|yázati e-ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató) fe|ü|et infrastrukturá|is
feltételei nem Vagy részben biztosítottak, az 1. me||ék|et szerinti a|átámasztó
dokumentumokat eIegendő e|ektronikus adathordozón benyújtanĺ:

a) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén - ha a pá7yázati felhívás, illetve a támogatási
szerzi5dés lehetőséget ad arra, hogĺ az elsó kiÍjzetési igényléshez mellékelve keruljön
benyújtásra - a biztosítékok iratanyaga,
b) a Kedvezményezett hiteles ďáírásávď ellátott kifizetési kérelem,
c) a számlaösszesítők,
d) iđőszakos, illetve zárô beszámotő,
e) ha a pá|yázati fe|hívás, i||etve a támogatási szerződés e|őírja, záró kifizetési igény|és
esetén a könyvvizsgá|ói igazo|ás.

A Kedvezĺnéĺyezett szerződéskötéskor a 11. szÁmú melléklet szeńnti ütemezést köteles az 1.

és a 10. számú mellékletekben foglďt utemezésekkel, vďamint a jelen pontban foglďtakkď
összhangban meghat áĺozni.

3.2.1 A támogatások folyósítäsa az alábbi formában torténhet:

a) Utófinanszírozás: A támogatás fo|yósítása kozvet|enÜ| a Kedvezményezettnek -
i|letve engedményezés esetén az engedményesnek _ a Szerződésben megje|o|t
bankszámlájára történő uta|ássa| történik, a köz|emény rovatban a Szerződés
azonosító számá na k feItÜ ntetéséve| ;

b) Szá||ítói finanszírozás: A támogatás fo|yósítása közvet|enü| a szá||ító részére
történő kifizetésse! - ĺ||etve engedményezés esetén az engedményesnek
történik a Kedvezményezettet terhe|ő, a szám|a támogatáson fe|ü|i összege
kifizetésének igazoĺása me||ett. Szá||ítói finanszírozású szám|a nem nyújtható be
zárő kifizetési igény|és keretében, kivéve, ha a projekt te|jes egészében szá||ítóĺ
finanszírozássaI va|ósuI meg.

A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csato|nia ke|| ,,A pénzügyi e|számo|ás
rész|etes szabályai', című mel|ék|etben meghatározott egyéb dokumentumokat is.

3.2.2 A szám|ák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köte|es:

a) a szám|án a|áírásáva| igazo|nĺ a vásáro|t termék megvételét, haszná|atát vagy a
szolgá|tatás igénybevételét, fe|tÜntetni a Projekt regĺsztrációs számát, és a
,,támogatás elszámolására benyújtásra került,, szöveget.

b) a számlaösszesítőket egymást követő, megszakítás mentes folyamatos
sorszámozássaI e||átni, egyérte|műen fe|tĹintetve az abban szerep|ő számlák á|tal
|efedett elszámolási időszakot (kezdete és vége), va|amint a Projekt címét és
számát;
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c) idegen nye|vű szám|a esetén a Kedvezményezett cégszerű a|áírásáva| el|átott, a
főbb megnevezések magyar nyeIvű fordítását tarta|mazó máso|atot is me|léke|ni
kell.

3.1. A Kozreműktjdő Szervezet a beérkezéstől számított 30 - szá|lító részére történő
közvetlen kifizetés esetén 15 - napon be|ü| |egfeljebb 15 napos határidőve| jogosu|t a
Kedvezményezetett felhívni a hiányok pót|ására, i||etve a hibák kijavítására. Amennyiben
a Kedvezményezett ennek a köte|ezettségének a hiány pót|ására és hĺba javítására adott
határidőn be|ĹiI nem tesz e|eget, az a kifizetési igénylés érintett részének e|utasítását
je|enti. Ez esetben további hiánypót|ásnak nincs he|ye.

3.2. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igény|és beérkezésétő|
számított 45 napon be|Ü| - közvet|enül a szát|ító részére történő kifizetés esetén 30
napon be|Ül - fizeti ki. Szá||ítói és utófinanszírozást Vegyesen tartaImazó kifizetési
igény|és esetén is biztosítani ke|| a szál|ító részére 30 napon be|Ĺil történő kifizetést. A
kifizetés határidejébe a Kedvezményezett á|tal hiánypót|ásra igénybe vett időtartam' a
Szerződés 6. pontjában meghatározott támogatás fe|fiiggesztésének eseteiben a
felfüggesztés időtartama, va|amint a szabá|ytaIansági gyanú kivizsgálására tett
intézkedések, va|amint az NFÜ honlapján közlemény formájában kozzétett év végi zárási
és év e|eji szám|anyitási fo|yamatok nem számítanak be|e.
A Kedvezményezett rende|kezése szerint a Szerződésben megje|ö|t bankszám|átó! e|térő,
a számlavezető pénzintézet á|ta| |eigazolt, a Kedvezményezetthez tartoző bankszám|ára
is utaIható az adott kifizetési igény|és a|apján kifizetendő támogatási összeg.

^ 
3o6/2oL1. (XII.23.) Korm. rend. 14. $ szerinti szá||ítói finanszírozássaI megva|ósu|ó

kifizetések speciá|is elszámo|ási fe|téte|eit a Szerződés PénzĹigyi e|számo|ás rész|etes
szabályai című me|lék|ete tartaI mazza.

3.3. Amennyiben a támogatás az 3.5. pontban fog|a|t határidőben, a Támogatónak
i!|etve a Közreműködő Szervezetnek fe|róható okbó| nem kerriI kifizetésre, a
Közreműködő Szervezet a késede|em időtartamára a határidő lejáratának napján
érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfe|elő késede|mi kamatot fizet annak a
jogosu|tnak, akinek vonatkozásában a késede|emme| érintett bizony|atra jutó késede|mi
kamat összege megha|adja a 10 000 forintot. Nem kel| késede|mi kamatot fizetni a
központi kö|tségvetési szerv részére. A késedelmi kamat a|apja a késede|emme| érintett
számIa támogatás tartaIma. Szá||ítói finanszírozás, i||etve engedményezés esetén a
Közreműködő Szervezet a szá||ító, i||etve az engedményes számára fizet késede|mi
kamatot.

3.4. Amennyiben az időszakos beszámo|ó e|utasításra kerti|, a kapcso|ódó kifizetési
igény|ésben igénye|t támogatási összeg nem folyósítható' A Közreműködő Szervezet az
elutasítás tényérő| és annak okairó| értesítést küld. Ebben az esetben a Kedvezményezett
a soron következő beszámo|ójában nem csak az azzal érintett időszakról, hanem az
elutasítással érintett beszámo|ási időszakról is köteles beszámo|ni, bemutatva abban az
e|utasítás indokainak mego|dására tett lépéseket.

3.5. Pénztigyi zárás

3.5.1. A zźlro kiÍizetés folyósítását követóen a Közrerĺr,(lköd<ĺ Szervezet e|végzi a szerződés
pénzťrryi záĺäsát, és az addig telesített kifizetések, vďamint sz.erződés ďapján kifizethető
támogatás összegének firyelembe vételével intézkedik a szükséges pénzůryi záró-korrekció
(kifrzetés/visszakövetelés) elvégzése iránt. Fenntartási kötelezettség előírása esetén a
fenntartási időszak leteltét követően a KőzrernÍiködő Szervezet e|végzl a szntz'ođés végső
pénzuryi zárásät, és intézkedik a további szúkséges pénzüryi zárő-korrekcío
(kifizetés / visszakovetelé s) elvégzése iránt.
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3.5.2. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó kifizetenđó támogatást ilyen esetben a Közremúködő
Szewezet nem fizeti ki.

3.6. A támogatás összegének változása

3.6.1. Ha egy te|jesítendő indikátor nem éri el a 4/201'1. (I. 28.) Korm. rendelet 80. s
(6)-(7) bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműködő Szervezet az ott
meg hatá rozott jog kovetkezményeket a ĺ ka I mazza.

3.6.2. Ha a Projekt elszámo|ható kö|tsége a tervezetthez képest csokken, a tervezett
célok megvalósítása mel|ett, a támogatási összeget is arányosan csĺjkkenteni kel|. A
csökkentés mértéke a költségmegtakarítás mértékéve| egyezik meg.

3.6.3. Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megva|ósítása során kozbeszerzési
e|járás IefoIytatásának koteIezettség terheIi, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó
kozbeszeĺzési e|járás befejezését követően, vdgY amennyiben az egyes beszerzésekre
jutó támogatást a projekt adat|apban meghatározták, bárme|y kozbeszerzési e|járás
lefolytatását kovetően a Közreműködő Szervezet egyolda|úan kezdeményezheti a
megíté|t támogatás csökkentését a közbeszerzési e|járás alapján létrejött vá||a|kozási
szerződésse| Ie nem fedett támogatás összegéve|.
Nem kerü| sor a vá||a|kozási szerződésse| |e nem fedett támogatás elvonására, ha a
Közreműködő Szervezet erre irányu|ó felszólításában megjelö|t határidőben és módon a
Kedvezményezett megindokolja, hogy a vá|laIkozási szerződésse| |e nem fedett
támogatás fe|használása a Projekt cé|jainak e|érése érdekében szükséges és az indok|ást
a Közreműködő Szervezet elfogadja.

3.6.4. Amennyiben a Projekt megva|ósítása során, az e|számoláskor bemutatott és
e|fogadott tényleges kö|tségek megha|adják a tervezett kö|tségeket, a Kedvezményezett
ebben az esetben is kizáró|ag a jelen Szerződésben fog|a|t támogatási összegre jogosu|t,
amennyiben jogszabá|y másként nem rende|kezik.

3.6.5. Átára megíté|t támogatás csökkentése

Amennyiben a Kedvezményezettnek a Projekt keretében bruttó módon tervezett és
támogatott projekteleme/tevékenysége vonatkozásában a megvalósítás időszakában áfa
|evonási jogosultsága ke|etkezik, az áfára megíté|t támogatássa| a Projektre megíté|t
támogatást csökkenteni ke||.

Amennyiben a Kedvezményezett a megva|ósítás során e|térő áfa mértékű, vagy e|térő
áfa |evonási jogosu|tságú projekte|em/tevékenység közott csoportosít át kö|tséget, azígy
megtakarított áfára jutó támogatás nem haszná|ható fe|.

4. Szerződésmódosítás

4.1. A Szerződés bármĺfé|e módosítása, be|eértve az ahhoz csato|t me||ék|eteket is
csak írásos formában, va|amennyi szerzódést kötő fé| aláírásával ttirténhet, kivéve, ha
jogszabá|y Vagy az Aszr e|térően rende|kezik. A Kedvezményezettnek a
szerződésmódosítást a megfe|elő i ndoklássa I e| látva ke| | e|őterjeszten ie.
Ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett á|taI előterjesztett módosítási
javaslatot nem hagyja jővá, és a Kedvezményezett a hozzájáru|ás megtagadásának
e||enére a vá|toztatást vé9rehajtja, ôZ ebbő| eredő szabá|yta|anságért, annak
jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett
feIe|ős.
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A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejeIentésének e|fogadásávaI
a Szerződés minden kÜ|ön intézkedés né|kĹi| módosu|.

4.2, A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köte|es kezdeményezni, ha
a) a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos Szerződésben meghatározott
időponthoz képest e|őre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
b) a hatá|yos Szerződésben rögzített bárme|y indikátor értékének várható te|jesü|ése
nem éri el a 4. számú me|lékletében rogzített cé|érték 75o/o-át,
c) egyszeri e|számo|ásró| többszöri e|számo|ásra kíván áttérni,
d) vá|tozik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befo|yáso|ó !ényeges je||emzője. E
vonatkozásban az NFÜ honIapján a Pályázati Útmutató mel|ék|eteként közétett
Projektta rta |om-vá |tozás útm utatóba n fog |a lta k is kötelező jel leg ge| i rányadóa k.

Ha a 4. számú mel|ékletben meghatározott cé|értékek e|őre |áthatóan nem 100o/o-ban
te|jesÜlnek, és ez je|entős mértékben módosítja a projektet a Kedvezményezett köteles a
Szerződés módosítását kezdeményezni huszonot száza|ékot meg nem ha|adó mércékű
váĺtozás esetén is.

4.3' A Kedvezményezett Vagy a Közreműködő Szeruezet kezdeményezésére a
Szerződés közös megegyezésseI módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés
módosítására irányu|ó kérelmét írásban, indoko|ássaI e||átva vaIamint a kéreImet
alátámasztó dokumentumokkaI köte|es a Közreműködő Szervezet részére e|juttatni.
A Kedvezményezett módosítási ĺgényét - a módosítást mege|őzően - o|yan időpontban
köte|es e|őterjeszteni, amely |ehetővé teszi, hogy a Közreműkodő Szervezet, a Támogató
a hozzájáru|ásró| mega|apozott döntést tudjon hozni.
A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hĺánypótlás idejét - a
módosításra irányuló kére|em beérkezését követő 30 - indoko|t esetben 60 - napon be|ü|
megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy - a kére|em e|utasítása
esetén - az e|utasítást és annak indoklását. A Kozreműködő Szervezet á|tal e|készített
szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvéte|étől számított 15 napon be|t.iI
kciteles cégszerűen a|áírva vlsszakÜ|deni a Közreműködő Szervezetnek. A
szerződésmódosítás e|bírá|ásáig a támogatás fo|yósítását a Közreműkodő Szervezet
felfüggesztheti.

ASzerződés - jogszabá|y e|térő rendelkezésének hiányában - csak akkor módosítható, ha
a Projekt a módosított fe|téte|ekke| is támogatható lett vo|na.

Amennyiben a projekt egy vagy tobb, a pá|yázatĺ fe|hívásban meghatározott öná||óan
támogatható e|eme már megvalósu|t, az NFÜ Szerződés módosításával kezdeményezheti
a projekt szakmai tarta|mának módosítását.

4.4. Amennyiben a Kedvezményezett adó|evonási jogában változás következik be,
ha|adéktalanul kote|es beje|enteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a vá|tozást
kovetően a Kedvezményezett az áfát levonhatja , a Szerződést módosítani szÜkséges. Az
adólevonási jog megvá|tozása és annak bejelentése kĺizötti teljesítési időpontra
vonatkozó szám|ák a|apján kapott támogatásbő| az áfára jutó, kifizetett támogatási
összeget a Kedvezményezett a szerződésmódosításban meghatározottak szerint köteles
visszafizetni.

4.5. Amennyiben a Szerződés, va|amint a je|en Ászr módosításának tárgya a jelen
AszF hatá|ya a|á taftozó kedvezményezettek kote|ezettség a|ó|i mentesítése, i||etve
részére a Szerződésben, i|letve a jelen ASZF-ben meghatározottakhoz képest több|et
jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyo|da|ú
nyilatkozata a Szerződést, i||etve a jelen aszr-t mĺnden külön intézkedés nó|kti|, a

28



ffi szĺcHENYI TERvY
nyiIatkozatban meghatározott tartaIommal, a nyĺ|atkozat Kedvezményezett részére
történő közlésétő| kezdődő vagy a nyi|atkozatban fog|a|t egyéb határidővet módosítja. A
nyiIatkozat jóváhagyására a Támogató jogosu|t.

A Közreműkodő Szervezet akkor is módosíthatja egyo|da|úan a Szerződést, i||etve je|en
Aszr-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára. többletkote|ezettséget.eredméňyez,
de a módosításra jogszabály aIapján elIenőrzésre jogosu|t szerv á|taI lefolytatott
e||enőrzésrő| vagy szabá|yta|anság megá|tapításáró| készült jelentés megá||apítása és
javas|ata miatt van szÜkség.

^z 
ASZF módosítása eltéró kikötés hiányában az NFÜ honlopján történó közzététe|Ie| |ép

hatályba.

5. Ktĺzbeszerzésekre vonatkozó szabá|yok

5.1. Amennyiben a Projekt megva|ósítása során a közbeszerzési e|járás |efo|ytatásának
köteIezettsége fenná||, a Kedvezményezett a szÜkséges közbeszerzési e|járásokat
lefolytatja. A kozbeszerzési eljárások szabá|yos |efo|ytatásáért kizáró|ag a
Kedvezményezett, mint aján|atkérő fe|e|. Ennek megfe|e|ően bárme|y közbeszerzési
e|járássa| kapcso|atos szabá|yta|anság megá||apítása esetén a támogatás egészére Vagy
egy részére vonatkozó visszafizetési köte|ezettség is kizáró|ag a Kedvezményezettet
terheli.

A Kedvezményezett köteles továbbá közbeszerzéseinek lefolytatása sorárn a4/2oI1. (I' 28.)
Korm. rendelet 23. cime, vďamint a Támogató áĺtď kiadott, az ,IJtmutató a támogatásból
megvďósulő közbeszerzési eljarások ellenórzésére vonatkozoarl a 2oo7-2ol3 programozási
idószakban az Európď Regíonális Fejlesztési Alapból, az E:uropaj Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származő támogatások felhasználásának rendjéról sző|ő 4l2o11. (I. 28.)
Korm. rend. alapján" rendelkezéseinek megfelelően eljárni, íry kůlönösen a Közremúködó
Szervezetet és az NFU Közbeszerzési Felů5releti Főosztähyát az abban foglďtaknak
megfelelóen tájékoztatni, a tevékenységůk végzéséhez szůkséges dokumentumokat részükre
belďrldeni, illetőleg ereÍ7 szerale?'etekkel egrüttmÍiköđni.
A Közremúködő Szervezet és az NFÜ Közbesz'erzÉ,si Felriryeleti Fóosztálya jogosult
megismerni a Kedvezményezett mindenkor hatályos közbeszerzési szabä7yzatát.

5.2. A Kedvezményezett Projekt szintii közbeszerzési tervet köteles késáteni, amely jelen
szerződés 9. számú mellékletét képezi. Amennyiben vďamely beszcrzés - projekt szintú
közbeszerzési tervben rögzitett lényeges jellemzójében változás következik be, a
Keđvezményezett hďađéktďanul, de legkésóbb avältozás bekövetkeztétő| számított 8 napon
belůl köteles az aktua1iz'á7t kőzbeszerzési tervet a Közremúködó Szervezet részére vältozás-
bejelentés keretében megktildeni.

6. Támogatás folyósításának felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, il|etve a Szerződésben meghatározott
esetekben köte|es, i||etve jogosu|t a támogatás fo|yósítását felftiggeszteni.

A Kozreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok

tájékoztatása szerint |ejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása Van;
b) ha a Közreműködő Szervezetnek a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen

követe|ése á|| fenn;
c) a Kedvezményezett á|ta| e|végzett tevékenység eltér a céltó|, il|etve a Szerződésben

meghatározott cé|okhoz mért e|őrehaIadás nem kieté9ítő, és a Közreműködő
Szervezet a Kedvezményezett időszakos vagy zárő beszámo|óját e|utasít;a;

d) tervezett vagy rendkívÜli he|yszíni e|lenőrzés megá|lapításai a|apján ez indoko|t;
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e) szerződésszegés esetén;
f) a Kedvezményezett az egyes kifizetési ĺgény|ésben igénye|t támogatási összegnek

megfelelően megeme|t biztosítéki mértéket legkésőbb a kifizetési igény|és
benyújtásával egyidejű|eg nem igazo|ja, és ezt az erre irányu|ó hiánypót|ásra történő
felszólítás keretében sem póto|ja ;

g) ha jogszabály, a Támogatási Szerződés vagy a támogatói okirat részbeszámolási
köte|ezettséget ír elő a kedvezményezett számára, annak e|mulasztása Vagy nem
megfe|e|ő te|jesítése esetén ;

h) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetésse| érintett,
kö|tségvetési sorokkaI kapcsolatos adatokat érint.

A Közreműködő Szervezet fe|függesztheti a támogatás fo|yósítását, ha
a) olyan esemény kovetkezik be, ame|y az e|á||ás következményét vonhatja maga után;
b) a Kedvezményezett e||en szabá|yta|ansági gyanú merĹi| fe| vagy eljárás indu|, i||etve

az eljárás fo|yamán bármikor;
c) ha a Kedvezményezett o|yan vá|tozásról tesz beje|entést a Ktizreműködő

Szervezethez, amely szerződésmódosítást tesz szÜkségessé;
d) a 4/2oIL. (I. 28.) Korm. rende|et 35. s (2) bekezdése a|apján a 35. 5 (1)

bekezdésében szabá|yozott esetekben.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körü|ményt Közreműkodő
Szervezet á|tat tűzött határidőn be|ü| nem szÜnteti meg, az szerződésszegésnek minőstil.

A támogatás fe|fÜggesztése, il|etve a támogatás visszatartása esetén
Kedvezményezettet kárta|anítás, kártérítés, il|etve késede|mi kamat nem i||eti meg.
Kedvezményezettet a veIe szemben aIkalmazott szankciók nem mentesítik
Szerződésben, va|amint a jelen Ászr-ben fog|a|t köte|ezettségei te|jesítése a|ó|.

7. A Kedvezményezett áItati szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

7.t. A Kedvezményezett álta|i szerződésszegés esetei

A Kedvezméĺyezett kötelezettséget vállď aľra, hory ha a projekt részben va5r egészben
meghiúsul, vary a támogatást szabálytďanul használja fel, a támogatást a Közremťrködő
Szer:łezet vary a Támogató döntésében, vary a döntés ellen benyújtott jogorvoslat ďapjáLn
hozott jogerós határozatban foglaltaknak megfelelcĺen visszaÍjzeti, és tudomásul veszi, hory
ennek elmulasztása esetén annak összege
- a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek
hiányában
- a központi költségvetésból biztosított támogatásból - ha a Kedvezményezett ilyen
támogatásra jogosult - levonásra kerůl.

Amennyiben a Kedvezrnényezett a felszólítást követően úry nyilatkozik, a visszďizetendó
támogatás a még ki nem frzetett támogatási összegbe afrzetési hatáĺ.iđő előtt is beszámításra
kerülhet.

A Szerződés Kedvezményezett á|tali megszegésének minősril minden o|yan cse|ekmény,
vagy mu|asztás, ame|lye| a Kedvezményezett
- a támogatást jogszabálye||enesen, nem rendeltetésszerűen, il|etve nem a projekt

cé|iának megva|ósítására hasznáĺja fe|, Vagy a támogatott tevékenység
megva|ósítása egyéb módon meghiúsu|, i||etve tartós akadá|yba ütközik, vagy

- a támogatott tevékenység megvalósításáva| késedelembe esik, i||etve részben vagy
teljes mértékben e|mulasztja azok teljesítését, vagY

- ha a Szerződés, annak me||ék|ete Vagy az ASZF te|jesítéséve| összefüggésben
ke|etkezett, jogszabá|yon Va9y a Szerződésen alapuló egyéb köteIezettségét
megszegi, annak nem - vagy határidőben nem - tesz e|eget így kü|önösen, ha:

a
A
a
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a Kedvezményezett már nem fe|e| meg a pá|yázati fe|téte|eknek,
a Kedvezményezett nem tesz e|eget, i]|etve határidőben nem tesz e|eget a
Szerződésben, ASZF-ben Vagy jogszabá|yban fog|a|t beje|entési,
információszo|gá|tatási, nyilatkozattételi Vagy egyéb egyÜttműködési
kötelezettségének,
a Kedvezményezett határidőben nem te|jesíti a pĘekt fenntartási jelentéstéte|i
kötelezettségét, i||etve bármely beszámolási kote|ezettségét nem a megfele|ő
formában Vagy nem a megfe|e|ő információkka| és mellékletekkel nyújtja be, és
köteIezettségét a te|jesítésre Vagy hiánypót|ásra vonatkozó feIszólítás
kézhezvéte|étől számított 15 napon belü| sem teljesíti,
a Kedvezményezett a kozbeszerzésre, tájékoztatásra, nyi|vánosságra vonatkozó
köte|ezettségeit nem, Vagy nem szabá|yszerűen te|jesítette,
a Projekt fenntartási időszakára, iIletve közmű beruházás esetén annak
üzeme|tetésére és vagyonkeze|ésére e|őírt kĺite|ezettségeit a Kedvezményezett
nem te|jesíti,
a Kedvezményezett az eIlenőrzésre jogosu|t ellenőrző szervek munkáját
akadá|yozza, Vagy az e||enőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányu|ó
írásbe|i fe|szó|ításban megje|ö|t határidőig, sem teszi |ehetővé,
a 4/2ot1-. (I.28.) Korm. rende|etben, az Aht-ban, az Avr-ben Vagy a fe|hívásban a
Szerződés megkotésének fe|téte|eként meghatározott és a Kedvezményezett á|taI
megtett nyilatkozatait a Kedvezményezett visszavonja.

7.2. Projektfe|ügye|eti rendszer működtetése

Amennyiben a projekt szerzódésszerh megvďosítása veszélybe kerůl, az NFÜ jogosult a
támogatási szerződéstől vďó elállást, illetve a támogatói okirat visszavonását megelőzóen a
projekt szerződésszerú megvďósításához szükséges intézkedéseket megtenni, íry lnilönösen
a projektmenedzsment költségeket csökkenteni, azok kifizetését feltételekhez kötni,
projektfelüryelót kírendelni, a kedvezményezett európď uniós fejlesztési forrásokhoz valő
hozzáférését ideiglenesen korlátozni, vďamint a
visszavonásáĺ.ól/ csöklrentéséról rendelkezni.

támogatás részleges

Az NFÜ ezen íntézkedéseket a projekt - a hatályos Szerzőđésben vállďt - ůtemezéséhez vaJő
visszaállásig teheti meg. Amennyiben a támogatási szerződésben vállďt ritemezéshez vaJő
visszaállás - az NFÜ áLltal meghatározott - hatáńdőre nem történik meg, az NFÜ elállhat a
támogatási szerzódéstól illetve visszavonhatja a támogatói okiratot.

7. 3' Projektmenedzsment tá mogatás csokkentése

Amennýben a Projekt elfogadott költségvetése taĺtaJmaz a projektmenedzsment
tevékenységre vonatkozoan elszámolható költséget, annak összegét csökkenteni kell,
amennyiben a Keđvezményezett projektmenedzsment-tevékenységéből fakadó
kötelezettségeit nem, vary nem szerzódésszer(ieĺt, illetve nem a jogszabäIyol<nak megfelelően
teljesíti, továbbá amennýben a Kedvezményezett a közbeszerzéssel kapcsolatos
adatszolgáLltatási kötelezettségének nem, illetve nem a sznrzśđésben, vary az irtnyadó
jogszabďyokban meghatáľozottak szerint tesz eleget. Az elvonás mértékét a Közremťtködó
Szervezet a jogsértés mértékével arányosan, mérlegelés útján áLllapítja meg szabálýďansáď
eljárás keretében.

Az elvonás mértéke meghatározott az ďábbi esetekben:

25o/o, oJTlennyíben a benyújtott kifizetési ígénylést a KözremÍiködó Szervezet |ega7äbb két
ďkďommď a "Pénziggĺi elszámolás részIetszabä7yal" mellékletben foglaltaknak megfelelően,
ďapvető hibák, hiányosságok miatt utasítja el,

c)

a)
b)

d)

e)

s)
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25o/o, amennyiben a projektfelúryeleti rendszer során kialakított beavatkozási- és
ütemtervben foglalt, a Kedveznényezett felelősségi körébe utalt intézkeđéseket a
Keđvezrnényez'ettLegalább két ďkďommď nem vďósítja meg az e|őirt határidóre,
25oÁ, amennýben a Keđvezményezett az igénybe vett fordított áfa-elóleget nem
rendeltetésszerůen használja fel,
d) 507o, amennýben a 4.2. pont szerintí sz,erzjodésmódosítás ďapjául szolgáló körülmény a
Kedvezményezettnek felróható okból következik be, vary a változás-bejelentés,
szerzőđésmódosítás kezdeményezési kötelezettségét késedelmesen teljesíti,
e) 5oo^, amennýben a projektfelüryeleti rendszer során kiďakított beavatkozási- és
ürtemtervben foglďt, a Kedveanényezett felelőssegi körébe utďt intézkeđéseket a
Kedvezményezett|egalább harom ďkďommal nem vďósítja meg az e|őirt határidóre,
f) Iooyo, amennyiben a Kedvezrnényer.ett igénybe vett elóleget, az'onbarl az e|őIeg kifizetését
követő, jogszabáĺyban meghatározott időtartamon belül nem nyújtott be kiÍizetésí ígénylést,
vary a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem renđeltetésszerii felhasználását
igazolja.

7.4. A támogatás részleges visszavonásávď e5lidejĺileg a projekt megvďósult részelemeinek
támogatása

Amennýben a projekt eryes tevékenységei, illetve elemei sz'erződésszerúen nem
teljesíthetóek, az.onban a pĘekt más, teljesíthető elemei - a projekt célja szerint -
önmagukban is értékelhető, hasznosítható projekterységet képeznek,az NFÜ visszavonhatja
a Kedvezményezettő| a részére kifizetett, de a nem szerzśdésszerŰr teljesítés okán el nem
számolható résztevékenységek és projektelemek költségére jutó támogatás összegét. A
vísszavonás Ptk. 232. $ (3) bekezdés szerinti kamattď növelt összegben történik. A
támogatás részleges visszavonása esetén a pĄektmenedzsment költség _ vary korábbi
pénzüryi szankció esetén annak szankcióvď csökkentett összege - elszámolásának aránya
nem hďađhatja meg az összköltség elszámolásának aĺányát.

onmagában is értékelhetőnek tekinthetti az a projekt elem, amely a projekt egészének
megvďósulása hiányában is a projekt céljának megfelelóen hasznosítható.

A támogatás részleges visszavonásávď eryidejúleg a Sz.erzőđést is megfelelóen módosítani
kell.

7.5. Késede|mi kötbér

Késedelmi kötbér fizetés írható eló, amennyiben a Kedvezményezett
a) a projektte| kapcso|atos beszámo|ási és je|entéstéte|i kote|ezettségét határidőben

nem, Vagy hiányosan, hibásan teljesíti, és köte|ezettségének a támogató írásbe|i
felszó|ítását követő 15 napon be]Ü| nem tesz eleget, VagY

b) el|enőrzés-tűrési köte|ezettségének nem tesz e|eget, és az e||enőrzést az erre
irányuló írásbeli fe|szólításban megjelö|t határidőn beltil sem teszi |ehetővé, vagy

c) a támogatott tevékenység fizikai befejezése a Kedvezményezettnek fe|róható
okbó| a Szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot
meghaladóan késik,

A késede|mi kötbér alapja az a) és b) pont esetében a beszámo|ó (időszakos Vagy záró)
vagy a fenntartási je|entés benyújtásának esedékességéig, il|etve az e||enőrzéstűrési
köte|ezettség megsértéséig kifizetett támogatás össze9€, ćl c) pont esetében a megíté|t
támogatás összege.
A késedelmi kötbér napi mértéke a kotbér a|apját képező támogatás lOo/o-ának 1/365-od
része.

A kötbérfizetés kezdő időpontja
- a) pont esetében a beszámo|ási, je|entéstételi köte|ezettség teljesítésének eredeti

határideje, uto|só napja a projekt je|entés benyújtását mege|őző nap;
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- b) pont esetében az e|lenőrzéstűrési kote|ezettség megtagadásának napja, utolsó
napja pedig az e|lenőrzés |ehetővé tételének napját mege|őző nap;

- c) pont esetében a megva|ósulás Szerződés szerinti határideje, uto|só napja a
projekt fizikai befejezésének tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projektte| kapcso|atos beszámolási,
e|lenőrzéstűrési, va|amint a támogatott tevékenység megva|ósításának kotelezettsége
teljesítése a|ó|.

7.6. Elá||ás a Szerződéstő|

Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabá|yi, szerződéses Vagy
egyéb e|őírást megszegi, a Támogató, il|etve a Közreműködő Szervezet jogosu|t a
Szerződéstő| e|á||ni, í9y kÜlönösen

a) 1 7.7. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagY az
ASZF a szerződésszegéshez más jogktivetkezményt fűz;

b) a Kedvezményezett a Kozreműködő Szervezet szerződésszerű te|jesítésre
vonatkozó felszó|ításának az abban megjelo|t határidőt kovető 30 napon be|ü| sem
te|jesíti a Szerződés, valamint az ASZF alapján fenná||ó kote|ezettségét;

c) amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkcitésétő| számított 12 hónapon
belü| nem kezdeményezi a támogatás ĺ9énybevéte|ét Iega|ább a megíté|t
támogatás 10o/o-ának fe|használását igazo|ó, kifizetési kére|em benyújtásáva| és
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

d) amennyiben a kedvezményezett a Szerződés megkötésétő| számított tz hónapon
be|Ü| a megva|ósítás érdekében harmadik fé|től megvásáro|andó szolgá|tatásokat,
árukat, építési munkákat |ega|ább azok teryezett összértékének 50o/o-át elérő
mértékben - eset|eges közbeszerzési kote|ezettségének te|jesítése me||ett - nem
rende|ĺ meg' Vagy az erre irányu|ó szerződést harmadik fé||el nem koti meg;

e) a Kedvezményezett e|len a Cégkoz|önyben közzétett módon csőd-, felszámo|ási,
vége|számo|ási, hivataIbó| torlési, Vagyonrendezési e|járás ĺndu|t Vagy
végrehajtási, adósságrendezési e|járás van folyamatban;

f) a kozpénzekbő| nyújtott támogatások át|áthatóságáró| szőlő 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. $ szerinti összeférhetetlenség fenná|l;

g) a Kedvezményezett e||en |efolytatott szabá|yta|ansági e|járás eredményeként, az
elá||ás sza n kciójána k megállapításakor;

h) amennyiben a Projekt meghiúsu|ását Vagy taftós akadályoztatását e|őidéző
körÜ|mény a Kedvezményezettnek fe|róható okbó| következett be;

i) a kedvezményezett részérő|, Vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik
személy részérő| nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisÜ| Vagy érĽéke
egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfe|e|ő új biztosíték,
vagy az értékcsökkenésnek megfe|elő további biztosíték nyújtásáró| az ruFÜ á|tal
megszabott ésszerű határidőn belü| nem intézkedik;

j) amennyiben jogszabá|y a|apján e||enőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai
a|apján a szerződés illetve jogszabá|ysértés megá||apítására, Vagy a támogatás
visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amel|ye| a Támogató egyetért;

k) a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 35. g-ban, illetve az Avr. 82. $-ban
meghatározott egyéb esetekben;

l) a Szerződés 3.4. pontjában fog|alt kötelezettség nem te|jesítése esetén;
m) hite|t érdem|ően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést

érdemben befo|yáso|ó va|ót|an, hamis adatot szo|gá|tatott a támogatási igény
benyújtásakor;

n) kieme|t projektek esetén, amennyĺben a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság a
kieme|t projekt akciótervi nevesítését visszavonja.

A Szerződéstő| történő elál|ás esetén a Kedvezményezett az addig fo|yósított támogatás
(be|eértve az elő|eget is) összegét a Ptk. szerinti kamatta| növe|t mértékben - kincstári
körbe tartozó központi kö|tségvetési szervek esetében kamatmentesen - köteles
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visszafizetni a Közreműködő Szervezet á|ta| megjelö|t bankszám|ára, kozléstő| számított
30 napon be|ü|. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak egyes
rész|etei - foIyósításának napja, uto|só napja pedig a visszafizetési köteIezettség
teljesítésének napja.

A Kedvezményezett a kamaton fe|ü| a hatályos jogszabá|yi e|őírások szerint köteles
késedeImi kamatot fizetnĺ, amennyiben bármeIy visszafizetési köteIezettségét
határidőben nem te|jesíti.

7.7. Jogosu|at|anu| igénybe vett támogatási részösszeg visszakövete|ése

A Közreműködő Szervezet a Szerződés módosítása vagy az attó| történő e|á||ás nélkti| is
e|rende|heti a támogatás részleges - a jogszabá|yséftésseĺ, i||etve a nem
rendeltetésszerű Va9y szerződése||enes Va9y jogosu!at|an feIhaszná|ássaI arányos
mértékű - vĺsszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosu|at|anuI igénybe
vett támogatási részosszeget Ptk. 232. s (3) bekezdés szerinti kamattal növeIt
mértékben kincstári korbe tartozó kozponti kö|tségvetési szervek esetében
kamatmentesen - koteles visszafizetni a támogató által meghatározott határidőn be|ül, a
megjelö|t bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás fo|yósításának
napja, uto|só napja a visszafizetési köte|ezettség teljesítésének napja.

Ha a Kedvezményezett a visszafizetési köte|ezettség te|jesítéséve| késede|embe esik, a
késede|me után a Ptk' szerinti késede|mi kamatot ke|| érvényesíteni, kivéve kincstári
körbe tartozó központi kö|tségvetési szervek esetében.

7.8. Szabályta|anság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hory a 4l2ol1. (I. 28.) Korm. rendelet 2. s 24.
pontjában meghatározott szabd)ytďanság miatt indult eljáLrás esetén a Közremriködő
Szervezet, illetve a Támogatő a szabá7ýďansági eljáľás ďatt a kifizetési igénylésben
szerepló, szabálytďansággď érintett összeg ery részének vary egészének kifizetését
felfůggeszti, a szabálytďanságí eljarás eredményeképpen pedig jogosult elutasítani' vary a
kifizetett támogatás ery részét vary egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást
csökkenteni, vďamint a vonatkozó jogszabáLlyokban és az Ászp-ben meghatározott más
szankciót ďkďmazni. A Kedvezményezettet a vele szemben ďkďmazott szankciók nem
mentesítik a Szerzőđésben foglďt kötelezettségei teljesítése ďól.

A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Sz.erzödés megszúnik.

8. Támogatásokellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás
feIhaszná|ásának l||etve a Projekt megva|ósu|ásának e||enőrzését minden o|yan
szervezet, hatóság, egyéb szemé|y részére |ehetővé teszi, ame|yeket erre jogszabály
jogosít, iIletve kote|ez'
Kedvezményezett biztosítani köte|es, hogy az előzetesen részére bejelentett he|yszíni
e||enőrzések alkalmáva| az erre fe|jogosított képvise|ője jelen |egyen, és a szükséges
dokumentumok rendelkezésre bocsátásáva|, a szÜkséges információk, ké't adatok
megadásáva|, va|amint a fizikai eszközökhöz va|ó hozzáférés biztosításával segítse az
ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat a|apján készített jegyzőkönyv átvéte|ét
a|áírásávaI igazo|ja.

9. A Projekt dokumentumainak nyi|vántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köte|es a Projekt dokumentumainak nyi|vántartását és őrzését
biztosítani és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok il|etve egyéb
szemé|yek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projektte| kapcso|atos
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minden dokumentumot koteles elkü|önítetten nyi|vántartani, és |ega|ább 2o2o. december
31-ig megőrizni.
A Kedvezményezett köte|es a Projektre vonatkozóan e|kĹilonített számvite|i nyilvántartást
vezetni.

10. A Projekt fenntartása

10.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.

Io.2. Infrastrukturá|is, i||etve terme|ő beruházások esetén a projekt befejezésétő|
számított 5 évig, mikro-, kis- és középvá||a|kozások esetében 3 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mel|ett a Kedvezményezett vá||a|ja, hogy a Projekt megfe|e| az
10B3/2006/EK rendelet 57. cikke (1) bekezdésében fog|a|taknak (fenntartás)'

A támogatott beruházássa| |étrehozott Vagyon a záró fenntaftási je|entés e|fogadásáig
csak a Támogató e|őzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, i||etve a szo|gáltatási és az
egyéb kĺjte|ezettségek átvá||a|ásáva|, átruházásávaI idegeníthető e|, adható bérbe, il|etve
terhe|hető meg.

Amennyĺben a Kedvezményezettnek továbbfog|aIkoztatási köte|ezettsége álI fenn, akkor
a Projekt befejezetését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a
kötelezettség teljesítésérő| be kell számo|nia a Közreműködő Szervezetnek.

10.3. A projekt befejezésétől számított 5 évig, mikro-, kis- és kozépvá||aIkozások
esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben ke|| beszámolnia
a szerződés te|jesü|éséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért
számszerűsítnető eredményekrő|. A je|entést Pá|yázati e-Ügyintézés (Pá|yáző
Tájékoztató) felü|eten e|ektronikus formában kelI benyújtani.

A Kedvezményezett fenntartási je|entés beadására a Szerződés hatálya a|att évente
egyszer köte|ezett. Az első je|entés benyújtásának határidejét a Közremiíködő Szervezet
határozza meg. A fenntaftási időszak végét k<jvetően a Közreműködő Szervezet á|ta|
meghatározott időpontig a Kedvezményezett zárő projekt fenntartási jelentést nyújt be a
Köz rem ű kö dő Szerv ezethez.

Lo.4. Ha egy, a projekt fenntartás végéig teljesítendő indikátor nem éri e| a 4/2oLL. G.
28.) Korm. rendelet 80. s (6)-(7) bekezdésében meghatározott értékeket, a
Közreműködő Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket alka|mazza. A
vĺsszakövete|ésse| érĺntett összeget a zárő beszámo|ó a|apján elfogadott támogatási
összegbő| kel| |evonni.

10.5. Az I083/2006/EK rendelet 55. cikke szerintijövede|emtermelő projektek esetén a
projekt fenntartási időszak a|att fe|ülvizsgá|atra kerü|nek az elszámo|ható kö|tségek
maximális mértékének megá|lapításának aIapjául szolgá|ó költség-, i||etve bevéteIi
adatok. Amennyiben a Kedvezményezett a fe|ü|vizsgá|at eredményeként kapott
maximá|isan igénye|hető támogatásná] magasabb összegű támogatásban részesü|t, a
kü|önbozetet köteles a Támogató részére vĺsszafizetni.

A je|en Szerződés hatá|ya a|att a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági
költséghaszon eIemzés o|yan vá|toztatásához, amely a pénztigyi eIemzésnek a
támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befoIyásolja Vagy befoIyásolhatja, a
Kedvezményezett köte|es a Tá mogató előzetes írásbe|i jóváhagyását kérni.

11.Tu|ajdonjog és sze|lemi jogok
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11.1. A Projekt eredményei, így kü|önosen (az akárcsak részben) a támogatásbó|
|étrehozott vagyon és az azza| kapcsolatos je|entések és egyéb dokumentumok
tu|ajdonjoga, valamint a Projekt során |étrejött, Vagy beszerzett vagyoni értéket
képviselő sze|lemi alkotások kizárólagos fe|haszná|ásának joga - ide nem értve a
tervezési szolgá|tatások tekintetében a tervezőt megi||ető, szerzői jogi védelem alá eső
alkotásokat - a Kedvezményezettet iIleti.

ĹL.2. A Projekt megva|ósításának végére a Projekt eredményeképp |étrejött
vagyontárgyak tu|ajdonjogát (sze||emi a|kotások kizáró|agos fe|haszná|ásának jogát, ide
nem értve a tervezési szo|gá|tatások tekintetében a tervezőt megil|ető, szerzői jogi
véde|em a|á eső alkotásokat) - amennyiben azza| eredeti|eg nem rende|kezett, és az
átruházás nem ütkozik jogszabáĺyi rende|kezésbe, Vagy nem idegen tu|ajdonon történt a
beruházás - át ke|| ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárő
beszámo|óhoz csato|ni ke||.

11.3. A je|en Szerződés hatá|ya a|att a Projekthez készített pénzÜgyi és gazdasági
ko|tséghaszon elemzés oIyan vá|toztatásához, amely a pénzĹigyi eIemzésnek a
támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befoIyásoIhatja, a
Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbe|i jóváhagyását kérni.

IL.4' Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt keretében közbeszerzési e|járás
|efo|ytatására köte|es, a Kedvezményezett köte|es a közbeszerzési e|járás |efo|ytatása
során az ajánIati/részvéteIi/aján|attéte|i feIhívásban, iIletve a nyertes ajánIattevőve|
megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem
a|á eső alkotáson a Kedvezményezett terü|eti kor|átozás né|kü|i, kizáró|agos és harmadik
személynek átadható fe|haszná|ási jogot szerez. Köte|es továbbá biztosítani, hogy a
szerződés a|apján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdo|gozására.
Ha a Projektet a Kedvezményezett bárme|y okbó| nem va|ósítja meg' Vagy részben
va|ósítja meg, akkor a szerzői jogi véde|em alá eső a|kótás fe|haszná|ásának jogát
köte|es átruházni a Támogatóra vagy az á|ta|a megje|o|t személyre.

11.5. Amennyiben je|en Szerződés a|apján folyósított támogatás terhére, Vagy a Projekt
keretében |étrejött szel|emi aIkotás fe|haszná|ására a Kedvezményezett jogot szerez, űgy
köteles ezen használati jogot fe|hívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére
ingyenesen biztosítani. Támogató és a Kĺjzreműkodő Szervezet e jogot Üz|etszerűen nem
jogosult gyakoro|ni, ígY a fe|használás a jövede|emszerzés vagy jövede|emfokozás cé|ját
a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgáĺhatja.

11.6. A közbeszerzési e|járás megindítása e|őtt a Kedvezményezett kote|es a teljesítésre
kerülő tervezési szo|gáltatások tekintetében a tervezőt megil|ető, szerzői jogi véde|em
alá eső aIkotáson harmadik szemé|ynek átadható fe|haszná|ási jogot szerezni. A
fe|haszná|ói jognak magában ke|l fogla|nia az a|kotás (terv) átdo|gozásának jogát is.

II.7. Amennyiben a Szerződés a|apján fo|yósított támogatás terhére, vä9Y a Projekt
keretében |étrejött sze|lemi a|kotás fe|használására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy
tulajdonjogának érintet|enĹiI hagyása mel|ett kote|es annak oktatási / képzési /
fogIaIkoztatási cé|ra torténő feIhaszná|ását bármely további feIhaszná|ó részére
ingyenesen biztosítani. A felhaszná|ó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakoro|hatja, így a
felhaszná|ás a jövedeIemszerzés Vagy jovedeIemfokozás cé|ját közvetve sem
szolgálhatja.

12. Tájékoztatás és nyi!vánosság

LŻ.I. A Kedvezményezett a Projekt megva|ósítása során köte|es a hatá|yos
jogszabá|yokban meghatározott tájékoztatási és nyi|vánossági köte|ezettségeknek e|eget
tenni, a Projektről és a támogatásrő| az ott meghatározott módon és tarta|omma|
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információt nyújtani. Az ezze| kapcso|atos kĺivete|ményeket a Támogató hon|apjáró|
letö|thető Kedvezményezettek Tájékoztatási Köte|ezettségei c. útmutatő és az Arcu|ati
Kézikönyv tarta lmazza.

L2'2. A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. Útmutatóban e|őírt
kommunikációs tevékenységek nem te|jesítése vagy rész|eges te|jesítése, i||etve az
előírtaktó| e|térő formában t<irténő megva|ósítása a megíté|t támogatás kommunikációra
e|számo|ható részének csökkentését vonja maga után.

L2.3. Amennyiben a Kedvezményezett a kötelezően előírt tevékenységeken tú| egyéb
kommunikációs tevékenységeket is tervez, vá||a|ja, hogy azok esetében is betaftja az
11.1. pontban |eírtakat.

L2.4. A Projekt maxima|izált, de e|számolható kö|tségeinek részét képezik a
kommunikációs ko|tségek is. A maximumérték fe|etti kommunikációs kö|tségek nem
számo|hatók el.

t2.5. A Kedvezményezett a Szerződés a|áírásávaĺ vál|a|ja, hogy a Támogató
e|ektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megje|enéseiben és egyéb tájékoztató
jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja.

12.6. A Kedvezményezett köte|es bárme|y, a Projektte| kapcso|atban szervezett
eseményrő| (eszköz átadás, projektzárás, sajtótájékoztatő, stb.) a Kĺizreműködő
Szervezet képvise|őjét és kommunikációs szervezeti egységét értesíteni a rendezvény
napját megelőző |egkésőbb 20 nappa|.

t2.7. A Kedvezményezett a 9zerződés aláírásáva| hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy a
Támogató, va|amint a Közreműködő Szervezet keze|ésében |évő, a támogatás
fe|használására vonatkozó adatokat a Támogató és a Kcjzreműkodő Szervezet
nyi|vánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyi|vánosságra hozata|át
jogszabá|y kifejezetten megtiItja.

13. A Szełződés megszíinése

13.1. Szerződő Felek megá||apodnak abban, hogy a Szerződés a te|jesítést (be|eértve az
e|lenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési köte|ezettséget is) megelőzően csak
vis maior, |ehetet|enülés, a Kĺizreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett á|tali, a
Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő e|á||ás, a te|jes támogatási
osszeg és kamatainak visszafizetése Vagy a bíróság határozata a|apján szűnik meg. A
Szerződő Fe|ek a jogviszony jel|egére való tekintette| a fe|mondás jogát kizárják.

t3.2. Kedvezményezett e|á||hat a Szerződéstől, amennyiben annak te|jesítésére, a
szerződéskötést követően, neki fe| nem róható okból beál|ott körü|mény folytán nem
képes. A Szerződés i|yen esetben, annak megkotésére visszamenő hatál|yal megszűnik,
és a Kedvezményezett köte|es a támogatás elá||ás időpontjáig fo|yósított összegét,
jogszabá|yban meghatározott mértékű kamattal novelt összegge|, az e|á|lásban közö|t
időpontban visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak
egyes rész|eteĺ - fo|yósításának napja, uto|só napja pedig a visszafizetési kötelezettség
teljesítésének napja.

13.3. A Kedvezményezett a kamaton fe|ü| a hatá|yos jogszabá|yi e|őírások szerint
köteles késede|mi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kote|ezettségét határĺdőben
nem te|jesíti.
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