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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatźtr ozati i avaslat a bizottsźls' szźtmźr a:.

Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képviselő.testület e szám,ára

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. december l}-én, KEOP-2012-5.5.0lA kódszámon
pźiyazati felhívást tett közzé a Kömyezet és Energia operatív Pľogram ,,Épületeneľgetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakaľékos źLtalakíttlsď' címmel.

A pźůyźzati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékossělg fokozása az
energetika teljes vertikumában, azaz az energia teľmelése, elosztása, szá||itása és _ a veľtikum
legkritikusabbnak ítélhető szegmense - a végfelh asznźiás teľületén.

A Képviselő-testület a |5120|3. (I.23.) szálműhatźrozatálban dĺintött arľól, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügyniikség á|,ta|k'tírt KEOP-2012-5.5.0lA kódszámú páIyźzatoĺ indul, az a|źbbi
épületek energetikai ľekonstrukciój a célj ából :

- Napraforgó Napközi otthonos óvoda (Tolnai L. u.7-9.)
- Szźlzszoľszép Napkĺizi otthonos ovoda (Sz(:zu.2.)
- vaľunk Rád Napkĺizi otthonos óvoda (Csobánc u. 5.)

- Budapest Főváros VIII. keľült Józsefuarosi Polgĺĺrmesteľi Hivatal (Baross u. 63-67.)
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A teljes kłjrűpályazati dokumentáciő elkészítésére vonatkozőanközbeszeruési éľtékhatáľt el
nem érő beszeľzési e|járás keľĹilt lefolytatásra, a Varosgazdá'|kodási és Pénzügyi Bizottság a

90l20I3. (I.28.) szźmuhatározata szeľint a nyertes ajźn|attevó az Aquaprofit Zrt. A pźlyázat
elkészítéséľe vonatkoz ő szerzodés 20 1 3. j anulár 28-án alélírásra kerĹilt.

A fentiek a|apjan az AquaproťĺtZrt. aterlĺezętt mrĺszaki tartalomnak megfelelően a szükséges

aľajánlatokat bekéľte és elkészítette a projekt részletese kĺiltségvetését, amely a|apjátn a

Képviselő-testĹilet a 35l20I3. (II. 06.) szźlm,Úhattrozatában döntött a projekt összköltségéľől
(bruttó 115 890550 Ft), az öĺltész biztosításĺĺľól (bruttó 17383 583 Ft) és a pźl|yźzat

benyujtásaľól.

A pá|yázati dokumentáció 20|3. február ll-én benyújtásľa került a Nemzeti
Kömyezetvédelmi és Energia Kĺizpont Nonprofit Kft. részére. Az eljarő hatóság 2013. februar

15-én kelt írásban tájékoztattaaz onkoľmáĺyzatot, hogy a pá|yazat befogadásľa keľült és azt

taľtalmi ellenőľzésre bocsátja. A taľtalmi ellenőrzés során a Nemzeti Kdrnyezetvédelmi és

Energia Központ Nonprofit Kft. hiánypótlasra szólította fe| az onkoľmanyzatot. A Képviselő-
testiilet a 78l20I3. (III.06.) szźlmű határozata a|apjźn, a hiĺánypótlás során a pá|yźnat

összköltsége 1 Ft-tal megemelésre keriilt a költségvetési táb|źnatokban történt kerekítések

miatt. lgy u pľojekt összköltsége 115 890 551 Ft-ra módosult, melyhez a Képviselő-testtilet
vá|tozatlanul 17 383 583 Ft saját foľrást biztosított.

II. A beterjesztés indoka

A Nemzeti Kömyezetvédelmi és Energia Központ Nonproťrt Kft. 2013. november 15-én

éľtesítette az onkormányzatot, hogy a benýjtott, KMoP-4'3 .2lL-13-20l3-000l azonosító

szźnrĹl pźůyazatot aKłlmyezet és Energia operatív Irrányító Hatóság vezetője 98 506 968 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte és felkéľte a tźĺrlogatási szęrzóđés megkötésére. A
Képviselő-testĺilet döntése szükséges a tfunogatási szeruodés megkĺitéséről, valamint annak

mellékleteiről, illetve apźiyázati dokumentáció ütemezésének feliilvizsgálatárő|.

III. Tényállási adatok

Az eredetileg benyújtott pźiyézatban a projekt megvalósítás időszakanak tervezett kezdo
időpontja z}I3.július 01., a fizikai befejezésénektęrvezettnapja20|4. augusztus 31. volt. A
tĺímogatási szeruodés megk<ĺtésének elhúzódása miatt szükséges a projekt kezđó és befejező

időpontjanak aktua|izálása és igy atźtmogatási szerzódés megkötéséhez sziikséges mellékletek
(kijzbeszetzési terv, havi tevékenység és kiťlzetési ütemteľv) összhangba hozata|a M ti,
módosított hatlĺľidőkkel. A tervezettkezdo időpont f0|3. december 01-re, a ťlzíkai befejezés

tewezett időpontjának 20|5. janulĺr 3l-re ttirténő módosítását módosítási kérelem keretében

kell a Nemzeti Kdmyezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-nél kérvényezni. A
határidők módosítása után a támogatási szęrzĺ5ďés megköthető.

A projektben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szfüséges hivatalos közbeszeruési

tanácsadó megbízésa' mely szo|gá|tatáls megrendeléséhez kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő

beszerzési eljaĺást szfüséges lefolytatni, tekintettel a becsült éľtékre, mely bruttó 1 016 000

Ft, nettó 800.000,- Ft. A közbeszerzési tanácsadó költsége a projekt támogatott tevékenységei

között szerepel, íEy az teljes ĺisszegben elszámolható a projekt terhére. A beszeruési eljárás

eľedményének megálĘapitásfua a Józsefvárosi onkoľmányzat Közbeszerzési és Beszeľzési



Szabáiyzat2O.7.pontjaa|ka\mazandó, mely szerint ,,2O.7. onkoľmányzatibeszerzést érintő a

nettó 1.000.000 Ft-ot el nem érőbeszerzésekről a Polgiĺľmester saját hatáskörében dönt.''

IV. Dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet elfogadja a KEOP-5.5.0lNl2-20I3-0|22 pľojektazonosító,

,,Eneľgiaraciona|izá|źls Józsefuaľosban'' címii projektben meghatětrozott feladatokat, a

98 506 968 Ft tlĺmogatási ĺĺsszeget és az eľ.e vonatkozó támogatási szerződést, mellékleteivel
egyiitt. A Képviselő-testĹilet doĺt az uniós fonásból megvalósuló projekt elkiilönített

bankszáml aszám megnyitásaľa vonatkozó intézkedésről.

V. A diintés célja, pénzĺĺryi hatása

A cél a Napraforgó Napközi otthonos óvoda (Tolnai L. u. 7-9.), a Szźuszorszép Napközi
otthonos óvoda (Szíiz v. 2.), a Vĺĺľunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobĺĺnc u. 5.) és

Budapest Főváros VIII. került Józsefuĺĺľosi Polgármesteri Hivatal (Baross u. 63-67.)

épületének energetikai rekonstrukciója összesen 98 506 968 Ft Európai Uniós forrás és

|7 383 583 Ft ĺinkoľmĺányzati saját foĺľás bevonásával.

VI. Jo gszabályĺ kiiľny ezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyarorszźtg helyi önkormányzatairól szóló 20lI. évi
CLXxxx. törvény 41. $ (3) bekezdése és a l07. $-a alapjan hozzameg.

Kéremaza|źtbbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úry diint' hory

|. a.l e|fogađja a Környezet és Energia opeľatív Progľam Iranyító Hatóságanak vezetóje á|tal
jóvahagyott, a KEoP-5.5.0lN|2-20|3-0|22 projektazonosító, ,,Energiaraciona|izźiás
Józsefuĺíľosban'' című projektben meghatfuozott feladatokat, támogatás összegét'

b.l aptojekt teljes megvalósítási összege 115 890551 Ft, ebből az összes támogatási
összeg 98 506 968 Ft, önkoľmanyzati saját forľás 17 383 583 Ft.

Felelős: Polgĺíľmesteľ

Hatĺíridő: 2013. november 20.

2. elfogadja az e|őte1esztés mellékletét képező KEOP-5.5.01A-|2-20|3-0I22 azonosító
szźlmu, ,,Energiaľaciona|izźtlźs Józsefuaľosban'' című projekt megvalósításĺáľa kötendő
Támogatási Szerződés teruezetet és mellékleteit, felhata|mazza a polgĺĺľmesteľt a hatándő
módosításhoz szfüséges kéľelem és a Támogatási Szeľződés megktĺtéséhez szfüséges
teljes dokumentáció a|źitźsźra és benyújtasára a Nemzeti Kömyezetvédelmi és Eneľgia
Kĺizpont Nonprofit Kft. felé.
Egyben fe|hata|mazza a Polgiíľmestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges
módosításainak a|źtirásaĺą amennyiben az nem éľint önkormźnyzati forľásbevonást,
hataridő módosítást vagy az elfogađott progľam elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős:

Határidő:

Polgĺírmester

20|3. novembeľ 20., azesetleges módosításokat kĺivetően azonnal



3. felkéri a polgármesteľt, hogy a Sberbank MagyarorszÁgi Zrt-nél kérje elkĹil<jnített
a|szźlm|a megnyitását a pá|yźnat elszámolásához és felkéri a polgáľmesteľt, hogy az
a|szálm|a megnyitásĺĺhoz szükséges dokumentumokat irja aIá'

Po1gármester

2013. november 22.

4. felkéri a Polgáľmesteľt a projekt lebonyolítása soriĺn igénybe veendő hivatalos
kozbeszerzési tanácsadás ellźtásźra vonatkozó kozbeszeruési éľtékhatárt e| nem érő
beszerzési eljáras lefolytatására bruttó 1 016 000 Ft tisszegben, melynek feđezete
pźlyázati támogatás.

Felelős: Polgáľmester

Hatrĺľidő: abeszeruési eljaľás indításanak kezdete 2013. novembeľ 20.

A dtintés végľehajtását végző szerĺezeti egység: 1.3. pont esetében Polgármesteľi
Kabĺnet, 4. pont esetében Yáľosfejtesztési és Főépítészi Üryosztály

Budapest, 2013. november 19.

Töľvényességi ellenoľzés:
Rimán Edina

jegző
nevében és megbízásábĺóI

Felelős:

Hataľidő:

,'L ,,ľfuv ęJ,
dľ. Mészĺĺľ Erika

aljegyző

dr. KocVs ľ'Iáúé
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Azonosító szám: KEoP.5.s,ol Al Ĺ2.2o13-oL2z

Támogatási Szerződés

KEOP-2012-5.5.01A

amely |étrejott

egyrészrő| a Nemzeti Fej|esztési Ügynökség (Io77 Budapest, Wesse|ényi u.20-22.), mint
támogató (továbbiakban: lámogató) képvise|etében e|járó NKEK Nemzeti
Kiirnyezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Fe|elősségű Társaság,
mint közremű ködő szervezet (a továbbiakba n : Közremíiködő Szervezet)

Székhe|y: 1134 Budapest, Váci út 45. ,,A'' épü|et 6. eme|et
A|áírásra jogosu |t képvise|ője : Kortvé|y Zo|tá n ü gyvezető meg bízásá bó|

Varga Zoltán divízióvezető
Szolnoki Melinda osztályvezető

Azonosító szá m (Cég jegyzékszám ) : Cg. 0 1 -09-9 144 1 1

Adószám : 18160013 -2-47

Név/Cégnév: Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefvárosi onkormányzat, mint
kedvezményezett (a továbbiakban : Kedvezményezett),

Postacím: 1o82 Budapest Baross utca 63.67.
Székhe|y/Lakcím: 1082 Budapest Baross utca 63.67.
Azo n os ító szá m ( tö rz s. szám / Cégjegy zékszám) : 7 357 L5
Adószá m/adóazonosító je| : 1 573 57 L5.2-42
PénzforgaImi szám|aszám, ame|yre a támogatás uta|ásra kerrj|:

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

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett a továbbiakban egytitt: Szerződő Felek)
között az a|u|írott he|yen és napon aza|ábbi fe|téte|ekke|.

1. Előzmények

A Támogató az Ú: Széchenyi Terv Környezet és Energia operatív Program (a
továbbĺakban: oP) keretén be|ti|,,Épületenergetikai fejtesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása,, tárgyÚ fe|hívást tett közzé, me|yre Kedvezményezett
KEoP-5.5.olAl1z.2o13-o122 azonosító számon regisztrá|t,2013.o2.15. napon
befogadott projekt javaslatot/pá|yázatot nyújtott be, a jelen Szerződés me||ék|etét
képező fe|hívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés e|választhatatlan
részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai érte|emben a
je|en Szerződéshez nem kerti|nek csato|ásra), ame|yet a Támogató 2013.11.o6. ke|t
támogató |evé| szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése aIapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részestj].

A je|en Szerződés me||ék|etét képezi, és a Szerződő Fe|ekre kötelező érvényű minden
o|yan tanu|mány, e|emzés, hatósági engedé|y, műszaki terv és tartalom, nyi|atkozat,
beszerzési terv, társu|ási megá||apodás és egyéb dokumentum, va|amint ezek
módosításai, ameĺyet a Kedvezményezett a projekt javas|atlpá|yázat me|lék|eteként
benyújtott, ame|yek fizikai érte|emben nem kerĹiInek csato|ásra a je|en Szerződéshez.

Kedvezményezett
szignója

Közreműködő szervezet
szignója

1. oldal



Azonosító szám: KEOP-S.5.o l Al Ĺ2.2o13.o122

2. Szerződés tárgya

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

Je|en szerződés tárgya a(z) Energiaracionalizá|ás Józsefvárosban címíj, a pá|yázati
adat|ap és annak mel|ék|eteiben, iIletve amennyiben irányadő, az e|térések Iistájában
rögzített projekt (a továbbiakban: Pľojekt) eIszámoIható kö|tségeinek a Kohéziós
A|apból és hazai központi ko|tségvetési e|őirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásáva| köte|ezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabá|yoknak megfeIelően, ke||ő aIapossággal, hatékonyság9a| és
gondosságga| megva|ósítja, i||etve a 2oo7-2013 programozási időszakban az Európai
Regionálĺs Fej|esztési A|apbó|, az Európai Szociá|is A|apból és a Kohéziós A|apbó|
származő támogatások fe|haszná|ásának rendjérő| szó|ő 4/zoIL. (I. 28.) Korm.
rendeletben [a továbbiakban: 4/2oIL. (I. 28.) Korm. rende|et] rögzített fe|tételek
fenná||ása esetén az ott e|őírt módon a közbeszerzési e|járások |ebonyo|ításába a
Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügye|eti Főosztá|yát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés e|vá|aszthatatlan részét képezi az ,,Átta|ános Szerződési
Fe|téte|ek az Uj Széchenyi Terv Környezet és Energia operatív Program
,,Épületenergetikái fejtesztések és ktizviíágítás energiatákarékos átatakítása''
felhívás keretében támogatásban rés,zesített kedvezményezettekke| kötendő támogatási
szerződésekhez,, (a továbbiakban: ASZF) ame|yet a Közreműködő Szervezet a jelen
Szerződéssel egyidejű|eg egy pé|dányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbe|i ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megva|ósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2013.12.o1.

Amennyiben a Projekt megva|ósítás kezdő időpontja a tervezett időponttó| e|tér, azt a
Kedvezményezett köte|es ha |adékta |a n u I beje| enten i.

A Kedvezményezett a projekt megva|ósítását a Szerződés hatá|ybalépésétől számított 12
hónapon belü| köte|es megkezdeni.
A projekt megvalósításához szükséges szerződéseket a Kedvezményezett a Szerződés
hatá|yba|épésétő| számított 6 hónapon be|Ül köteIes me9kotni. A szerződések
megkotésére vonatkozó határidő 50 mil|ió Ft a|atti támogatás esetén 3 hónap.

3.2. Kö|tségek e|számo|hatóságának kezdete

A Projekt ko|tségei e|számo|hatóságának kezdő időpontját a Pá|yázati Fe|hívás és
kapcso|ódó mel|ék|etei határozzák meg.
A Projekt kö|tségei e|számo|hatóságának kezdő időpontja: 2006. december 20.

A Projekt keretében az ezt követően fe|merÜlt kiadásokat |ehet elszámoĺni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megva|ósítása, befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezése
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2o15.o1.31.

Kedvezményezett
szignója

Kiizreműkłidő szervezet
szignója

2. oldal



Azonosító szám: KEoP.5.5.o l Al L2-2o13.o122

A projekt fizikai befejezésének napja az a nap' amelyen a projektjavaslatban/pályázatban
meghatározott fe|adat, cél a fe|hívásban fogla|taknak, és a Szerződésben rögzítetteknek
megfele|ően te|jesü|t.

3.3.2. A projekt megva|ósítása
A projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavas|atban/pályázatban
meghatározott fe|adat, cé| a fe|hívásban foglaltaknak megfe|e|ően, a Szerződésben
rögzítetteknek megfe|e|ően te|jesü|t és a Kedvezményezett az elszámo|ásra benyújtandó
szám|ákat, szá||ítói kifizetés esetén az előírt onrészt a szál|ítók részére kiegyen|ítette.
A projektet a 3.3.3. pontban meghatározott, zárő e|számo|ási csomag benyújtási
határidejéig ke|| megva|ósítani.

3.3.3. Azárő beszámo|ó és elszámo|ási csomag benyújtásának határideje
A záró beszámo|ó és elszámo|ási csomag benyújtásának |egkésőbbi időpontja a Projekt
fizikai befejezésétő| számított 30 nap, de legkésőbb 2015.06.30., a projekt pénzÜgyi
zárása 2015.12.31'

3.3.4. A Projekt befejezése
A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jeIen
Szerződésben meghatározottak szerint te|jesrjIt, a megva|ósítás során keIetkezett
számlák kiegyen|ítése megtörtént, a támogatássa| |étrehozott vagy beszerzett eszköz
aktivá|ásra kerü|t, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését
tanúsító, hatósági engedé|yekke| és bĺzony|atokkaI a|átámasztott beszámo|óját,
e|számo|ását a Kozreműködő Szeryezet jóváhagyta és a ko|tségvetésből nyújtott
támogatás fo|yósítása az igazolt támogatás-feIhaszná|ásnak megfe|e|ő mértékben
megtörtént.

3.3.5. A Projekt |ezárása
A támogatott tevékenység akkor tekĺnthető |ezártnak, ha a Szerződésben a befejezést
kovető időszakra nézve a kedvezményezett további köte|ezettséget nem vá||a|t és a
3.3.4. pontban fogla|t fe|téte|ek te|jesü|tek. Ha a Szerződés a támogatott tevékenység
befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tarta|maz, a támogatott
tevékenység akkor tekinthető |ezártnak, ha va|amennyi vál|a|t köte|ezettség te|jesü|t, és
a kedvezményezett a köte|ezettségek megva|ósu|ásának eredményeirő| szó|ó zárő
projekt fenntartási je|entését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a zárő
jegyzőkönyv eI készü |t.

3.3.6. Az e|számo|hatóság határideje
A Projekt keretében a 3.3.1. pont szerinti fizikai befejezés napjáig fe|merÜ|t és a 3.3.3.
pontban a megva|ósulás napjáig kiegyen|ített költségek számo|hatók e|. Az ezen
időpontot követően keletkezett kö|tség re tá mog atás nem fo|yósítható.

3.4. Kedvezményezett vá|la|ja, hogy a Projektet
1082 Budapest' Baľoss u. 63.67., HRSZ: 35235
1084 Budapest, Tolnai L. u.7-9., HRSZ: 34AO3lL
1086 Budapest, Szíiz.J.2., A. épÜ!et' HRSZ: 35263 (tu|ajdoni tap szerint: 1084
Budapest, Tavaszmező u. 17.)
1086 Budapest, Szíiz U. 2., B. épület' HRSZ: 35263 (tulajdoni lap szeľint: 1084
Budapest, Tavaszmező u. 17.)
1086 Budapest, Csobánc U. 5., HRSZ: 35908
(telepÜ|és, utca, házszám, he|yra jzi szám) alatt (Projekt he|yszíne) megva|ósítja, és azt -
amennyiben a projekt esetében re|eváns - a fenntaftásĺ időszak aĺatt ugyanezen a helyen
fen nta rtja/tizemelteti.

Kedvezményezett
szi9nója

Kiizreműködő szervezet
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4. A Projekt költsége' a támogatás forrása, összege és elszámolható
összkiiltsége

4.L, A Projekt összkö|tsége

4.t.1. A Projekt bruttó összköltsége 115 89o 551 Ft, azaz száztizeniitmillió-
nyolcszázki Ie n cven ezeľ.ötszáziitve n egy fo ľi nt.

4.z. A Projekt e|számolható osszkö|tségei

A Projekt e|számo|ható összkö|tsége 115 89o 551 Ft, azaz száztizenötmiltió.
nyolcszázki lencvenezer-ötszázötvenegy forint.
A Projekt e|számo|ható költségeit je|en Szerződés 1. számú me||ék|ete tarta|mazza.

Ha a Projekt e|számolható összkö|tsége a tervezetthez képest cs<ĺkken, a tervezett cé|ok
megva|ósítása me||ett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni ke||. Amennyiben
a Kedvezményezettet a Projekt megva|ósítása során kozbeszerzési e|járás
Iefo|ytatásának köteIezettsége terheli, a Projekt megva|ósítását cé|ző, utolsó
kozbeszerzési e|járás befejezését követően, Vä9Y amennyĺben az egyes beszerzésekre
jutó támogatást a pá|yázati adat|apban meghatározták, bárme|y közbeszerzésĺ e|járás
|efo|ytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megíté|t támogatás
csökkentését a szá|lítői szerződésse| |e nem fedett támogatás összegével. Nem kerü| sor
a szá||ítói szerződésse| le nem fedett támogatás e|vonására, ha a Kĺĺzreműködő Szervezet
erre irányu|ó feIszólításában megjelö|t határidőben és módon a Kedvezményezett
indoko|ja, hogy a szá||ítói szerződésse| ĺe nem fedett támogatás fe|használása a Projekt
céljainak e|érése érdekében szükséges és az indok|ást a Közreműködő Szervezet
elfogadja.

Amennyiben a Projekt megva|ósítása során, az e|számoláskor bemutatott és elfogadott
tény|eges kö|tségek megha|adják a tervezett kö|tségeket, _ a 4/2011.(I.28.) Korm.
rende|et 36. s (4) bekezdésében fogla|t esetek kivéte|éve| - a Kedvezményezett ebben
az esetben is kizáró|ag a je|en Szerződésben fog|a|t támogatási összegre jogosult.

4.3. A Projekthez fe|haszná|ásra kerü|ő források

A Projekthez fe|haszná|ására ker{jlő források rész|etes bontását a je|en Szerződés 3. sz.
meI lék|ete tartal mazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámo|ható osszkö|tségének 85,ooo/o-a, de |egfe|jebb
98 506 968 Ft, azaz kilencvennyolcmillió.ötszázhatezer.kilencszázhatvannyolc
forint.

Amennyiben a je|en Szerződés megkötésekor hatá|yos Árł szabá|yozás a je|en Szerződés
hatá|ya a|att űsy változik, hogy az AFA-kulcs méftéke nő, a támogatás osszege
szerződés-módosítás keretében növe|hető. Amennyiben az AFA-ku|cs mértéke cscikken,
a támogatás összege is csökken.
Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megi||ető támogatás az ÁrR
osszegét nem fog|a|ja magában, a Projekthez kapcsolódó AFA fizetési köte|ezettség a
Kedvezményezettet terheI i.

Minden egyes projekteIemre/tevékenységre vonatkozó támogatás intenzĺtása
egységesen : 85,ooo/oolo'

Kedvezményezett
szignója

Kiizreműködő szervezet
szi9nója
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Az igénye|hető támogatási e|ő|eg mértéke a megíté|t támogatás utófinanszírozássa|
érintett részének az AszF 3,2,2. a) pontja szerinti kifizetési módda| érintett
projekteleme k legfeljebb 25o/o-a.

Az Igénye|hető e|ő|eg |egmagasabb osszege 3 4oo 425 Ft, azaz hárommi||ĺó-
négy százezer - négy szá z h u szo n öt f o ri nt.

A fordított áfa-e|ő|eg maximá|is összege |egfe|jebb a fordított áfáva| érintett nettós
számlák e|számo|ható nettó osszegére jutó áfa támogatástańa|mának 100o/o-a |ehet, de
|egfe|jebb 18 050 726 Ft, azaztizennyo|cmil|ió-otvenezer-hétszázhuszonhat forint.
Az igénye|t fordított áfa-e|ő|eg osszege legfeljebb a benyújtott szál|ítói finanszírozásri
fordított áfás szám|ához kapcsolódó áfa-összeg támogatástartaImának 100o/o-a lehet.
A fordított Árł-előleget a Kedvezményezett a fo|yósítást követő harmĺnc napon belü|
köte|es az adő befizetésére fordítani, kivéve, ha az adőzás rendjéről szó|ó 2003. évi XCII.
törvény enné| rovidebb határidőt á||apít meg, továbbá kote|es azza| a befizetését követő
öt munkanapon be|ül a támogató fe|é e|számolni.

Az ÁSZF 3.2.2. b) pontja szerinti kifizetési mód kizáró|ao az a|ábbi projekte|emek
esetében a I kaI mazható :

- az e|őkészítési tevékenységek kivételéveI az összes tevékenység.

Amennyiben az igénybe vehető, bárme|y forrásbóĺ származő támogatás mértéke változik,
a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet a tudomására jutástó| számított 8
napon be|Íj| értesíteni kote|es.

A projektet finanszírozó a|apban az N+2/3 szabá|y következtében Magyarország forrást
veszíthet az időben nem megvalósu|ó |ehívások miatt és ezze| a támogatói okiratta|
rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az á|lam elveszítheti.

Amennyiben a támogatási szerződésben a projekt megva|ósítására meghatározott
határidő módosítása hátrányosan befo|yáso|ja az N+2/3 szabály te|jesítését, űgy a
Támogató a megítélt támogatást az e|vesztett forrássa| arányosan egyo|da|úan
csökkentheti.

Amennyiben a Szerződés hosszabbítása megha|adja a 24 hónapot, - me|y módosítás
KEOP IH vezetői engedé|yhez van kotve - a támogatás összegét annyiszor 2o/o-ka|
csökkenti, ahányszor 3 hónapot meghaladó a hosszabbítás időtartama. Í9y, ha többszori
módosítási kérelem kertil benyúitásra, akkor a 24 hónapot megha|adó időtartam
kumu|á|ódik és ennek megfeĺelően a |evont támogatási ĺisszeg is növekszik. A támogatás
mértékének csokkentésérő| minden esetben a KEOP IH vezetője jogosu|t dönteni.

Az első kifizetési kérelem teliesítésének feltétele:
nem releváns

4.5 Támogatás jogcíme:
Az Uj Széchenyi Terv Környezet és Energia operatív Program prioritásaira rende|t
források felhaszná|ásának rész|etes szabá|yairó| és egyes támogatási jogcímeirő| sző|ő
36/2oL2 (VI.08.) NFM rende|et 5. $-ában fogla|taknak megfe|e|ően a je|en Szerződés
a|apján nyújtott támogatásbó|

... Ft, azaz... forint nem minőstil ál|ami támogatásnak.

Ft, azaz forint (me|ynek támogatástartaIma ...Ft), me|y cseké|y osszegű
támogatásnak minősü|, ame|yet kizáró|ag az Európai Közosséget létrehozó Szerződés 87.
és 88. cikke|yének a de mĺnimis támogatásokra va|ó a|ka|mazásáró| szőlő 2006.

Kedvezményezett
szignója
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december 15-i t998/2oo6/EK bizottsági rende|et (HL L 379/5. 2006.12.28.) (a
továbbiakban : 1998/ 20'06 I ÉR bizottsági rendelet) szabályai alapján |ehet nyújtani.

Egy vá||a|kozásnak bárme|y forrásbó| cseké|y összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástarta|ma - három pénzügyi év vonatkozásában _ nem ha|adhatja
meg a 200. 000 eurónak megfe|e|ő forintösszeget.
Minden egyes új cseké|y osszegű (de minimis) támogatás odaíté|ésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az e|őző két pénzÜgyi év alatt odaíté|t de minimis támogatás
te|jes osszegét ke|| figye|embe venni.

A cseké|y osszegű (de minimis) támogatás ugyanazon eĺszámo|ható kĺiltségek
vonatkozásában nem ha|mozható á||ami támogatássa|, amennyiben az így halmozott
összeg megha|adná a támogatási intenzitás a Bizottság B00/2008/EK á|taĺános
csoportmentességi rende|etében Vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meg hatá rozott mértéket.

A támogatás odaíté|ését mege|őzően az érintett vál|a|kozás írásos vagy e|ektronikus
formában készített nyĺ|atkozatot köteles e|juttatni a támogató részére a vá||aIkozás á|taI
a mege|őző két pénzügyi évben és a fo|yamatban |évő pénztigyĺ évben kapott valamennyi
cseké|y összegű (de minimis) támogatásról.

A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcso|ódó iratokat az odaíté|ést követő 10 évig
meg kel| őriznie, és a támogató ilyen irányú fe|hívása esetén kote|es azokat bemutatni. A
cseké|y összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokró| az Európai Bĺzottság
kérésére 20 munkanapon be|ü| információt ke|| szolgá|tatnĺ.1

A csekély összegű támogatás társu|ás tagonkénti megosz|ása:2
- '.' (társu|ás tag neve) 7998/2oo6lEK bizottsági rende|et a|apján '.' Ft, azaz '.' forint
cseké|y összegű támogatásban részesü|, me|ynek támogatástarta|ma ... Ft
- ..' (társu|ás tag neve) 1998/2006/EK bizottsági rende|et a|apján ,'. Ft, azaz ... forĺnt
csekély osszegű támogatásban részesÜl, me|ynek támogatástarta|ma ... Ft

5. A Projekt megvalósításának számszeríisíthető eredményei évek szeľint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. me||ékletében
meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok e|érése érdekében jogosu|t és
egyben koteles feIhaszná|ni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket
te|jesíteni köteIes.

6. Biztosítékadási kiitelezettség

Kedvezményezett a 4/2oI1. (I. 28.) Korm. rende|etben fog|a|tak szerint a je|en
Szerződés 5. számú mel|ék|etében fog|a|tak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 5. számú me||ékletaz AszF, a fe|hívás, va|amint a 4/2oLL. (I. 2B.) Korm. rende|etben
fogla|tak szerinti szabá|yszerű benyújtásátó| vá|ik a je|en Szerződés részévé.

' A de minimis-re vonatkoző szabáiyokat abban az esetben sztikséges beépíteni a Szerzĺĺdésbe, amennýben a
projękt érintett de minmis támogatassal
. amennýben nem releváns, törlenđő
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7. TámogathatósághozszÜkségesfeltételek

7.L. Je|en szerződés a|áírásáva| Kedvezményezett vá||alja, hogy támogatásra csak
abban az esetben tart igényt, ha a legmesszemenőbbekig betartja a jogszabályi
e|őírásokat, e|végzi a kedvezményezettekre ruházott feladatokat.

7.2. Je|en támogatási szerződés módosítására a Ptk. szabá|yai szerint van |ehetőség,
azonban jelen szerződés aláírásáva| Kedvezményezett kije|enti, hogy minden egyes
támogatási szerződés módosítás Közreműködő Szervezet á|taIi aláírásáva|, iIletve
változás beje|entés Közreműködő Szervezet á|tali jóváhagyásávaI lemond az
módosítás/vá|toztatás idején hatá|yban |évő projektmenedzseri kö|tség 5olo-ró|.

7.3. Az igazo|tan egyenétékű műszaki tarta|om vá|tozás nem minősü| szerződés
módosításnak, továbbá változtatás beje|entési eljárásra sincs szĹikség tekintettel arra,
hogy a kivite|ezés műszaki tarLa|mát jelen szerződés meĺ|éklete tarta|mazza, mely a
szerződés nem e|vá|aszthatat|an része. A műszaki tarta|om vá|tozást a me||ék|eten
átvezetve ke|| a Közreműködő Szervezette| jóvá hagyatni. Az egyenéftékűséget
Kedvezményezettnek igazo|ni ke||, a projekt tervezője Vagy mérnöke projektcé|
vá |tozat|a n megva |ósu |ásá ró| szó|ó nyi Iatkozatáva I a |átá masztva.

7.4. Kedvezményezett köte|ezettségeinek e|mu|asztása esetén |emond a
projektmenedzseri (továbbiakban: PM) tevékenységért járő támogatás alább
meghatározott részérő| amennyĺben :

7.4.I. a 4ĺ20LI. (I. 28.) Korm. rende|et 39. 5 (1) bekezdésben meghatározott
tevékenység (A támogatást igény|ő, i||etve a kedvezményezett a közbeszerzési e|járás
eredményérő|, eredményte|enségérő|, az aján|attevő kizárásárő|, a szerződés
te|jesítésére való alka|mat|anságának megá||apításárő|, aján|atának egyéb okbó| történt
érvényte|enné nyi|vánításáró|, valamint ezek részte|es indokáról hozott döntésérő| a
döntés meghozata|át követő napon, de ĺegkésőbb az aján|atok e|bírá|ásárő| sző|ő írásbe|i
összegezés megkü|déséve| egyidejű|eg értesíti a közreműkodő szervezetet.) határidőn
tú|i, i||etve nem teljesítése esetén a PM szerződés szerinti projektmenedzseri
tevékenység te|jesítése esetére megál|apított összeg Lo/o-árő|.

7.4.2.4/2oI7. (I. 28') Korm' rende|et 39. 5 (2) bekezdésben (A támogatást igényĺő,
ilIetve a kedvezményezett az ajánĺatok eIbírá|ásáró| szó|ó írásbeli osszegezés
megkÜldését köVető 3 napon belü| megkti|di a közbeszerzési e|járás során keletkezett
összes dokumentumot - jogorvos|ati eljárás esetén a Közbeszerzési Dontőbizottság
döntését tartalmazó dokumentumot is - a közreműködő szervezet részére.), 39/A. s-
ában (A támogatást igény|ő, il|etve a kedvezményezett a szerződés-módosítást, va|amĺnt
a szerződés-módosítást a|átámasztó va|amennyi dokumentumot a szerződés-módosítást
követő 7 napon be|ül utóe||enőrzés céljábó| megkü|dĺ a közreműkodő szervezet részére.),
39/B. s (1) bekezdésében (A támogatást igény|ő, iIletve a kedvezményezett a
kozbeszerzési eljárás megindítását mege|őzően |ega|ább 40 nappa| a kozbeszerzési
dokumentumokat támogathatósági, eIszámoIhatósági, vaIamint műszaki szempontú
minősége||enőrzés cé|jából a közreműködő szervezetné| nyújtja be.), il|etve az egységes
működési kézik<inyvrő| sző|ő 26/2012. (x.24.) NFM utasítás (a továbbiakban: Egységes
Működési Kézikönyv) 338. 5 (1) bekezdés b) pontban (A Közremíjködő Szervezet
e|ektronikus úton tájékoztatja a kedvezményezettet arró|, ha az utóe|lenőrzés
e|végzéséhez hiánypót|ás Va9y a tényál|ás tisztázása szükséges. A Közreműködő
Szervezet a tájékoztatásban megje|o|i a dokumentumok megkü|désének - |egfe|jebb 7
napos - határidejét.), 338. $ (2) bekezdés b) pontban (Ha a kedvezményezett nem Vagy
nem te|jes körűen küĺdi meg a tényá|ĺás tisztázásához szükséges dokumentumokat, a
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Közreműködő Szervezet Iegfeljebb 3 napos hiánypót|ási határidő kitűzéséveI egy
a|ka|omma| ismételten fe|hívja a kedvezményezettet a dokumentumok megkü|désére)
meghatározott tevékenységek határidőn tú|i, il|etve nem te|jesítése esetén - a PM
szerződés szerinti projektmenedzseri tevékenység te|jesítése esetére megá|lapított
összeg 2o/o-árő|,

7.4.3. az Egységes Működési Kéziki5nyvŁ22. s(2) bekezdés szerinti (Ha a
kedvezményezett á|taI benyújtott időszakos beszámo|ó, il|etve az időkozi kifizetési
|génylés Vagy annak egy része á|talános, i|letve blzony|ati szinten tarta|mi, i||etve formai
hiányosságok miatt nem fe|e| meg és a fe|tárt hiányosságok a|apján hiánypót|ásra Van
Iehetőség, Iegfe|jebb 15 napos határidő kĺtűzéséveI hiánypót|ásra ke|| feIhívnĺ a
kedvezményezettet az időkt5zi kifizetési igénylésben, i||etve az időszakos beszámo|óban
szerep|ő vaĺamennyi hiány, hiba, valamint a hiánypót|ás e|mu|asztása esetén
aIkaImazandó következmények megje|ö|éséve|.) hiánypót|ásra az a|ábbi okokbóĺ
kifo|yó|ag kerÜ| sor' minden egyes hiánypót|ás esetén a PM szerződés szerinti
projektmenedzseri tevékenység te|jesítése esetére megá ||apított összeg 5o/o-árő|

szá m Ia, te|jesítési g azo|ás, szá m Iaösszesítő va Ia melyi ke h iá nyzi k,
amennyiben re|eváns, 3 db azonos tárgyú, összehason|ítható áraján|at a
piaci ár igazo|ására hiányzik,
szám|a teljesítési dátuma és a hozzá kapcso|ódó te|jesítésigazo|ás dátuma
közott e| |entmondás ta pasztaI ható.

7.5. Szerződő fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben Kedvezményezett, mint
Megrende|ő/Megbíző a projekt végrehajtásához szükséges Vá||aIkozásĺ/Me9bízási
jogviszony keretében a társasági adóró| és az oszta|ékadóró| szó|ó torvény lTao.tv./ a.5
23. pontja, ĺ||etve az adőzás rendjérő| szó|ó torvény /Art,/ 17B. 9 17. pontja szerinti
kapcso|t vá|laIkozássaI köt szerződést, tárgyi szerződés támogatástartalmát a
Kozreműködő Szervezet egyediĺeg határozza ffi€9, me|ynek a|apja az egymástó|
függet|en fe|ek egymás között érvényesítendő, szokásos piaci árnak megfe|e|ő összeg,
mely á|tal a szokásos pĺaci ár a|att kötött szerződés támogatása is csokken.

7.6. Szerződő fe|ek megá||apodnak abban, hogy Kedvezményezett |emond a PM
szerződés támogatástartaImának Ĺoo/o-árő| abban az esetben, ha a projekt
megva|ósításához szÜkséges, önerő rendelkezésére ál|ásáró| szó|ó nyi|atkozata e||enére a
szükséges időpontban az önerőt nem tudja biztosítanĺ.

7.7. Szerződő fe|ek megá||apodnak, hogy amennyiben a Közreműködő Szervezet az
egységes működési kézikonyvrő| sző|ő 26/2012. (x. 24.) NFM utasítás XIII. fejezete
szerinti heIyszíni e||enőrzés keretében, i||etve a rendelkező dokumentumokbó| azt
tapaszta|ja, hogy a projekt megvalósításában eImaradások tapasztalhatók űgy a
Kozreműködő Szervezet a projektmenedzsment, i||etve a műszaki e||enőr szerződésének
támogatástartaImát I-5o/o közötti métékben csokkentheti.

7.8. Szerződő felek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a kivite|ezés he|yszínének
változása nem jár he|yrajzi szám vá|tozássa|, úgy abban az esetben nincs szükség sem
szerződés módosításra' sem vá |toztatás beje|entési e|já rásra.

7.9. Kedvezményezett vál|alja és köte|ezi magát arra, hogy a projekthez szÜkséges
szo|gá|tatói jóváhagyást |egkésőbb a kivite|ezés megkezdésekor megszerzi és azt a
Közreműködő Szervezetnek benyújtja' Ennek e|mulasztása esetén Kedvezményezett a
mu|asztás tényével nyugtatva |emond a PM szerződés támogatástafta|mának 5o/o-áró|.
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7.í.o. Szerződő fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a kivĺte|ezés he|yszínének
vá|tozása nem jár he|yrajzi szám változással, úgy abban az esetben nincs sztikség sem
szerződés módosításra, sem vá ltoztatás beje|entési e|já rásra.

7.lL. Kedvezményezett vá||a|ja és köte|ezi magát arra, hogy ha a tervezett és a
megva|ósított szigeteIendő/szigetelt fe|Ület, i||etve kicseré|ésre hivatott ablakfelÜ|et
között 10o/o-oS e|térés tapasztalható bárme|yik javára/terhére, úgy abban az esetben
Kedvezményezett |emond a tervezési kö|tség támogatástarta|mának 5olo-áró|. Az 5oo/o-
ná| nagyobb eltérés esetén Kedvezményezett a tervezési kö|tség támogatástartalmának
7oo/o-rő| és az auditos kö|tség támogatástarta|mának fżo/o-áről mond |e.

8. Záró rendelkezések

8.1. Jelen Szerződés 11 o|da|on és 3 db eredeti pé|dányban készÜ|t. A je|en
Szerződéshez csato|t 10 db me||ékletet, és ,a je|en Szerződéshez fizikai érte|emben nem
csato|t, de a jelen Szerződésben Vagy az ASZF-ben hivatkozott me||ék|etek, továbbá a
pá|yázati adatlap és annak me|lék|etét képező valamennyi nyi|atkozat, dokumentum a
Szerződés elvá |aszthatat|a n része.
8.2, A Kedvezményezett a jelen Szerződés a|áírásáva| kije|enti, hogy a je|en Szerződés
tartaImát, az Äszr-et, és a vonatkozó jogszabá|yokat, így ŔĹi|önösenáz államháztartásról
szó|ó 2oIĹ. évi cXcV. törvényt (Aht.), a 4/2oLI. (I. '28.) Korm. rende|etet és a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rende|etet (a továbbiakban: Avr.) ismeri és magára,nézve
köte|ezőnek ismeri e|, és tudomásu| veszi, hogy a jelen Szerződés, va|amint az AszF a
vonatkozó jogszabá|yok módosításáva|, i||etve új jogĺ szabá|yozás bevezetéséveĺ mĺnden
kü|ön intézkedés né|kü| módosuInak.
8.3. A jelen Szerződésből fakadó va|ame|y beje|entési, beszámo|ási, je|entéstéte|i,
tájékoztatási köteIezettség vagy igénylés te|jesítése, továbbá a Szerződés keze|ése során
bekért dokumentumok benyújtása a Pá|yázati e-ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató)
Fe|Ü|eten keresztÜl történĺk. Az e|ektronikus aIka|mazássaI már bekü|dott
dokumentumokat - a biztosítékok iratanyagán kívÜl - papír alapon nem ke|| isméte|ten
bekü|deni. Ha az eIektronikus aIkaImazás haszná|ata Iehetséges, szerződésszerű
te|jesítésnek kizáró|ag az e|ektronikus aIkalmazás haszná|ata minősÜl.
Az eset|egesen csato|andó me|lék|eteket, elektronikusan érte|mezhető formátumban, a
P á|y ázati e-ü gyi ntézés ( Pá |yázó Tájékoztató) fel ü letre ke| | fe|tö|ten i.

Azon köte|ezettségek esetében, me|yekné| a Pályázati e-Ügyintézés (Pá|yázó Tájékoztató)
fe|Ü|et jogi és infrastrukturá|is fe|téte|ei nem biztosítottak, Vagy a Pá|yázati e-ügyintézés
(Pá|yáző Tájékoztató) fe|ü|et igazo|t meghibásodása miatt nem teljesíthetők, a kért
dokumentumokat papír alapon és e|ektronikus adathordozón is be ke|l nyújtani'
Amennyiben egyes köteIezettségek esetében a Pá|yázati e-ügyintézés (Pá|yázó
Tájékoztató) fe|ü|et infrastrukturá|is fe|téte|ei részben biztosítottak, azon
részköte|ezettségek esetében, melyekné| a Pá|yázati e-Ügyintézés (Pá|yázó Tájékoztató)
fe|ü|et infrastrukturá|is fe|téte|ei biztosítottak a kéft dokumentumokat papír a|apon és a
Pá|yázati e-Ügyintézés (Pá|yázó Tájékoztató) Felri|eten is be ke|| nyújtani.
Azon részköteIezettségek esetében, melyekné| a Pá|yázati e-Ügyintézés (Pá|yáző
Tájékoztató) felÜ|et infrastrukturá|is fe|téte|ei nem biztosítottak, a kért dokumentumokat
papír a|apon és e|ektronikus adathordozón is be kelĺ nyújtani.

B.4. Ha a Támogató Vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a je|en Szerződés
alapján keIetkező bejeIentési, beszámoĺási, jeIentéstéteIi, tájékoztatásĺ köte|ezettség,
vagy igény|és te|jesítéséhez formanyomtatványt bocsát rende|kezésre, szerződésszerű
te|jesítésnek kizáró|ag a formanyomtatvány haszná|ata minősÜ|. A formanyomtatványok
a Támogatő és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáró| tö|thetők |e.
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8.5. A formanyomtatványokat szkenne|ve, a Pá|yázati e-ügyintézés (Pályáző
Tájékoztató) fe|ü|eten keresztül kel| a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet
részére e|juttatnia.

8.6. Ha a Pá|yázati e-ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató) fe|ü|et, Vagy egyes funkciói
nem á||nak teljes körűen rende|kezésre, a formanyomtatványok bekü|dése postai úton
tofténik.

B.7. A Szerződő Fe|ek a je|en Szerződés időtaftamára kapcso|attartót je|ö|nek ki. A
kapcsoIattartó nevérő|, postacíméről, telefon és teIefax számáról és elektronikus
levé|címérő| a je|en Szerződés a|áírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a vá|tozást
követően 30 napon belül tájékoztatják egymást.

8.8. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányu|ó hivatalos
kommunikációja a Szerződés keze|ése során az NFÜ honlapján talá|ható Pá|yázati e-
ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató) fe|ü|eten keresztü| történik. A Kedvezményezettnek
kü|dött értesítések az e|ektronikus alka|mazáson keresztÜ| kerü|nek kikü|désre, s az
egyedi jelszóvaI e||átott felÜ|eten egységes formában váĺnak e|érhetővé a
Kedvezményezettek számára. Az értesítéseket - azon esetek kivéte|éVe|, me|yeket az
Egységes Működési Kézikönyv postán kézbesítendő dokumentumként nevesít - papír
a|apon nem ke|| kikÜ|deni. Ha a Pá|yázati e-Ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató) fe|ü|et vagy
egyes funkciói nem ál|nak teljes körűen rende|kezésre, az értesítéseket papír a|apon ke||
kikrildeni.

B.9. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet nem hivata|os kommunĺkációja
(projektet érintő, joghatást nem keIetkeztető pontosítás, e|járásrendĺ kérdések
tisztázása, stb.) a 8.7. szerinti te|efon, te|efax, elektronikus |evelezés útján |ehetséges.

B.10' A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyi|atkozataĺk
megtéte|ére rendelkezésre á|ló határidők számítására a 4/20tI. (I. 2B.) Korm. rende|et
Ĺ2o-72I. $-ában fog|alt szabá|yokat ke|| alka|mazni.

B.11. A je|en Szerződés hatá|yba |épésének napja megegyezik a szerződést kötő fe|ek
közü| az uto|sóként aláíró a|áírásának napjáva|. Je|en szerződés 2020. december 31-én
hatá|yát veszti.

8.L2. Kedvezményezett kije|enti, hogy - az információs önrende|kezési jogró| és az
információszabadságró| szó|ó 2011. évi CXII. törvény e|őírásainak megfe|e|ően - a
pá|yázati adat|apon feItÜntetett projektfeIe|ős, i||etve a Projekt megvalósításában
résztvevő szemé|yek, valamint a beszámolás, a szabá|ytalansági e|járás és az e||enőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban fe|tĹjntetett szemé|yek szemé|yes
adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet á|ta| történő kezeléséhez (ideértve
ezen adatok felvéte|ét, táro|ását, nyilvánosságra hozata|át is) kifejezetten hozzájáru|tak.
Ennek a|apján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen szemé|yes adatok fentieknek
megfe|e|ő keze|ése az éri ntett ek hozzájáru |ásáva I történ i k.

8.13. Jelen Szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a vonatkozó magyar _ ide
értve a Polgári Törvénykonyvről szóló 1959. évi IV. torvényt is - és európai uniós
jogszabá|yok rende|kezései az irányadók.

8'14. A Kedvezményezett képvise|etében a|áírő személy(ek) kije|enti(k) és
cégkĺvonatukka|, vaIamint a|áírási címpé|dányaikkaI i9azolja(k), hogy társasá9i
dokumentumaik/aIapító okiratuk alapján, a jeIen Szerződés bevezető részében
fe|tüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képvise|etére (és cégjegyzésére),
továbbá ennek a|apján a je|en Szerződés megkötésére és aláírására. A|áíró képvise|ő(k)
kije|enti(k) továbbá, hogy a testü|eti szervei(k) részérő| a je|en Szerződés megkötéséhez
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szÜkséges fe|hataImazásokkal rende|kezik(nek), tu|ajdonosai(k) a támogatási jogtigy|etet
jóváhagyták és harmadik szemé|yeknek semminemű o|yan jogosu|tsága nincs, me|y a
Kedvezményezett részérő| megakadá|yozná vagy bármiben kor|átozná a jelen Szerződés
megkötését, és az abban fog|a|t köte|ezettségek maradékta|an te|jesítését.

Szerződő Fe|ek a jelen Szerződést áto|vasták, és k<jzös érte|mezés után, mint
akaratu kkal és e| hangzott nyi latkozataikka I mĺndenben egyezőt aláífták.

dr. Kocsis Máté
poIgármester

P.H.

Ke|t: .'.....'. 2013. év... hónap
.... napján.

Varga Zo|tán
divízióvezető

Szolnoki Melinda
osztá|yvezető

NKEK Környezetvéde|mi és Energia
Kozpont Nonprofit Kor|átoIt FeIe|ősségű

Társaság

P.H.

Kelt: Budapest, 2013. év ...''....... hónap
'.. napján.

Üi: Barak He|ga

Melléklet Iista:
1. sz. me||ék|et - A Projekt e|számolható kö|tségei
2. sz. me|léklet - A Projekt Elszámo|ható ko|tségeinek rész|etezése
3. sz. mellékĺet - A Projekt forrásai
4, sz, mel|ék|et - A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. mellék|et - Biztosítékokra vonatkozó nyĺ|atkozatok, szerződések, megá||apodások
6. sz. me||ék|et - E|térések Iistája
7. sz. me||ék|et - A pénzügyi e|számo|ás rész|etes szabá|yai
B. sz. me||ék|et - Közbeszerzési terv
9. sz. mel|ék|et - A kifizetési igény|és me||é bekérendő dokumentumok köre
(dokumentum mátrix)
10. sz. me||ék|et - Álta|ános Szerződéskötési Fe|téte|ek
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?nuImányok és vizsgá|atok készítése

Projekttevékenységek 3

jgyéb ko|tségek _ E|ókészítési szakasz

O-Y
or q).B.E
ł'VI
ep
'6b
Eg
.88
E;otoerz
E

)rojektmenedzsment I. - Megva|Ósítási szakasz

:gyéb ko|tségek - Megva|ősítási szakasz

[ervezés

'|érnoki fe|adatok

A Pro

io(
EŤj
-X !l':(

=.ä 
i

Í,9 iEI
o

|ájékoztatás és nyi|vánosság

ekt elszámoIhatÓ
1. sz. mellék|et

Jtő|agos kiiIsó o|daIi hószigete|és

(Í.i|só nyí|ászárÓ csere / korszerÍísítés

EIszámolhatő ktiltségek

: tési / HMV / Híjtési rendszer(ek) korszer sítése

NettÓ osszeg

kol

5 400 000

ei

Le nem vonhatő
Árł-vaI

novelt osszeo

KeđvezményezGtt
szlgnÓJa

50 000

1 200 000

tisszesen:

6 858 000

100 000

2 000 000

Támogatás

63 500

3 100 000

1 524 000

Finanszírozási mőd

750 000

5 829 300

L27 000

17 t93 670

2 540 000

Kiizremúaiiđö szer.t'ezet
szlgnÓJa

Szá||ítői /
UtÓfinanszírozás

58 958 141

53 975

3 937 000

1 295 400

Utőfinanszírozás

2 500 590

9t 252 40r

952 500

107 950

Utőfinanszírozás

Kiizbeszeľzés
kiite!ezettség

21 835 960

2 159 000

Utőfinanszírozás

74 876 84r

3 346 450

Igen / Nem

Utőfinanszírozás

3 L75 750

115 890 551

809 625

UtÓfinanszírozás

Nem

18 560 566

UtÓfinanszírozás

63 645 315

Nem

UtÓfinanszírozás

Nem

2 699 388

98 506 968

Nem

Szá||ítÓi

12. olđď

Nem

Szá||ítÓi

Nem

Szá||Ítoi

Nem

Igen

Igen

Igen
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EIszámolható kö|tséqeinek rész|etezése
2. sz. me||éklet

Immateriá|is javak

6 921 500 108 969 051 115 890 551

Szemé|yije||egű
ráfordítások

6 92r 500 108 969 051

Számviteli kategóriánkénta E!őkészítés Megva|ósítás (isszesen

L1. Immateriá|is javak

L2. Ingat|anok és kapcso|ódó
ĺagyoni értékĹĺ jogok 6 921 500 108 969 051 lls 890 55r

85,00 o/o 85,00 o/o

L3. Műszaki berendezések,
1épek, járművek

t4. Egyéb berendezések,
blszere|ések, já rművek

52. Igénybe vett szo|gá|tatások
<ö|tségei

54. Bérkö|tség

j5. Szemé|yi je||egű egyéb
<ö|tség

56. Bérjáru|ékok

Osszesen 115 890 551

Kedvezményezett
szi9nója

Közreműködő szervezet
szignója

13. oldal
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3. sz. me||ék|et
A Projekt forrásai

Forrás Ft o/o

I. saiát forrás 17 383 58: 15.0(
Il I. a Kedvezménvezett hozzáiáru|ása 17 383 58: 15,0C
I/2. partne rek hozzáiáru |ása
I/3. bankhitel
II. eqvéb támooatás:
III. a támogatási konstrukció keretében megíté|t

támooatás
98 506 96t 85,0C

Osszesen 115 890 551 100o/o

Kedvezményezett
szignója

Közremíĺködćĺ szervezet
szignója

14. oldal
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4. sz. me||ék|et
A Projekt számszerűsítnető eredményei

Monitoring mutatók5 Vá|tozás
cé|éńéke

Fenntartási időszak: 3l5 év

cé|érték e|érésének dátuma:

évlhólnap évlhó/nap évlhó/nap évlhőlnap évlhő/nap

Az üvegházhatású gázok
kibocsátás csökkenése |-tlévl

73,649 73,649 147,298 22O,947 294,596 368,245

Meg úju |ó energ iahordozó
fel haszná|ás növekedése
(vi Ilamosenerg ia-terme|és)
|.GWh/évl
Megúju ló energ ia hordozó
feI haszná|ás növekedése
|-GJlévl
Energ ia hatékonyság növelés
révén megtakarított éves
e|sődIeges (primer)
energ iahordozó men nyisége
|-GJlévl

Lr22,956 tr22,956 2245,9r2 3368,868 4491,824 5614,780

Kedvezményezett
szignója

Kłizreműködő szervezet
szignója

15. oldal
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5. sz. me||ék|et
Biztosítékokra vonatkozó nyi latkozatok, szerződ ések, megá l la podások6

Kedvezményezett a 2oo7-2o13 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból' az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós A|apbő| származő
támogatások felhasznáIásának rendjérő| szóIó 4l2o!t. (I. 28.) 2Ĺ. Korm.
rendelet 33.s (8) bekezdésének c) pontja a|apján nem köteles biztosíték
nyújtására.

Kedvezményezett
szignója

Közreműködő szervezet
szignója

16. oldal
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6. sz. me||éklet
E|térések Iistája

A támogatási szerződés megkötésének időpontja miatt a Projekt megva|ósítási
időszakának teruezett kezdő időpontja 2013.12.01-re vá|tozott, a Projekt fizikaĺ
befejezésének tervezett napja 2015.01.31-re módosu|t.
Aktua|izá|ásra kerü|tek a projekttevékenységek kezdő és befejező időpontjai az új
határidők szerint.

Kedvezményezett
szignója

Kiizreműködő szervezet
szignója

17. oldal
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7. sz. me||éklet
A pénzügyi e|számolás dokumentumai

I. útmutató támogatásigénylés összeálIításához
I.1. E|ő|egfizetési kére|em

I.2. Kifizetési kéreĺem

I.3. E|számolást a|átámasztó dokumentumok

II. Kö|tségösszesítők
III. Nyi|atkozat sajáttetjesítésről

Megjegyzés: A kifizetési kéreIem me||é benyújtandó dokumentumok letö|thetők a
Támogató hon|apjáró| (www'nfu.hu).

Kedvezményezett Közremííködő szervezet 18. oldal
szignója szignója
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B. sz. me||ék|et
Kozbeszerzési terv

Kedvezményezett
szignőia

Kiizremĺiktidó szervezet
szi9nőja

19. oldal
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A kifizetési mel|é bekérendő dokumentumok köre dokumentum mátrix
9. sz. me||ék|et

Elszámolható költségek . projektelem tevékenység
kategóriák /

benyrÍjtandó dokumentumok

TerĹi|etszerzéssel ka

Hatósági nyiIatkozatok, terü|et e|őkészítéshez kapcso|ódó
dokumentumok (kisajátítási határozat, káta|anítási
jegyzőkönyv)

Adásvéte|i szerződés, i||etve szám|a (amennyiben a fö|d és
ingatlanvásárlásró| szám|a is kiá||ításra kerü|t, úgy a szerződés
mel|é a számla is bekérendő)

Egyszer, az t.
e|számoláskor, il|.
vá|tozás esetén

|ao vaov fö|dhĺvata|i határozat
Ététoecslő nyi|atkozata (amennyiben korábban nem kerÜlt
benyújtásra)

KiviteIezői szerződés fizetési ütemezésseI
Egyszer, az I.
eIszámo|áskor, i|ĺ.
vá|tozás esetén

SzámIax
mú számlák összesítője

Jogerős hatósági engedé|yek, vagy azok megadására
vonatkozó kéreImek benyújtását igazo|ó dokumentum
(amennyiben korábban nem kerü|t benyújtásra)

Mérnöki /műszaki e|lenőr igazo|ása a te|jesítésrő|, amennyiben
a t9t/2o09. (IX. 15.) Korm. rende|et 16 $-ában fog|at
fe|téte|eket teljesíti az építési projekte|em

Vá|la|kozó nyi|atkozata a teljesítésrő| amennyiben a t91'/2oo9,
(IX. 15.) Korm. rendelet 16 $-a nem vonatkozikaz adott

napló e|ső bejegyzést tartaImazó o|da|a -
engedé|ykoteles építési beruházás, felújítás esetében köte|ező
je|leggel, egyéb esetben amennyiben készü|,
/ Epítési nap|ó hiányában a kivitelező nyi|atkozata a kezdésről -

Egyszer, az t.
eIszámoláskor

Kedvezményezett
szignója

Közremĺiktidćĺ szeľvezet
szignója

2O. oldal
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Elszámo!ható kiiltségek . projektelem tevékenység
kategóriák /

benyújtandó dokumentumok

Kizárő|ag szá||ítói kifizetés keretében és 1OOo/o-os támogatási
intenzitás esetén a kedvezményezett nyĺ|atkozata arró|, hogy a
szá||ító szerepe| a köztartozás-mentes adőzői adatbázisban,
vagy összevont adóigazolás a szá||ító részérő| (Art. 36/As)

X

Szá|lítói szerződés / Adás-véte|i szerződés / Visszaigazolt ĺrásos
megrende|ő / Nyilatkozat, arró| hogy írásbeli szerződés nem
történt (ez abban az esetben kérhető ha az e|őzőek nem ál|nak
rendeIkezésre)

tgyszer, az L.
e|számo|áskor, i||.

vá|tozás esetén

Kis támooatástaftaI mú szám|ák összesítőie X
Szám|ax X X
Kifizetés bizonylataxx X
Szá | | ító|evél/Átaoás-átvéteI i jegyzőkönyv/Üzem be he|yezési
okmányok/ Immateriális javakhoz kapcso|ódóan téteIes átadás-
átvéteIi ieqvzőkönvv

X

Haszná |t eszközbeszerzés eIszá moI hatósága esetén nyi Iatkozat,
hogy az eszköz korábbi beszerzése az e|őző hét év során nem
nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételéve| történt

X

Szerződés / Nyi|atkozat, arró| hogy írásbe|i szerződés nem
tortént / visszaigazo|t írásos megrende|ő

Egyszer, az I.
eIszámo|áskor, i||.

vá|tozás esetén
SzámIax X X
Kis támoqatástartaImú szám|ák összesítőie X
Kifizetés bizonvlatax * X

Te|jesítésigazolás az e|végzett szo|gá|tatásról / Minta a
tárgyĺasu|t szolgá|tatásró| (e|ektronikusan) pl tanuImány, terv X

Részvételt iqazo|ó ielen|éti ívek X

A képző intézmény á|ta| kiá|lított, il|etve a képzés sikeres
e|végzését igazo|ő doku mentu mok ( p|. vizsgadoku mentációs,
vagy oklevél, vagy bizonyítvány)

X

Részvéte| igazoĺása e|ektronikus adathordozón dokumentá|tan
(fotó, audió, videó) X

Kedvezményezett részérő| a|áírásra jogosuIt szemé|y, va|amint
a szakértő álta| e||enjegyzett beszámoló az e|végzett
tevékenységről

x

Kedvezményezett
szignója

Közreműködő szervezet
szignója

21. oldal
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Elszámo|ható kłiltségek - projektelem tevékenység
kategóriák /

benyújtandó dokumentumok

ffi
ĺn.:ffiÍ

Az eljárás a|apján megkötott vál|a|kozási szerződés X
Táiékoztatő az e|iárás eredménvéről c. hirdetménv X
Beszámo|ó a tárovidőszaki tevékenvséoről X

E|ektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audió, videó,
meghívó) X

Építési szám|ához kapcso|ódó műszaki/mérnöki igazo|ás, i||etve
vál|aIkozó nyi|atkozata a teljesítésrő|.

Kizárő|ag akkor,
ha építés kapcsán
korábban még
nem kerĹi|t
benyúitásra

A kedvezményezett igazo|ása a mérnoki/műszaki e||enőr
teliesítésérő|. X

Részt vevő által a|áírt je|en|éti ív X
Meqhívó X
RészvéteI igazo|ása eIektronĺkus adathordozón dokumentá|tan
(fotó' audió, videó) X

Alta|ános (rezsi) költséqek összesítőie X
Számla* X X
Kifizetés bizony|atax x X

Arányosítási módszer leírása
Egyszer, az 1.
e|számo|áskor, i||.

vá|tozás esetén

Bérleti szerződés
Egyszer, az L.
e|számo|áskor, i||.

vá|tozás esetén
Kis támoqatástartaImú szám|ák összesítőie X
Számlax X X
Kifizetés bizony|ataxx X

Arányosítási módszer Ieírása
Egyszer, az t.
elszámo|áskor, i||.

vá|tozás esetén

Lízingszerződ és (sze rződés me | | é k| ete : | ízi n g d íja k Üte m ezése)
Egyszer, az Ĺ,
e|számoláskor, il|.
változás esetén

Kis támooatástartaImú számlák összesítőie X

Kedvezményezett
szignója

Közremíikiidő szervezet
szignója

22. oldal
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Elszámolható kiiltségek . projektelem tevékenység
kategóriák /

benyújtandó dokumentumok

SzámIax
Egyszer az 1.
elszámoláskor X

Kifizetés bizonyIatax x X
Pénzüqvi értesítő (|ízinq) X

Árł uetérő (|ízinq) X

Szemé|v ĺelleqű kö|tséqek összesítőĺe X
M u n ka sze r ződés / t{egá | | a pod á s/ M e g b ízá s i szerződés ĺ K i n evezés/
Cé|feĺadat-kiírás (tarta|mazva a projekt azonosítóját és a
projektben e|vé9zendő tevékenység leírását)

(Kĺzárólag akkor, ha a projekt terhére elszámolni kívánt
iltetmény + járulékai meghaladják a bruttó S)eFt/adott
szeméIv/hő t5sszeoet)

Egyszer, az L.
e|számo|áskor, i||.

vá|tozás esetén

Kifizetés bizonyIata* x X

Munkaidő nyi|vántartás (ha nem a te|jes bérkö|tség kerÜ|
e|számo|ásra az adott proiekt terhére)

X

Munkaszerzódés esetén munkaköri leírás (ame|y tarta|mazza a
projekt azonosítóját és a projektben e|végzendő tevékenység
leírását)

Projekt
megva|ósítók
esetén egyszer'
az L.
e|számo|áskor, i||.

vá|tozás esetén
Bérjegyzékl fizetési jegyzék / adóhatóság fo|yőszámla kivonat
az i||etményekrő|

X X

Számlax X X
Kifizetés bizony|atax x X
Átadás-átvéte| i iqazo|ás X

osszesítő az utazási és kikti|detési (napidíj) ko|tségtérítés
elszámo|ásához

X

Számlax X X

Bér|etfegy/autópá|ya-díj kifizetését igazoló bizony|at és a
vásár|ást iqazo|ó bizony|at, ame|yen szerepel a rendszám X

Kifizetés bizony|ata * x X
Ki kü |detési rende|vény/Ki kü ldetésĺ utasítás X X

osszesítő értékcsökkenés e|számo|ásához X

Kedvezményezett
szignója

Közremíĺködő szervezet
szignója

23. oldal
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Elszámo|ható költségek . projektelem tevékenység
kategóriák /

benyújtandó dokumentumok

Saĺát te|ĺesítéshez kapcso|ódó kö|tséqek osszesítőie X
Saját te|jesítéshez kapcso|ódó szám|ák, számvite|i bizony|atok,
kimutatások X X

Hatósági határozat, engedé|y, végzés X
Szám|a / postai átuta|ási megbízás X X
Kifizetés bizonvIata* x X

AFA összesítő fordított adózás esetén X
Szám|a* X

ÁrR befizetését i gazo|ó bizonylat ( ba n kszá m Ia- kivonat),
amennyiben a kedvezményezett befizető pozícióban van / A
kedvezményezett nyiIatkozata, amennyiben a kedvezményezett
visszaigény|ő pozíciőban van

X

Kö nyvvi zsg á|ói igazo|áslj e le ntés

Egyszer, zárő
kifizetés igény|és
esetén,
amennyiben a
támogatási
szerződés, i!|etve
a támogatói
okĺrat előíria

Nvi Iatkozat a |vá | la I kozói te|iesítés mértékérő| X
Nyi|atkozat alvá|laIkozókat megiIlető e||enszolgáltatás
teliesítésérő| X

* Kü|fö|di szám|a esetén a szám|án szerepe|nie kell a szám|a |ényeges tarta|mi e|emeinek magyar
nyelvre t<ifténő fordításának
x* Kifizetés bizony|ata a|att szállítói finanszírozás esetén a szám|a támogatáson fe|Ĺi|i összegének
kifizetését igazo|ó dokumentum értendő
**xx Anyagköltség esetén a kis támogatástartalmú számlák összesítője Vagy szám|a |ehet az
a|átámasztó bizony|at az IH á|taI megá||apított értékhatártól függően.
A ,'/'' je| a felsoro|t dokumentumok közötti vagy|agosságot je|enti.

Kedvezményezett
szignója

Közreműködő szervezet
szignója

24. oldal
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10. sz. me||ék|et

Áltatános Szerződési Feltételek

, az Úi széchenyi Terv Kornyezet és Energia operatív Program KEoP-2o12-5.5.o/A
Epiiletenergetikai fejlesztések és közvilá9ítás energiatakarékos átalakítása fe|hívás

keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkeI kotendő támogatási
szerződésekhez

1. Áltatános rendelkezések

:e|en Á|ta|ános Szerződési Fe|téte|ek (a továbbiakban: Ászr; hatá|ya a,,Uj széchenyĺ Terv
Környezet és Energĺa operatív Program KEoP.2012-5.5.o/A Épiiletenergetikai
fejlesztések és közvilágítás energiatakaľékos átalakítása feIhívás keretében
támogatásban részesített kedvezményezettekkeI megkötott vaIamennyi támogatási
szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) kiterjed.

ez iłszr rende|kezései szerződési fe|tételnek minősÜlnek, amelyeket a Kedvezményezett az
adott támogatás igénybevéte|ére vonatkozó Szerződés a|áírásakor fogad e|.

Amennyiben az ÄszF és a Szerződés azonos tárgyú e|őírásai között bármilyen eltérés van,
ez utóbbi rende|kezései irányadók.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásávaI nyi|atkozik, hogy
- nem á|| fenn harmadik személy irányában o|yan köte|ezettsége, ame|y a

tá mogatássa | |étrejött Projekt cé|já na k megva |ósu |ását meg h ĺ úsíthatja,
- nem á|| a támogatási rendszerbő| kizárás hatá|ya a|att,
- nem minősü| az a|acsony keresetű munkavá||a|ók bérének emelését ösztönző egyes

törvények módosításáról szó|ó 2011. évi XCIX. törvény 6. $-a szerinti
munká|tatónak,

- az államháztartásró| szó|ó törvénynek megfele|ően
o megfe|e| a rendezett munkaügyi kapcso|atok követe|ményének,
o a köztu|ajdonban á||ő gazdasági társaságok takarékosabb működésérő| szőló

törvényben fogIa|t közzététeIi köteIezettségének eIeget tett, Vagy nem
tartozik annak hatá|ya a|á, és

o jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem rendelkező más szervezet esetén
át|átható szervezetnek minősül.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával tudomásu| veszi, hogy a Projekt részben vagy
egészben történő meghiúsu|ása' Vagy a támogatás szabá|yta|an felhasználása esetén - a
támogatást a Közreműkodő Szervezet Vagy a Támogató dontésében' Vagy a döntés e||en
benyújtott jogorvos|at aIapján hozott jogerős határozatban fogIa|taknak megfeIe|ően
visszafizeti, és tudomásuI veszi, hogy ennek e|mulasztása esetén annak osszege

- az adott Projektre vonatkozóan a Kedvezményezett részére megíté|t, de még ki nem
fizetett támogatási osszegbe beszámításra kerül, ennek hiányában

- a központi kö|tségvetésből biztosított támogatásbó| - ha a Kedvezményezett i|yen
támogatásra jogosu|t - |evonásra kerü|.

:elen ÁSzr-ben haszná|t fogaĺmak a Szerződésben fog|altak szerint érte|mezendők.

Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban, Vagy a
támogatás fe|téte|eiben vá|tozás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástó|
számított 30 napon be|Ü| kote|es azt írásban beje|enteni a Közreműködő Szervezetnek.

A Kedvezményezett a Projekt megva|ósítása során á|ta|a kötott szerződésekben (szá||ítói
szerződések) kote|es kikötni az e|á||ás jogát lega|ább arra az esetre, ha a szá||ító e||en a

Kedvezményezett
szignója

Kiizremĺiködćĺ szervezet
szignója
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szerződéskotést követően csőd-, feIszámolási, végeĺszámolási, hivataIból tor|ési, i||etve
egyéb, a megszüntetésére irányu|ó e|járás indu|.

2. Biztosítékok

Amennyiben a Kedvezményezett a 2oo7-20L3 programozási időszakban az Európai
Regioná|is Fejlesztési Alapbó|, az Európai Szociális Alapbó| és a Kohéziós A|apbó| származő
támogatások fe|haszná|ásának rendjérő| szőlő 4/20II. (I. 28.) Korm. rende|et [a
továbbiakban: 4/2olt. (I. 28.) Korm. rende|et] 33. 5-a a|apján biztosíték adásra köte|ezett,
a Kedvezményezett a Szerződés a|áírásáva| nyilatkozik, hogy harmadik személy irányában
nem á|| fenn o|yan kötelezettség, ame|y a Kedvezményezett biztosítékadását kor|átozza.

A támogatás (beleértve az e|ő|eget) fo|yósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a
biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabá|yokban fogIa|tak szerint
rende|kezésre nem ál|nak.

A 4/2oLr, (I. 28.) Korm. rendelet 33. 5-a szerinti biztosítékok értékének fedeznie ke||
|ega|ább a kifizetési igény|ésben igénye|t, továbbá a már kifizetett támogatás egytittes
összegét, a pályázati útmutatóban, i||etve a jogszabályban meghatározottak szerint. A zárő
kifizetésĺ igény|éshez a biztosíték értékét csak abban az esetben szÜkséges kiegészíteni, ha
a kedvezményezett álta| a fenntartási időszakban nyújtandó biztosíték értékét nem éri e| az
addig nyújtott biztosíték értéke. Biztosíték Iegfe|jebb a Projektre megíté|t támogatási
osszeget elérő biztosítéki értékig kérhető.

A biztosítékoknak a zárő projekt fenntartási je|entés e|fogadásáĺg rende|kezésre kel| á||niuk,
kivéve, ha jogszabá|y ettő| e|térően rende|kezik.

Amennyiben a Szerződés módosításra kerü|, szÜkség esetén a biztosítékokra vonatkozó
dokumentumokat is módosítani ke|l, vagy ki ke|l egészíteni.

3. Támogatás kifizetése

3.1. E|ő|eg

3.1.1. Támogatási e|őleg

Amennyĺben a Támogató a felhívásban a támogatásĺ e|ő|eg (a továbbiakban: támogatási
e|ő|eg) igénybevéte|ét lehetővé tette, a támogatási elő|eg igénybevéte|érő|
Kedvezményezettnek nyi|atkoznĺa szÜkséges a Közreműködő Szervezetné|. A támogatási
e|ő|eg indokolt esetben, a támogatott tevékenység eIindításához és Iikviditásának
biztosításához szÜkséges |egkisebb összegben igénye|hető. Az ASzF 3.7.2. pontban
megje|ö|tek kivéte|éve| támogatási e|őleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe,
amelyek esetében nincs mód közvet|enü| a szá||ító(k) részére történő kifizetésre.
Nem igénye|hető támogatási elő|eg a kedvezményezett számára, ha a támogatás
kifizetésére (utófinanszírozássa|) a Projekt megva|ósítását követően, egy összegben kerü|
sor.

A Közreműködő Szervezet az utófinanszírozott projekte|emekhez kotődően Ĺaz
á||amháztartásró| sző|ő t<ĺrvé1v végrehajtásáró| szó|ó 368/2oLI. (XII. 31.) Korm.
rende|etben (a továbbiakban: Avr.) nevesített mértékben] a megítélt támogatäs 25 o/o.

ig, de legfeljebb 3oo millió Ft.ig támogatási előleg formájában támogatási e|ő|eget
biztosít a Projekt elindításához. Támogatási e|ő|eg csak azon projekte|em(ek)re vehető
igénybe, ahoI utófinanszírozást választott a Kedvezményezett.
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A Közreműködő Szervezet a támogatási e|ő|eg összegét a Kedvezményezett á|taI
hiánytaIanuI benyújtott e|ő|egigény|ési kéreIem beérkezésétől számított 15 napon be|ü|
átutalia a Kedvezményezett Szerződésben megjelö|t bankszám|ájára. Támogatási e|ő|eg
fo|yósítására, meghatározott rjtemezésben, tobb rész|etben is sor kerü|het.

A támogatási elő|eg fo|yósításának feltéte|e, hogy a Szerződésben meghatározott
biztosítékok |ega|ább az igénye|t támogatási e|ő|egnek megfe|e|ő összegre rendelkezésre
á||janak.
Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett támogatási e|őleget, azonban a támogatási
e|ő|eg folyósítását követő 6 hónapon be|ü| nem nyújtott be kifizetési igény|ést, i|letve a
benyújtott kifizetési igény|és a támogatás nem rendeĺtetésének megfeIe|ő használatát
bizonyítja, a Kedvezményezett köte|es a korábban kifizetett támogatási elő|eget a folyósítás
napjátó| számított, a Polgári Töruénykönyvrő| szó|ó 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) szerinti kamatta| nove|t mértékben - kincstári körbe tartozó központi kö|tségvetési
szervek esetében kamatmentesen - visszafizetni. A támogatási e|ő|eg visszafizetés
te|jesítéséig, vagy a Közreműködő Szervezet á|tali rész|etfizetési engedé|yezés esetén az
engedé|yben meghatározottak szerint, a kifizetések foIyósítása felfüggesztésre kerü|
(ideértve a szá||ítónak és engedményesnek történő fo|yósítást is).

A Kedvezményezett a kifizetett támogatási e|ő|eget akkor is a fo|yósítás napjátó| számított,
a Ptk. szerinti kamatta| novelt mértékben köte|es visszafizetni, ha
- |egkésőbb a zárő kifizetési igény|ésben nem számo| e| a fo|yósított e|ő|egge|, vagy
- az e|ő|eget, vagy annak egy részét a zárő kifizetési igény|ésig bármikor önként visszafizeti'

3.I.2. Fordított Árł-előleg

Szá||ítói finanszírozási módban fordított ÁrR-előteg kizárő|ag az á|ta|ános forgaImi adóró|
sző|ő 2oo7. évi CXXVII. törvény I42. $-a szerinti esetekben vehető ĺgénybe a fordított AFA
mértékéig.

A Közreműködő Szervezet a fordított Árł-előleg összegét a Kedvezményezett á|tal
benyújtott á|ta|ános forga|mi adó e|őzetes megtérítésére vonatkozó kére|em beérkezésétő|
számított 15 napon be|ü| . átuta|ia a Kedvezményezett Szerződésben megje|ĺi|t
bankszám|ájára. A fordított AFA-e|ő|eg igény|ésére a fordított AFA-va| érintett szám|a
e|számolásra benyújtásávaI egyidejű|eg kerÜ|het sor'

A fordított Árł-előleg fo|yósításának feItéteIe, hogy a Szerződésben meghatározott
biztosítékok rendel kezésre álljanak.

A fordított Árł-előleg cé|hoz kötöttségébő| adódóan a Kedvezményezettnek a fordított ÁFA-
e|ő|eg előzetes megtérítése iránti kérelemben meg ke|| je|ö|nie az AFA befizetésének
időpontját, me|y időpontot követő 5 munkanapon be|ul köteles benyú1tani a Kozreműködő
Szervezethez a fordított AFA-e|ő|egge| torténő e|számolását. Amennyiben a
Kedvezményezett a fordított ÁrR-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt
e|mu|asztja' Vagy a fordított ÁrR-előleggel érintett szá||ítói szám|a e|utasításra kert!|, Vagy a
Kedvezměnyezětt a fordított Árł előleget nem a fordított ÁrR aoónatóság felé történő
rendezésére fordítja, a Közreműkodő Szervezet fe|szó|ítja a nem megfe|e|ően fe|használt
ford ított AFA-e |ő|eg összegéne k visszafizetésé re.

A Kedvezmén,",],. a kifizetett fordított ÁrR-előleget akkor is a folyósítás napjátó|
számított, a Ptk. szerinti kamatta| növelt mértékben köte|es visszafizetni, ha
- |egkésőbb a zárő kifizetési ĺgény|ésben nem számo| e| a fo|yósított fordított ÁFA-e|ő|egge|,
vagy a
- a fordított AFA-e|ő|eget, vagy annak egy részét a zárő kifizetési igény|ésig bármikor önként
visszafizeti.

3'1.3. A szá||ító á|ta| közvetlenÜ| igényelhető szá||ítői e|ő|eg
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A4/o2II. (I. 28.) Korm. rendelet 57/^. $ (1) bekezdése érte|mében szál|ítói finanszírozás
aIkaImazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatá|ya a|á tartozó közbeszerzésĺ e|járás, va|amint
b) a minősített adatot, az ország a|apvető bĺztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy
a ktjIonleges biztonsági intézkedést igény|ő beszerzések sajátos szabá|yairól szó|ó
2L8ĺ2}LL. (X. 19.) Korm. rende|et szerinti beszerzési e|járás
eredményeként kötött szerződésben köte|es biztosítani a szá|lító részére a szerződés
eIszámoIható összege 30Ö/o-ának megfeIelő mértékű szá||ítói e|ő|eg igény|ésének
lehetőségét.

A Támogató a szá||ítói elő|eg kifizetését filgget|en, a Támogató á|ta| megbízott műszaki
elIenőr e||enőrzéséhez kötheti.
A közbeszerzési e|járás eredményeként kotött szerződésben a felek köte|esek rögzíteni az
e||enszo|gá|tatásnak a támogatott projekt keretében e|számolható összegét. R közszféra
szervezet kedvezményezett köteIes kikötni, hogy a szá||ító a közbeszerzésĺ e|járás
eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének IIo/o-d és az igénye|t szál|ítói
e|ő|eg kÜ|önbozetére jutó támogatás összegének megfe|e|ő mértékű, a Támogató javára
sző|ő, a Kbt. 126. s (6) bekezdése szerinti biztosítékot köte|es nyújtani. Szá||ítói e|őleg
biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szá||ító cégjegyzésre jogosu|t
vezető tisztségvise|őjének vagy Iega|ább 500/o-os közvet|en tuIajdonrésszeI rendeIkező
tulajdonosának, vagy egytittesen |ega|ább 507o-os közvet|en tulajdonrésszel rende|kező
természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezességvá||a|ása Vagy garanciaszervezet á|taĺ Vá||a|t
kezesség, va|amint az Aht' 92. s (1) bekezdése szerinti á||ami kezesség is e|fogadható.

A szá|lítói szerződés fe|téte|eit annak figye|embe véte|éve| ke|| megál|apítani, hogy a szá|lítói
előleget a szá||ító közvet|enü| a Közreműködő Szervezettő| igénye|heti a Kedvezményezett
egyidejű értesítése me| |ett.

A Kedvezményezett a 4/20It. (I. 2B.) Korm. rende|et 57/^. s (4) bekezdése a|apján 5
napon be|ü| telefaxon Vagy e|ektronikus |evé|ben je|ezheti a Közreműködő Szervezet fe|é a
szállítói elő|egge| kapcso|atos észrevéte|eit. Ennek hiányában a szá||ítói e|ő|eg-igénylést a
Kedvezményezett részérő| elfogadottnak ke|| tekinteni.

A Kedvezményezett köteIes a szá||ítói e|ő|eg biztosítására vonatkozó, Támogató á|tal
meghatározott rendelkezéseket, szerződéses feltételeket a szá||ítói szerződésekbe beépíteni.

A kozvetlen szá||ítói e|ő|egigénylés e|őfeĺtétele, hogy
a) a közbeszerzési e|járás te|jes dokumentációja a Kedvezményezett á|ta| e|lenőrzésre

benyújtásra kerü|t a Közreműködő Szervezethez a közbeszerzések e||enőrzésére vonatkozó
e|járásrend szerĺnt,

b) a 4ĺ201'1. (I. 28.) Korm' rende|et 30. s (2) bekezdése á|ta| e|őírt dokumentumokat a
Kedvezményezett a szá||ítói elő|egigénylésig benyújtotta,

c) a kozbeszerzési eljárás eredményeként kotött, a|áírt szá||ítói szerződés az aláírást
követően ha |adékta |a n u I benyújtásra kerü |t a Közrem ű ködő Szervezethez,
d) a Kedvezményezett a szá||ítói e|őlegigénylésre jutó önerő kifizetését igazo|ta a

Közreműkodő Szervezet fe|é, kivéve száz száza|ékos támogatási intenzitás a|ka|mazása
esetén, vagy ha a kedvezményezett az EU onerő A|apbó| önerő-támogatást igényelt.

Devizában kötött szál|ítói szerződés esetén a Támogató á|ta| megadott fix devizaárfolyamon
a Közreműködő Szervezet veszi nyi|vántartásba a szál|ítói szerződést. Az e|ő|egbekérőt, az
elő|egszám|át, va|amint a rész-lvégszám|át ugyanezen a devizaárfo|yamon ke|| átszámítani.
Az e|őlegge| történő e|számo|ást a Támogató fe|é annak fĺgye|embe véte|éveĺ kel|
megkezdeni, hogy a fo|yósított szál|ítói e|ő|eg és a szám|a a|apján a szá||ítónak kifizetett
támogatás egyÜttesen nem haladhatja meg a szá||ítói szerződés szerinti el|enszo|gáltatás
eIszámoI ható összegét.
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A Kedvezményezett kote|es a szá||ító á|ta| megki.i|dött e|ő|eg-szám|át - annak beérkezését
követő 5 napon be|Ü| - záradéko|ni és hite|esített másolati pé|dányát a Közreműkodő
Szervezet részére megkÜ|deni.

A Kedvezményezett köteles haladékta|anul tájékoztatni a Közreműkodő Szervezetet, ha
olyan információ birtokába jut, ame|y a szá||ító szerződésszegését, ideértve a szá||ítói e|ő|eg
nem rende|tetésszerű, vd9Y cé|tól eltérő felhaszná|ását a|apozza meg.

A Kedvezményezett köte|es ha|adéktalanul információt szo|gáltatni, és a Közreműködő
Szervezette| egyÜttműkodni annak érdekében, hogy a nem a szál|ítói szerződés cé|jáva|
összeegyeztethető módon felhaszná|ásra kerü|ő szá||ítói e|ő|eg szá||ító á|taIi visszafizetésére,
il|etve annak fedezetétiI szo|gá|ó biztosíték érvényesítésére mie|őbb sor kerüljön.

3,2, A támogatás fo|yósítása
3.2'I. A Kedvezményezett a kifizetés-igény|ést és az időszakos, valamint zárő beszámo|ót -
a Szerződés hatá|yba |épését követően - a Közreműködő Szervezethez e|ektronikusan
nyújtja be a Pá|yázati e-Ügyintézés (Pályáző Tájékoztató) fe|Ü|etrő| elérhető on-|ine
a|ka|mazáson keresztül. A kifizetés-igény|és, i||etve a beszámoló me||ék|eteit e|ektronikus
formában (papír a|apú dokumentumok esetében szkennelve) szükséges csato|ni a Pá|yázati
e-ügyintézés fe|Üĺeten. SzámIaösszesítő benyújtása esetén a Kedvezményezett á|taI
cégszerűen aláírt eredeti pé|dányt szkenne|t formában, vaIamint ,,x|s,, formátumban
e|ektronikusan csato|ni kel|. Amennyiben a Pá|yázati e-ügyintézés fe|Ü|et infrastrukturá|is
fe|téte|ei nem Vagy részben biztosítottak, az a|átámasztó dokumentumokat e|egendő
eIektronikus adathordozón benyújtani :

a) biztosítéknyújtási köte|ezettség esetén - ha a pá|yázati fe|hívás, i|ĺetve a támogatási
szerződés lehetőséget ad arra' hogy az e|ső kifizetési igény|éshez mel|éke|ve kerü|jön
benyújtásra - a biztosítékok iratanyaga,
b) a Kedvezményezett hite|es aĺáírásával e||átott kifizetési kére|em,
c) a számlaösszesítők,
d) időszakos, il|etve zárô beszámo|ó,
e) ha a pá|yázati felhívás, il|etve a támogatási szerződés e|őírja, záró
esetén a könyvvizsgá|ói igazo|ás.
A kifizetés-igény|ést és me||ék|eteit a Kedvezményezett papír a|apon
aIkaImazás kito|tését követően ha|adékta|anu|.
Az engedményes részére történő folyósítás te|jesítésének további fe|téte|e, hogy az
engedményezésre vonatkozó szerződés a Kozreműködő Szervezet rende|kezésére á||jon,
ezért a Kedvezményezett a fe|e|ős.

3.2.2. A támogatások fo|yósítása a fe|hívás függvényében a kovetkező módon történhet:

a) Utófinanszírozás: A támogatás fo|yósítása közvet|enü| a Kedvezményezettnek
i||etve engedményezés esetén az engedményesnek _ a Szerződésben megje|ö|t
bankszám|ájára torténő uta|ássaI történik, a közIemény rovatban a Szerződés
azonosító számának fe|tüntetésével ;

b) Szá||ítói finanszírozás: A támogatás fo|yósítása kozvet|enül a szá||ító részére történő
kifizetésse| - il|etve engedményezés esetén az engedményesnek - torténik a
Kedvezményezettet terhelő, a számIa támogatáson fe|ü|ĺ tisszege kifizetésének
igazo|ása meIlett.

3.2.3. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köte|es:
- a szám|án a|áírásáva| igazolni a vásáro|t termék megvéte|ét, haszná|atát vagy a

szo|9á|tatás igénybevéte|ét, fe|ttintetni a Projekt regisztrácĺós számát, és a
,,támogatás e|számo|ására benyújtásra kerü|t', szöveget. A számlamáso|atnak ezen
informácĺókat már tarta|maznia ke||. A szám|amáso|aton a Kedvezményezettnek
cégszerű aláírásávaI ke|l igazo|ni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti
szám|áva|;

kifizetési igénylés

is benyújtja az
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- a szám|aosszesítőt egymást követő, megszakítás mentes fo|yamatos sorszámozássa|
e|látni, egyérte|műen fe|ttintetve az abban szerep|ő szám|ák á|ta| |efedett e|számo|ási
időszakot (kezdete és vége), va|amint a Projekt címét és számát (az 500 ezer Ft
támogatástarta|mat e| nem érő szám|ákat a kis támogatástartalmú számlák
összesítőjén ke|| e|számo|ni);

- idegen nye|vű szám|a esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával e|látott, a főbb
megnevezések magyar nye|vű fordítását tartaĺmazó másolatot is me|léke|ni ke|l.

3.3. A Kozreműködő Szervezet a beérkezéstő| számított so - szál|ító részére torténő
közvet|en kifizetés esetén 15 - napon be|ü| |egfeljebb 15 napos határidővel jogosu|t a
Kedvezményezetett fe|hívni a hiányok pót|ására, i||etve a hibák kijavítására. Amennyiben a
Kedvezményezett ennek a köte|ezettségének a hiány pót|ására és hiba javítására adott
határidőn be|Ül nem tesz eleget, az a kifizetési igény|és érintett részének e|utasítását jelenti.
Ez esetben további hiánypót|ásnak nincs he|ye.

3.4. Ha a Kedvezményezett áltaI benyújtott e|ő|egigény|és, időszakos Vagy zárő
beszámo|ó, i||etve időkozi Vagy zárő kifizetési igény|és Vagy annak egy része
e|lentmondásos információkat tarta|maz, a Közreműködő Szervezet az információk továbbĺ
rész|etezését, pontosítását, az eIlentmondások feloIdását kérheti a Kedvezményezettőĺ
|egfeljebb 3 napos határidő kitűzéséve| tisztáző kérdés formájában. A tisztázó kérdés
megválaszo|ására rende|kezésre á||ó határidő nem fÜggeszti fe| a jogszabá|yban e|őírt
kifizetési határidőt. A tisztáző kérdésre tűzött határidőn tú| beérkezett vá|aszt a
Közreműködő Szervezet figye|men kívü| hagyja. Ha a Kedvezményezett a tisztázó kérdésre
adott vá|aszt hĺbásan vagy hiányosan nyújtja be, a Kozreműködő Szervezet az időszakos
beszámo|ót, i||etve a kifizetési igény|ést a rendelkezésre á|ló információk a|apján bírá|ja e|.

3.5. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igény|és hiányta|an beérkezésétő|
számított 45 napon be|ü| - közvetlenü| a szá|lító részére történő kifizetés esetén 30 napon
belül - fizeti ki. A szá||ítói és utófinanszírozást vegyesen tartaImazó kifizetési igény|és
esetében is biztosítanĺ ke|| a száĺ|ító részére 30 napon beltil történő kifizetést. A kifizetés
határidejébe a Kedvezményezett á|tal hiánypót|ásra igénybe Vett időtartam, az eĺőre nem
tervezett, e|őre nem látott okok miatt IefoIytatott rendkívĹiIi he|yszíni eIlenőrzés, a
fe|függesztés időtartama, a kifizetést érintő Támogatási Szerződés módosítása, va|amint a
szabá|yta|ansági gyanú kĺvizsgá|ására tett ĺntézkedések, va|amint a Támogató hon|apján
köz|emény formájában közzétett év vé9i zárási és év e|eji szám|anyĺtási fo|yamatok nem
számítanak bele.
A Kedvezményezett rende|kezése szerint a Szerződésben megje|o|t bankszám|átó| e|térő, a
számlavezető pénzintézet á|tal leigazo|t, a Kedvezményezetthez tartoző bankszám|ára is
utaIható az adott kifizetési igény|és a|apján kifizetendő támogatási összeg'

3.6. Amennyiben a támogatás a 3'5' pontban fog|a|t határidőben, a Támogatónak i|letve a
Közreműkodő Szervezetnek fe|róható okbó| nem kerÜĺ kifizetésre, a Közreműködő Szervezet
a késede|em időtartamára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet annak a jogosu|tnak,
akinek vonatkozásában a késede|emme| érintett bĺzony|atra jutó késedelmi kamat osszege
megha|adja a 10.000 forintot. Nem ke|| késedelmi kamatot fizetni a központi kö|tségvetési
szerv részére. A késede|mi kamat a|apja a késedelemme| érintett számla támogatás
tarta|ma. Szá||ítói finanszírozás, i||etve engedményezés esetén a Közreműködő Szeĺvezet a
szá|lító, i|letve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.

Ha egy, a Projekt fizikai befejezéséig teljesítendő indikátor nem éri e| a 4l20LI. (I. 2B.)
Korm. rende|et B0. 5 (6) és (7) bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműkodő
Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket aIkaImazza.

A Közreműködő Szervezet és a Támogatő az időszakos és zárő beszámo|ón kívü| bármikor
jogosu|t a Kedvezményezettő| a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a
Kedvezményezett pedig kĺjte|es azt megadni.
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Amennyĺben az időszakos beszámo|ó elutasításra kerü|, a kapcso|ódó kifizetési igény|ésben
igénye|t támogatási összeg nem fo|yósítható. A Közreműködő Szervezet az elutasítás
tényérő| és annak okairó| értesítést ktjld. Ebben az esetben a Kedvezményezett a soron
következő beszámo|ójában nem csak az azza| érintett időszakró|, hanem az e|utasítássaI
érintett beszámolásĺ időszakról is köte|es beszámo|ni, bemutatva abban az e|utasítás
indokainak mego|dására tett |épéseket.

3.7. Pénzügyi zárás

3.7.I. A zárő beszámo|ó benyújtása, e||enőrzése és jóváhagyása után a Közreműködő
Szervezet e|végzi a szerződés pénzügyi zárását _ azaz megvizsgá|ja, hogy a
Kedvezményezett adó|evonási jogában történt-e vá|tozás, Vagy a támogatási intenzitás-
vá|tozás miatt nem keletkezett-e kifizetendő támogatás, vdgY követe|és -, és az addig
te|jesített kifizetések, vaIamint szerződés alapján kifizethető támogatás összegének
figye|embe véte|ével intézkedik a szÜkséges pénzügyi záró-korrekció
(kifizetés/visszakövete|és) e|végzése iránt. Fenntartási köteIezettség e|őírása esetén a
fenntartási időszak leteltét követően a Közreműködő Szervezet e|végzi a szerződés végső
pénzügyi zárását, és intézkedik a további szĹikséges pénzügyi záró-korrekció
(kifizetés/visszakövete|és) e|végzése iránt. Amennyiben nincs fenntartásĺ kote|ezettség, a
szerződés pénzügyi zárása végső pénztjgyi zárásnak minősÜ|.

3.7.2. Az 1000 Ft-ot meg nem ha|adó összegű, pozitív egyen|egű pénzügyi zárás esetén a
Kozreműködő Szervezet a támogatás folyósítását nem teljesíti.

3.B. Projekt megva|ósításhoz kapcso|ódó beszámo|ásiljeIentéstéteIi köteIezettségek

Kizárőlag támogatási szerződésseI rendeIkező projektek esetében a Kedvezményezett
köteIes havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havĺ részIetezettségge|, a
megkötött, és a tervezett vá||a|kozói szerződések bontásában a Közreműkcjdő Szervezet
részére kĺfizetési Ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az e|ső
Ütemezett hónapot mege|őzően 15 nappaI köte|es benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi fe|Ü|vizsgá|atok során a kifizetési ütemtervét
módosítja az e|őző Ütemtervhez képest, a módosítást a Közreműkodő Szervezet fe|é
indokoIni köte|es.

A Kedvezményezett a támogatás igénybevételére irányuló kifizetési igény|éssel egyidejű|eg
időszakos beszámo|ót köte|es benyújtani. Támogatás kizárólag a Közreműködő Szervezet
á|ta| jóVáhagyott beszámo|óvaI számo|ható e|.

Kedvezményezett a pá|yázatában vá||a|t esé|yegyen|őségge| és környezeti
fenntarthatóságga| kapcsolatos, a projekt adat|apon megjelö|t vál|a|ásainak te|jesítésérő| a
te|jesítést követő |egfe|jebb 30 napon be|Ü| köte|es beszámolni a Kozreműködő
Szervezetnek a te|jesítést i gazo|ó doku mentu mok csato|ásáva I egyidej ű |eg.

A Közreműkodő Szervezet és a Támogató ezen kívtil bármikor jogosu|t - a fenntartási
időszak tartama alatt is - a Kedvezményezettő| a Projektre vonatkozóan bármi|yen
információt, dokumentumot bekérni, a Kedvezményezett pedig köteIes megadni, a
Közreműködő Szervezet á|taI megje|ö|t formában és határidőben.

A Kedvezményezett a Szerződésben megje|ö|t időpontban zárő beszámo|ót nyújt be a
Közre m ĹÍ kö dő Szerv ezethez.

A Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben ke|| beszámo|nĺa a Szerződés
teljesü|ésérő|, a Projekt műk<jdtetése során tervezett és az e|ért számszeríisíthető
eredményekrő|.
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Kedvezményezett fenntartási je|entés beadására a befejezési határidőtő| számítva évente
egyszer köteles a je|entés tárgyát képező időszak uto|só naptári napjátó| számított 10
munkanapon be|Ü|.

4. Szerződésmódosítás

4.I. A Szerződés bármifé|e módosítása, be|eéftve az ahhoz csato|t me||ék|eteket is csak
írásos formában, va|amennyi szerződést kötő fé| a|áírásáva| történhet, kivéve, ha jogszabá|y
e|térően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítást a megfe|elő indok|ással
e| |átva ke| | e|őterjeszten ie.
Ha a Közreműkodő Szervezet a Kedvezményezett á|tal előte6esztett módosítási javas|atot
nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájáru|ás megtagadásának e||enére a
vá|toztatást végrehajtja, az ebbő| eredő szabá|yta|anságért, annak jogkövetkezményeiért,
vaIamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett feIe|ős.

A Kedvezményezett azonosító adataiban történő vá|tozások bejelentésének e|fogadásával a
Szerződés minden kü|ön intézkedés né|kü| módosu|.

4.2. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köte|es kezdeményezni, ha

a) a Projekt megvalósítása a hatá|yos Szerződésben meghatározott időponthoz képest e|őre
|áthatóan 3 hónapot megha|adóan késik;
r) a hatá|yos Szerződésben rögzített bárme|y indikátor éľtékének várható te|jesü|ése nem
éri e| a 6. számú mellék|etében rogzített cé|érték 75 o/o-át,

c) vá|tozik a Projekt bármely egyéb, a cé|kitűzéseket befo|yáso|ó lényeges jel|emzője.

Ha a 6. számú me||ék|etben meghatározott cé|értékek e|őre |áthatóan nem 100o/o-ban
teljesÜ|nek, és ezje|entős mértékben módosítja a Projektet, a Kedvezményezett köteles a
Szerződés módosítását kezdeményezni huszonöt száza|ékot meg nem haladó mértékű
vá|tozás esetén is.

4.3. A Kedvezményezett Vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés
kozös megegyezésse| módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányu|ó
kérelmét írásban, indoko|ássaĺ e||átva, valamint a kérelmet a|átámasztó dokumentumokka|
köteles a Kozreműködő Szervezet részére eljuttatnĺ.
A Kedvezményezett módosítási igényét o|yan időpontban köte|es e|őterjeszteni, ame|y
|ehetővé teszi, hogy a Közreműkodő Szervezet, a Támogató a hozzájáru|ásró| mega|apozott
döntést tudjon hozni.
A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az eset|eges hiánypót|ás idejét a
módosításra irányu|ó kére|em beérkezését követő 30 - ĺndokolt esetben 60 - napon be|üĺ
megktildi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, Vagy - a kére|em elutasítása
esetén - az e|utasítást és annak indok|ását. A Közreműködő Szervezet által e|készített
szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvéte|étől számított ts napon be|ü|
köte|es cégszerűen a|áírva visszakÜ|deni a Kozreműködő Szervezetnek. A
szerződésmódosítás eIbírá|ásáig a támogatás foIyósítását a Közreműködő Szervezet
felfĹiggesztheti'
A Szerzódés - jogszabá|y e|térő rendelkezésének hiányában _ kizárő|ag abban az esetben
módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított fe|téte|ekkel is támogatható
|ett vo|na. R módosítás nem irányuĺhat a támogatási dontésben meghatározott összegen
fe|Ü|i több|et köttségvetési támogatás biztosítására, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben
fog |a|t kivéte|ektő| eltekintve.
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Amennyiben a Projekt egy vagy több, a pá|yázati felhívásban meghatározott önál|óan
támogatható e|eme már megvalósult, a Támogató Szerződés módosításáva|
kezdeményezheti a Projekt szakmai tartaImának módosítását.

4.4. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt érdekében fe|merülő ko|tségeihez
kapcso|ódó adólevonási jogában vá|tozás következik be, ha|adékta|anuI köte|es bejelent,eni a
Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a vá|tozást követően a Kedvezményezett az AFA-t
|evonhatja, a Szerződést módosítani szĹikséges. Az adó|evonási jog megváltozása és annak
Ęejgtentése közötti te|jesítési időpontra vonatkozó szám|ák a|apján kapott támogatásbó| az
AFA-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításában
meghatározottak szerint köteIes visszafizetni.

4.5. Amennyiben a Szerződés, va|amint a jelen Ászr módosításának tárgya a je|en ÁSzr
hatá|ya a|á taftozó Kedvezményezettek köte|ezettség a|ó|i mentesítése, i|letve részükre a
Szerződésben, i||etve a jelen ASzF-ben meghatározottakhoz képest több|et jogosítványok
biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyo|da|ú nyi|atkozata a Szerződést,
il|etve a jelen ASzF-et minden kÜ|on intézkedés né|kti|, a nyilatkozatban meghatározott
tarta|omma|, a nyi|atkozat Kedvezményezett részére töfténő közlésétő| kezdődő határidőve|
módosítja. A nyi|atkozat jóváhagyására a Támogató jogosu|t.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyo|dalúan a Szerződést, i||etve je|en
ÁszF-et, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletköte|ezettséget eredményez,
de a módosításra jogszabá|y alapján e||enőrzésre jogosu|t szerv á|ta| |efo|ytatott e||enőrzési
jelentés megá||apítása és javas|ata miatt van szükség.

Az nszr módosítása e|térő kikotés hiányában a Támogató hon|apján történő közzététe||e| |ép
hatá|yba.

5. Közbeszerzésekrevonatkozószabályok

Amennyiben a Projekt megva|ósítása során a közbeszerzési e|járás IefoIytatásának
köteIezettsége fenná||, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési e|járásokat
Iefo|ytatja. A közbeszerzési e|járások szabá|yos |efo|ytatásáéft kizárő|ag a Kedvezményezett
mint aján|atkérő fe|e|. Ennek megfelelően bárme|y kozbeszerzési eljárássa| kapcso|atos
jogsértés, il|etve szabá|yta|anság megáĺ|apítása esetén a támogatás egészére Vagy egy
részére vonatkozó visszafizetési köte|ezettség is kizáró|ag a Kedvezményezettet terheli.

A Kedvezményezett köte|es továbbá közbeszerzéseinek |efolytatása során a 4/2otĹ. (I. 28.)
Korm. rendelet 23. címe szerint eljárni, így kÜ|önösen a Közreműkodő Szervezetet és a
Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztá|yát az abban fogIaItaknak megfeIe|ően
tájékoztatni, a tevékenységÜk végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre bekü|deni,
i||ető|eg ezen szervezetekke| egyÜttműködni.
A Kedvezményezett köte|es kozbeszerzéseinek |efo|ytatása során az egységes működési
kézikönyvről sző|ő 26/2oL2' (X. 24.) NFM utasítás IX. fejezetében meghatározott
rendelkezések, ilIetve a Támogató Közbeszerzésĺ FeIrigyeIeti Főosztá|ya á|taI kiadott
útmutató betartásávaI eljárni.
A Közreműkĺjdő Szervezet és a Támogató Közbeszerzési Fe|Ügye|eti Főosztá|ya jogosu|t
meg ĺs me rn i a Kedvezm é n yezett közbeszerzés i sza bá |y zatát.

A közbeszerzési étékhatárt e| nem érő beszerzések esetén az ésszerű gazdá|kodás
követe|ményének betartását - hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság - e||enőrzés
során igazo|ni szükséges.

Az építési beruházások közbeszerzésének rész|etes szabá|yairó| szóló 306/20LI. (XII. 23.)
Korm. rendelet L2-L4. 5-ai szerinti e|ő|eg-fizetések esetében a kedvezményezett a
szá m |á kat köte|es ha |adékta la n u I benyújta n ĺ a Közremű kö dő Szerv ezethez.
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6. Üzemeltetés7

Közműberuházások (p|. hu||adékgazdá|kodást érintő beruházások) esetében a
Kedvezményezett már meglévő üzeme|tető, kozszo|gáltató esetén a szerződésmódosítás
tervezetét, iIlető|eg amennyiben a Projekt megvalósítása során kerül sor a je|en
támogatásbó| szerzett eszközok, |étesítmények üzemeItetőjének (közszoIgáltató)
kivá|asztására vagy kije|olésére I az annak kivá|asztásávaI vagy kije|o|ésével kapcso|atos
dokumentu mok tervezetét |egkésőbb

- próbaÜzem esetén annak tervezett időpontját mege|őzően 6 hónappa|,
- ha próbaÜzem nem sztikséges, abban az esetben a (rész) műszaki átadás-átvéte|

időpontja e|őtt |egkésőbb 12 hónappaI
köte|es megkti|deni a Közreműködő Szervezet részére.

Yízikozm(i beruházások esetében a Kedvezményezett már meg|évő uzeme|tető,
közszo|gá|tató esetén a szerződést, il|etőleg, amennyiben a Projekt megva|ósítása során
kerü| sor az Üzeme|tető, kozszo|gá|tató kivá|asztására Vagy kijelö|ésére, az annak
kivá lasztásáva I vagy kije|ö|éséveI ka pcsoI atos d oku mentu mo k te rvezetét

- próbaüzem esetén annak tervezett időpontját mege|őzően 12 hónappa|,
- ha próbaÜzem nem szükséges, abban az esetben a (rész) műszaki átadás.átvéte|

időpontja előtt |egkésőbb 12 hónappaI
köte|es megkü|deni a Kozreműködő Szervezet részére.

7. Támogatásfolyósításánakfelfüggesztése

A Kozreműködő Szervezet a jogszabá|yban, i||eWe a Szerződésben meghatározott esetekben
köte|es, i||etve jogosu|t a támogatás fo|yósítását fe|fr:ggeszteni.

A Közreműkodő Szervezet fe|fü9geszti a támogatás fo|yósítását, ha
a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok

tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett koztartozása van,
b) a Közreműködő Szervezetnek a Kedvezményezette| szemben bármi|yen jogcímen

követe|ése á|| fenn,
c) a Kedvezményezett á|ta| e|végzett tevékenység e|tér a céItó|, i||etve a Szerződésben

meghatározott célokhoz mért e|őreha|adás nem kielégítő, és a Kozreműkodő Szervezet
a Kedvezményezett időszakos vagy zárő beszámo|óját e|utasítia,

d) tervezett vagy rendkívri|i he|yszíni el|enőrzés megá||apításai a|apján ez indoko|t,
e) szerződésszegés esetén,
f) a Kedvezményezett az egyes kifizetési igény|ésben igénye|t támogatási összegnek

megfelelően megeme|t biztosítéki mértéket |e9később a kifizetési igény|és benyújtásávaI
egyidejű|eg nem igazo|ja, és ezt az erre irányu|ó hiánypót|ásra történő fe|szó|ítás
keretében sem póto|ja,

g) iogszabá|yla Szerződés részbeszámo|ási köte|ezettséget ír e|ő a kedvezményezett
számára, annak e|mu|asztása Vagy nem megfe|e|ő te|jesítése esetén,

h) a 4/2oI1. (I. 28.) Korm. rende|et 33. s (2) bekezdésében szabá|yozott valame|y eset
bekövetkezik.

A Kozreműkĺjdő Szervezet fe|fiiggesztheti a támogatás fo|yósítását, ha
a) o|yan esemény kĺjvetkezik be, ame|y az e|á||ás következményét vonhatja maga után,
b) a Kedvezményezett e||en bárme|y támogatássa| kapcso|atban szabá|yta|ansági e|járás

indul,

7A benyújtasi határidók a projekt elórehaladottságától fůggóen kötelező vary irányadó jellegúek. Ha pl. a
támogatási szerződés módosí|ásakor a próbaťtzem|efo|ytatásá'ig kevesebb, mint 12 hónap van hátra, a
hataridó módosítando.

Kedvezményezett
szignója

Közremiikłidő szervezet
szignója

34. oldal



Azonosító szám: KEOP.S. 5 .o l Al L2.2o13.o 122

c) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kĺfizetésse| érintett, kö|tségvetési
sorokka| kapcsolatos adatokat érint, Vagy ha a szerződésmódosítás tarta|maz az
aIapadatokban bekövetkező vá|tozást is,

d) a 4ĺ2oL1. (I. 28.) Korm. rende|et 35. s (1) bekezdésében szabá|yozott va|ame|y eset
bekövetkezik.

Amennyiben a Kedvezményezett a feĺfüggesztésre okot adó körü|ményt a Közreműködő
Szervezet álta| tűzött határidőn be|ü| nem szÜnteti megl az szerződésszegésnek minősÜl.

A támogatás fe|függesztése, i||etve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet
kárta|anítás, kártérítés, il|etve késede|mi kamat nem i|leti meg. A Kedvezményezett,et a ve|e
szemben alka|mazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, vaĺamint a jelen ASzF-ben
fog|a|t köte|ezettségei te|jesítése a|ó|.

8. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkiivetkezményei

B.1. A Kedvezményezett á|taIi szerződésszegés esetei

A Kedvezményezett köte|ezettséget vá|lal arra, hogy szerződésszegése esetén a támogatást
a Kozreműködő Szervezet vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés e||en benyújtott
jogorvos|at a|apján hozott jogerős határozatban fog|a|taknak megfe|e|ően visszafĺzeti, és
tudomásuI veszi, hogy ennek e|mu|asztása esetén annak összege
- a megíté|t, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerÜ|, ennek
hiányában
- a központi ko|tségvetésből biztosított támogatásbó|
támogatásra jogosu|t - |evonásra kerÜ|.

Amennyiben a Kedvezményezett a fe|szó|ítást követően úgy
támogatás a még ki nem fizetett támogatási összegbe
beszámításra kerü|het.

A Szerződés Kedvezményezett á|ta|i megszegésének minősü| minden o|yan cselekmény,
vagy mu|asztás, ame||yel a Kedvezményezett:
8.1.1. a támogatást jogszabálye||enesen' nem rende|tetésszerűen, i|letve nem a Projekt
cé|jának megvalósítására haszná|ja fe|, Vagy a támogatott tevékenység megvalósítása
egyéb módon meghiúsul, i|ĺetve tartós akadá|yba Ütkozik,
8'1.2. a támogatott tevékenység megvalósításáva| késede|embe esik, i||etve részben vagy
te|jes mértékben e|mu|asztja azok te|jesítését, továbbá, 

'B.1.3. ha a Szerződés, annak me||éklete vagY az ASzF teljesítéséve| összefüggésben
ke|etkezett, jogszabá|yon Vagy a Szerződésen a|apu|ó egyéb kötelezettségét megszegi,
annak nem - vagy határidőben nem - tesz eleget így kü|önösen, ha:

a) a Kedvezményezett már nem fe|e| meg a pá|yázati fe|téte|eknek (p|. a tu|ajdonosi
szerkezetében bekovetkezett vá|tozások miatt),

b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, i||etve határidőben nem tesz e|eget a
Szerződésben, ÁSzr-ben Vagy jogszabá|yban fog|a|t beje|entési,
információszo|gáltatási, nyi|atkozattéte|i Vagy egyéb együttműködési
koteIezettségének,

c) a Kedvezményezett határidőben nem teĺjesíti a projekt fenntartási, jelentéstéte|i
köteIezettségét, i||etve bárme|y beszámo|ási k<ĺteIezettségét nem a megfeIe|ő
formában Vagy nem a megfe|elő információkka| és me|lék|etekke| nyújtja be, és
kötelezettségét a te|jesítésre Vagy hiánypót|ásra vonatkozó fe|szó|ítás
kézhezvéte|étő| számított 15 napon be|Ü| sem te|jesíti,

d) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyĺ|vánosságra vonatkozó
köte|ezettségeit nem, Vagy nem szabá|yszerűen teljesítette,

e) a Projekt fenntartási időszakára, il|etve közmű beruházás esetén annak
üzemeltetésére és vagyonkeze|ésére e|őírt köteĺezettségeit a Kedvezményezett nem
teljesíti,

ha a Kedvezményezett ĺ|yen

nyi|atkozik, a visszafizetendő
a fizetési határidő e|őtt is
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f) a Kedvezményezett az e|lenőrzésre jogosu|t el|enőrző szervek munkáját akadá|yozza,
Vagy az e||enőrzést megtagadja, és az el|enőrzést az erre irányuló írásbe|i
fe|szó|ításban megjelö|t határidőig sem teszi |ehetővé,

9) a 4ĺ2oLL. (I. 28.) Korm. rendeletben, az á||amháztartásró| szó|ó 2011. évi CXCV.
törvényben, az Avr-ben Vagy a fe|hívásban a Szerződés megkotésének fe|tételeként
meghatározott és a Kedvezményezett áltaI megtett nyi|atkozatait a Kedvezményezett
visszavonja.

8,2, Projektfe|Ügyeleti rendszer műkodtetése

Amennyiben a Projekt szerződésszerű megva|ósítása veszé|ybe kerÜ|, a Támogató jogosu|t a
Szerződéstő| va|ó eĺá||ást mege|őzően a Projekt szerződésszerű megva|ósításához sztikséges
intézkedéseket megtenni, í9y kü|önösen a projektmenedzsment ko|tségeket csökkenteni,
azok kifizetését fe|téte|ekhez kötni, projektfe|Ügye|őt kirende|ni, a kedvezményezett európai
uniós fejIesztési forrásokhoz valő hozzáférését ideigIenesen korlátoznĺ, vaIamĺnt a
tá mogatás rész|eges vĺsszavonásá ró|/csokkentésérő| rendeI kezn i.

A Támogató ezen intézkedéseket a Projekt a hatá|yos Szerződésben vá|la|t
Ütemezéséhez va|ó visszaá||ásig teheti meg. Amennyiben a Szerződésben válla|t
tjtemezéshez va|ó visszaá||ás - a Támogató á|tal meghatározott - határidőre nem történik
meg' a Támogató e|ál|hat a Szerződéstő|.

8.2.1. PĘektmenedzsment támogatás csökkentése

Amennyiben a Projekt eIfogadott kö|tségvetése tartaImaz a projektmenedzsment
tevékenységre vonatkozóan eIszámo|ható koltséget, annak összegét csökkenteni ke||,
amennyiben a Kedvezményezett projektmenedzsment-tevékenységébő| fakadó
köteĺezettségeit nem' Vagy nem szerződésszer,(ien, ilIetve nem a jogszabá|yoknak
megfeIe|ően teljesíti, továbbá amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzésseI
kapcso|atos adatszo|gá|tatási köte|ezettségének nem, i||etve nem a szerződésben, vagY az
irányadó jogszabá|yokban meghatározottak szerint tesz e|eget. Az e|vonás mértékét a
Közreműködő Szervezet a jogsénés mértékéve| arányosan' mér|ege|és útján á||apítja meg
szabá |yta|a nsági e|járás keretében.

Az e|vonás mértéke meghatározott a következő esetekben:
a) 25o/o, amennyiben a benyújtott kifizetési igény|ést a Közreműködő Szervezet |egalább

két alka|omma| aĺapvető hibák, hiányosságok miatt utasítja e|,
b) 25o/o, amennyiben a projektfe|ügye|eti rendszer során kia|akított beavatkozási- és

Ütemtervben fog|a|t, a Kedvezményezett fe|e|ősségi körébe uta|t intézkedéseket a
Kedvezményezett |ega|ább két a|ka|omma| nem valósítja meg az előírt határidőre,

c) 25o/o, amennyiben a Kedvezményezett az igénybe vett fordított AFA-elő|eget nem
rende|tetésszerűen haszná|ja fel, vagy arró| a támogató fe|é határidőben nem számo|
€|,

d) 50o/o, amennyiben a 4.3. pont szerinti szerződésmódosítás a|apjáu| szo|gá|ó körti|mény
a Kedvezményezettnek felróható okbó| következik be, Vagy a vá|tozásbeje|entés,
szerződésmódosítás kezdeményezési köteIezettségét késedeImesen teljesíti,

e) 5oo/o, amennyiben a projektfe|tigye|eti rendszer során kĺa|akított beavatkozási- és
ütemtervben fogla|t, a Kedvezményezett fe|e|ősségi körébe uta|t intézkedéseket a
Kedvezményezett lega|ább három aIka|omma| nem va|ósítja meg az e|őírt határidőre,

f) tooo/o, amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett e|ő|eget, azonban az e|őleg
kifizetését kcivető, jogszabá|yban meghatározott időtaftamon be|Ü| nem nyújtott be
kifizetésĺ igénylést, Vagy a benyújtott kifizetési ĺgény|és a támogatás nem
rend eItetés szerű feI haszná lását i gazolja.

B.2.2. A támogatás rész|eges visszavonásávaI egyidejű|eg a Projekt megvalósu|t
részeIemei nek tá mogatása
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Amennyiben a Projekt egyes tevékenységei, ilIetve eIemei szerződésszerűen nem
te|jesíthetőek, azonban a Projekt más, te|jesíthető e|emei _ a Projekt cé|ja szerint -
önmagukban is értékeIhető, hasznosítható projektegységet képeznek, a Támogató
visszavonhatja a Kedvezményezettő| a részére kifizetett, de a nem szerződésszerű te|jesítés
okán e| nem számo|ható résztevékenységek és projekte|emek költségére jutó támogatás
összegét. A visszavonás a Ptk. szerinti kamattal nove|t ĺisszegben torténik. A támogatás
részleges visszavonása esetén a projektmenedzsment ko|tség - Vagy korábbi pénztigyi
szankció esetén annak szankcióva| csökkentett összege - elszámoĺásának aránya nem
haladhatja meg az összkö|tség elszámolásának arányát.

onmagában is értéke|hetőnek tekinthető az a projekt elem, ame|y a Projekt egészének
megva|ósu|ása hiányában is a Projekt céljának megfe|e|ően hasznosítható.

A támogatás részleges visszavonásával egyidejű|eg a Szerződést megfe|e|ően módosítani
kell.

8.3' Késedelmi kötbér

Amennyiben a Kedvezményezett
a) a Projektteĺ kapcso|atos beszámo|ási és je|entéstéte|i köte|ezettségét a határidőben

nem' Vagy hiányosan, hibásan te|jesíti, és kötelezettségének a támogató írásbe|i
fe|szó|ítását követő 15 napon be|ü| nem tesz e|eget, Vô9Y

b) e||enőrzés-tűrési kote|ezettségének nem tesz e|eget, és az e||enőrzést az erre irányu|ó
írásbe|i fe|szó|ításban megje|ö|t határidőn be|Ü| sem teszi lehetővé, vagy

c) a fizikai befejezés a Kedvezményezettnek fe|róható okbó| a Szerződésben meghatározott
időponthoz képest hat hónapot megha|adóan késik,

a Kedvezményezett késede|mi kötbér fizetésére köte|es.
A késede|mi kötbér alapja az a) és b) pont esetében a beszámoló (ĺdőszakos vagy zárő)
Vagy fenntartási jelentés benyújtásának esedékességéig, i||etve az e||enőrzéstűrési
kote|ezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a c) pont esetében a megíté|t
támogatás összege.
A késede|mi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás lOo/o-ának 1/365-öd
része.

A kotbérfizetés kezdő időpontja
t. az a) pont esetében a beszámo|ási, je|entéstéte|i kötelezettség te|jesítésének eredeti

határideje, uto|só napja a Projekt je|entés benyújtását mege|őző nap;
2. a b) pont esetében az e||enőrzéstűrési köte|ezettség megtagadásának napja, utolsó

napja pedig az e||enőrzés |ehetővé téte|ének napját mege|őző nap;
3. a c) pont esetében a megva|ósu|ás Szerződés szerinti határideje, uto|só napja a Projekt

fizikai befejezésének tény|eges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projekttel kapcso|atos beszámo|ási, e||enőrzéstűrési,
va|amint a támogatott tevékenység megvalósításának köte|ezettsége te|jesítése a|ó|.

B,4. Elá|lás a Szerződéstől

Amennyĺben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármi|yen jogszabá|yi, szerződéses Vagy
egyéb e|őírást megszegi, a Támogató, i|letve a Közreműkodő Szervezet jogosu|t a
Szerződéstől e|á||ni, így kÜ|önösen

a) a 8.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁszF a
sze rződ éss zegéshez má s j og következmé ny t f űz;

b) a Kedvezményezett a Kozreműködő Szervezet szerződésszerű te|jesítésre vonatkozó
felszó|ításának az abban megje|ölt határidőt követő 30 napon be|ü| sem te|jesíti a
Szerződés, va|amint az AszF a|apján fenná||ó köte|ezettségét;
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c) ha a Szerződés megkcjtésétől számított 12 hónapon be|ü| a támogatás igénybevéte|ét
a Kedvezményezett érdekkörében fe|merÜ|t okbó| nem kezdeményezi, kifizetési
kére|em benyújtásáva| a megítélt támogatás |ega|ább 10o/o-ának felhaszná|ását nem
igazo|ja és késede|mét ezen idő a|att írásban sem menti ki;

d) amennyiben a Szerződés megkötésétő| számított 12 hónapon belü| a támogatott
tevékenység nem kezdődik meg' a Kedvezményezett a megvalósítás érdekében
harmadik fé|től megvásáro|andó szo|gá|tatásokat, árukat, építési munkákat |ega|ább
azok tervezett összértékének 50o/o-át elérő mértékben - eset|eges kozbeszerzési
kote|ezettségének te|jesítése me||ett - nem rendeĺi meg, Vagy az erre irányu|ó
szerződést harmadik fé||el nem köti meg;

e) a Kedvezményezett e|len a Cégköz|önyben kozzétett módon csőd-, fe|számo|ási,
vége|számo|ási, hivata|bó| törlési, Vagyonrendezési e|járás ĺndult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van fo|yamatban;

f) a kozpénzekbő| nyújtott támogatások át|áthatóságáró| szó|ó 2oo7. évi CLXXXI.
törvény 6. 5-a szerinti összeférhetet|enség fenná||;

g) a Kedvezményezett e||en |efo|ytatott szabá|yta|ansági e|járás eredményeként, az
e|ál|ás szankciójá nak megá ||apítása kor;

h) amennyiben a Projekt meghĺúsulását Vagy tartós akadá|yoztatását e|őidéző
körülmény a Kedvezményezettnek fe|róható okbó| kovetkezett be;

i) a Kedvezményezett részérő|, Vagy a Kedvezményezettre tekintette| harmadik
szemé|y részérő| nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisü| vagy értéte egyébként
számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfe|e|ő új biztosíték, vagY az
énékcsökkenésnek megfeIe|ő további biztosíték nyújtásáró| a Támogató á|taI
megszabott ésszerű határidőn be|ü| nem intézkedĺk;

j) amennyiben jogszabály a|apján el|enőrzésre jogosu|t szerv az ellenőrzés adatai
a|apján a szerződés i||etve jogszabá|ysértés megá||apítására, Vagy a támogatás
visszakövete|ésére vonatkozó javasIatot tesz, ame||yel a Támo9ató e9yetért;

k) hite|t érdem|ően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést
érdemben befolyáso|ó va|ót|an, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény
benyújtásakor;

|) kiemelt projektek esetén, amennyiben a kiemeIt projekt akciótervi nevesítése
visszavonásra kerti|;

m) a 4/2oI1. (I.28.) Korm. rende|et 35. $-ban, il|etve az Avr. 82. $-ban meghatározott
egyéb esetekben.

A Szerződéstő| torténő e|á||ás esetén a Kedvezményezett az addig folyósított támogatás
(be|eértve az elő|eget is) összegét a Ptk. szerinti kamatta| növe|t mértékben - kincstári
korbe tartozó központi kö|tségvetési szervek esetében kamatmentesen - köteIes
visszafizetni a Közreműködő Szervezet á|taI megje|ö|t bankszám|ára _ az elá||ás
kézhezvéte|étő| számított 30 napon belÜ|. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás -
vagy anńak egyes rész|etei - folyósításának napja, uto|só napja pedig a visszafizetési
kötelezettség te|jesítésének napja.

A Kedvezményezett a kamaton fe|Ü| a Ptk' szerint köte|es késede|mi kamatot fizetni,
amennyiben bárme|y visszafizetési kote|ezettségét határidőben nem te|jesíti.

8.5. JogosulatlanuI igénybe vett támogatási részösszeg visszakövete|ése

A K<jzreműködő Szeruezet a Szerződés módosítása vagY az attó| történő elá|lás né|kü| is
e|rende|heti a támogatás rész|eges - a jogszabá|ysértéssel, i||etve a nem rendeltetésszerű
vagY szerződésel|enes Vagy jogosulatlan felhaszná|ássa| arányos mértékű - visszafizetését.
Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulat|anuI igénybe vett támogatási részosszeget
Ptk. szerĺnti kamattal növe|t mértékben - kincstári körbe tartozó központi kö|tségvetési
szervek esetében kamatmentesen - köte|es visszafizetni a Támogató á|ta| meghatározott
határidőn be|ü|, a megje|olt bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás
jogosuIat|an feIhaszná|ásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési köteIezettség
te|jesítésének napja.
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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 költségvetési szervek esetében.

8.6. Szabá|ytalanság

A Kedvezményezett tudomásu| veszi, hogy a 4/2oIL. (I. 28.) Korm. rendeĺet 2. s 24. pontja
szerinti szabályta|anság esetén a Közreműködő Szervezet, il|etve a Támogató jogosu|t a
szabá|yta|ansági e|járás a|att a kĺfizetési igény|ésben szerep|ő, szabá|yta|ansá9ga| érintett
összeg egy részének vagy egészének kifizetését fe|fÜggeszteni, a szabá|yta|anságĺ eljárás
eredményeképpen pedig e|utasítani, Vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét
visszakövete|ni, és a , megíté|t támogatást csökkenteni, vaĺamint a vonatkozó
jogszabá|yokban és az ASzF-ben meghatározott más szankciót alka|mazni. Ez esetben a
megíté|t támogatás a Szerződés módosítása né|kü| csokken. A Kedvezményezettet a vele
szemben alkaImazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben fog|a|t köte|ezettségei
te|jesítése a|ó|.

A te|jes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

9. Támogatások ellenőrzése

A Kedvezményezett a Szerződés a|áírásávaI kote|ezettséget vá||a| arra, hogy a támogatás
felhaszná|ásának i||etve a Projekt megva|ósu|ásának e||enőrzését minden o|yan szervezet,
hatóság, egyéb szemé|y részére |ehetővé teszi, ame|yeket erre jogszabá|y jogosít, il|etve
köteIez.
A Kedvezményezett biztosítani köteIes, hogy az e|őzetesen részére beje|entett he|yszíni
e|lenőrzések a|ka|máva| az erre feljogosított képvise|ője je|en |egyen, és a szükséges
dokumentumok rendeIkezésre bocsátásáva|, a szÜkséges információk, kért adatok
megadásával, va|amint a fizikai eszközökhöz va|ó hozzáférés biztosításával segítse az
e|lenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgá|at a|apján készített jegyzőkönyv átvételét
aláírásávaI igazo|ja.

1o. A Projekt dokumentumainak nyilvántaftása és megőrzése

A Kedvezményezett köteIes a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését
biztosítani és azt a jogszabá|yokban meghatározott szervezetek, hatóságok i||etve egyéb
szemé|yek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcso|atos
minden dokumentumot kote|es e|kü|önítetten nyi|vántartani, és |ega|ább 2o2o. december
31-ig megőrizni.
Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett őrzi abban az esetben is, amennyĺben kÜ|ső
proje ktmenedzsment szervezetet vesz i génybe.
A Kedvezményezett köte|es a Projektre vonatkozóan e|kÜ|önített számvite|i nyi|vántaftást
vezetni.

11. A Projekt fenntaÉása

11.1. A Projekt fenntaftási időszak kezdete a Projekt befejezését kovető nap.

11.2.Infrastrukturális, i||etve terme|ő beruházások esetén a Projekt befejezésétő| számított
5 évig, kis- és kozépvá||alkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe
me||ett a Kedvezményezett vá||a|ja, hogy a Projekt megfe|e| az IĺB3/2006/EK rende|et 57.
cikke (1) bekezdésében fog|a|taknak (fenntartás).
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A támogatott beruházássa| |étrehozott Vagyon a zárő fenntartási je|entés e|fogadásáig csak
a Közreműködő Szervezet e|őzetes jóváhagyásáva| és a fogIalkoztatási, il|etve a
szo|gá|tatásĺ és az egyéb kötelezettségek átvá||alásáva|, átruházásáva| idegeníthető el,
adható bérbe, i||etve terhe|hető meg.

Az Európai Szociá|is A|apbó| származő támogatások esetében csak abban az esetben á|| fenn
fenntartási köte|ezettség, ha a pá|yázati fe|hívásban |eírtak szerint a Projekt az Európai Unió
Működéséről szó|ő szerződés 107. cikke szerint á|lami támogatási szabá|yok a|á esik. Ilyen
esetben a Projektre a fenti szabá|yok szerinti fenntaftási köte|ezettségek vonatkoznak.

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfog|a|koztatási kote|ezettsége á|| fenn, akkor a
Projekt befejezetését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kote|ezettség
te|jesítésérő| be ke|| számo|nia a Közreműködő Szervezetnek.

11.3.A Projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvá||alkozások esetében 3 évig, a
Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben ke|| beszámolnia a szerződés
te|jesÜ|ésérő|, a Projekt működtetése során tervezett és az e|ért számszerűsíthető
eredményekről. A jelentést az Pá|yázati e-ügyintézés (Pá|yáző Tájékoztató) fe|u|eten
e|ektronikus formában keĺ| benyújtani.

A Kedvezményezett fenntartási je|entés beadására a Szerződés hatá|ya alatt évente egyszer
kote|ezett. Az e|ső jelentés benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet határozza
meg. A fenntartási időszak végét követően a Közreműködő Szervezet á|ta| meghatározott
időpontig a Kedvezményezett zárő projekt fenntartási je|entést nyújt be a Közreműködő
Szervezethez.

11.4. Ha e9Y, a Projekt fenntartása végéig te|jesítendő indikátor nem éri e| a 4ĺ20II. G,
28.) Korm. rende|et B0' s (6) és (7) bekezdésében meghatározott értékeket, a
Közreműködő Szervezet az ott meghatározott jogkövetkezményeket aIkaImazza. A
visszakövete|ésse| érintett összeget a zárő beszámo|ó aIapján elfogadott támogatási
összegbő| ke|| |evonni.

L2. Tulajdonjog és szellemi jogok

12.1.A támogatott beruházással |étrehozott Vagyon a fenntartási időszak a|att csak a
támogatási döntést hoző e|őzetes jóváhagyásáva| és a kö|tség.haszon e|emzésben vál|a|t, és
az egyéb köte|ezettségek átvá||a|ásáva|, átruházásávaI idegeníthető el, adható bérbe, iIletve
terhe|hető meg. A kor|átozás megszegése esetén a Kedvezményezettnek - a jogszabá|yban
és a Támogatási Szerződésben fogla|taknak megfe|e|ően _ vissza ke|l fizetnie a támogatást
a támogató részére. Nem minősü| e|idegenítésnek az onkormányzati társu|ás fe|ől a tag
önkormányzatok, va|amint a Magyar A||am megbízottjaként e|járó szervezet fe|ől a Magyar
A||am részére torténő vagyonátadás.

L2.2. A Projekt eredményei, így kÜ|önösen (az akárcsak részben) a támogatásbó|
létrehozott Vagyon és az azza| kapcso|atos je|entések és egyéb dokumentumok
tu|ajdonjoga, va|amint a Projekt során |étrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő
sze||emi aIkotások felhasználásának joga a Kedvezményezettet il|eti.

I2.3. A Projekt megva|ósításának végére a Projekt eredményeképp |étrejott vagyontárgyak
tu|ajdonjogát (sze||emi a|kotások fe|használásának jogát) - amennyiben azza| eredetĺ|eg
nem rende|kezett, és az átruházás nem ütkozik jogszabályi rende|kezésbe, Vagy nem idegen
tu|ajdonon történt a beruházás - át ke|| ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás
dokumentumait a zárő beszámo|óhoz csato|ni kel|.
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L2.4.A je|en Szerződés hatá|ya a|att a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági kö|tség-
haszon e|emzés o|yan vá|toztatásához, amely a pénzügyi e|emzésnek a támogatási
intenzitásra vonatkozó eredményét befo|yáso|ja vagy befo|yáso|hatja, a Kedvezményezett
kote|es a Támogató e|őzetes írásbe|i jóváhagyását kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt keretében közbeszerzési e|járás
|efo|ytatására köte|es, a Kedvezményezett köte|es a kozbeszerzési e|járás |efo|ytatása során
az aján|ati/részvéte|i/ajánlattéte|i fe|hívásban, i||etve a nyertes aján|attevőve| megkötött
szerződésben kikötni, hogy a te|jesítés során ke|etkező, a szerző| Jogl véde|em a|á eső
a|kotáson a Kedvezményezett terü|eti kor|átozás né|kü|i, harmadik szemé|ynek átadható
fe|használási jogot szerez. Koteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés a|apján a
Kedvezményezett jogot szerezzen az aIkotás (terv) átdolgozására.
Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem va|ósítja meg, vagy részben va|ósítja
meg, akkor a szerzői jogi véde|em a|á eső a|kotás felhasználásának jogát köte|es átruházni
a Támogatóra vagy az á|tala megje|ö|t szemé|yre'

12.6. Amennyiben a Szerződés aĺapján fo|yósított támogatás terhére, Vagy a Projekt
keretében létrejött sze||emĺ a|kotás felhaszná|ására a Kedvezményezett jogot szerez, űgy
köte|es ezen haszná|ati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére
ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot Üz|etszerűen nem
jogosu|t gyakoro|ni , ígY a fe|haszná|ás a jövede|emszerzés vagy jövede|emfokozás célját a
Támogató és a Közreműködő Szervezet részérő| kozvetve sem szo|gá|hatja.

I2.7. A kozbeszerzési e|járás megindítása e|őtt a Kedvezményezett köte|es a te|jesítésre
kerü|ő tervezési szo|gá|tatások tekintetében a tervezőt megi||ető, szerzői jogi véde|em a|á
eső alkotáson harmadik szemé|ynek átadnató fe|haszná|ási jogot szerezni. A fe|haszná|ói
jognak magában ke|| fog|a|nia az a|kotás (terv) átdolgozásának jogát is.

12.8. Amennyiben a Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, Vagy a Projekt
keretében |étrejött sze||emi a|kotás felhaszná|ására a Kedvezményezett jogot szerez, űgy
tu|ajdonjogának érintet|enÜ| hagyása me||ett köte|es annak oktatási/képzési/fog|a|koztatási
cé|ra történő fe|haszná|ását bárme|y további fe|használó részére ingyenesen biztosítani. A
felhaszná|ó ezt a jogát üz|etszerűen nem gyakorolhatja, igy a fe|haszná|ás a
joved eIemsze rzés vagy jövedelemfo kozás cé|ját közvetve sem szo|9á | hatja.

13. Tájékoztatás és nyilvánosság

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatá|yos jogszabá|yokban
meghatározott tájékoztatási és nyi|vánossági kote|ezettségeknek e|eget tenni, a Projektrő|
és a támogatásról az ott meghatározott módon és taftalommal információt nyújtani. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó koveteIményeket a Támogató hon|apjáró|
|etö|thető Arcuĺati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási köte|ezettségei c.
útmutató tartaImazza.

Ĺ3.2. A Kedvezményezettek tájékoztatási köteIezettsége c. útmutatóban e|őírt
kommunikációs tevékenységek nem te|jesítése Vagy részIeges te|jesítése, i||etve az
e|őírtaktó| eltérő formában torténő megva|ósítása a megíté|t támogatás kommunikációra
e|számo|ható részének csokkentését vonja maga után.

13.3. Amennyiben a Kedvezményezett a kötelezően e|őírt tevékenységeken túl egyéb
kommunikációs tevékenységeket is tervez, vá||alja, hogy azok esetében is betartja az 13.1.
pontban Ieírtakat.

13.4. A Projekt maxima|izá|t, de e|számo|ható koltségeinek részét képezik a kommunikációs
kö|tségek is. A maxĺmuménék fe|etti kommunikációs kö|tségek nem számolhatók eĺ.
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13.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vál|a|ja, hogy a Támogató e|ektronikus és
nyomtatott kiadványaiban, média-megjeIenéseiben és egyéb, tájékoztató je||egű
rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányu|ó megkeresést csak
a|apos okkaI utasítja vissza.

13.6. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 mi||ió
forintot, bárme|y más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 mil|ió forintot megha|adja,
vagy ha az átadásra a saJtó képvlse|ő|t |s meghĺvJák, a Kedvezményezett köte|es az eszkoz,
i||etve a beruházás átadásáró| a Közreműkodő Szervezetet értesíteni az átadás napját
mege|őző legkésőbb 20 nappa|.
A Kedvezményezett köteĺes továbbá bármeIy, a ProjektteI kapcsoIatban szervezett
nyĺ|vános, a sajtó részvételéve| zajló rendezvényrő| a Kozreműkodő Szervezet képvise|őjét
értesíteni, a rendezvény napját mege|őző |egkésőbb 20 nappal.

13'7. A Kedvezményezett a Szerződés a|áírásávaI hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy a
Támogató, va|amint a Közreműködő Szervezet keze|ésében |évő, a támogatás
fe|haszná|ására vonatkozó adatokat a Támogató és a Kozreműködő Szervezet
nyi|vánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, me|ynek nyi|vánosságra hozatalát
jogszabá|y kĺfejezetten megtĺ|tja.

14. A Szerződés megszíinése

I4.I.Szerződő Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a Szerződés a te|jesítést (be|eértve az
e||enőrzéstűrési, va|amint a dokumentum-megőrzési köte|ezettséget is) mege|őzően csak vis
maior, Iehetet|enÜ|és, a Kozreműködő Szervezet, Va9y a Kedvezményezett á|tali, a
Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő e|á|lás, Vagy a bíróság határozata
a|apján szűnik meg' A Szerződó Fe|ek a jogvĺszony je|legére való tekintette| a felmondás
jogát kizárják.

14.2. Kedvezményezett e|á||hat a Szerződéstő|, amennyiben annak teljesítésére, a
szerződéskötést követően, neki fe| nem róható okbó| beál|ott korü|mény fo|ytán nem képes.
A Szerződés i|yen esetben, annak megkotésére visszamenő hatá||ya| megszűnik, és a
Kedvezményezett köte|es a támogatás e|ál|ás időpontjáĺ9 fo|yósított összegét a Ptk. szerinti
kamatta| növe|t mértékben, az elá||ásban közölt időpontban visszafizetni. A kamatszámítás
kezdő időpontja a támogatás - vagy annak egyes rész|etei - kifizetésének napja, utolsó
napja pedig a visszafizetési köte|ezettség te|jesítésének napja.

14.3. A Kedvezményezett a kamaton fe|ü| a hatá|yos jogszabá|yi e|őírások szerint köte|es
késedeImi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési köteIezettségét határidőben nem
te|jesíti.

Kedvezményezett
szignója

Közreműkłidő szervezet
szignója

42. oldal
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