
ffi ffi,effi,w*i

Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat
*-,-^'.'-.*s Kénviselő.testülete számár a,"*---*Jl-e-p.v-ry.slg.ľ.9Fll|l.eJ9l

Tisztelt Képviselő-testü|et!

L Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

fOI3. január 30-án a|áirásra került a ,'Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.', (a

továbbiakban: MNPII| (azonosító szám: KMOP-1.1.|lB-12-k-2012-0001) megvalósitására irányuló

Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Táľsaság között.

A Képviselo-testület 24212014. (XII.04.) száműhatározata a|apjźn az Önkormányzatkezdelnényezte
az MNPIII projekt befejezési határidejének 2015.05.30-ľól2015.08.30-ra töľténő módosítását, amelyet

Rév8 Zrt' összeállított és benyújtott a Közreműködő Szervezet szämára. Pro Regio Nkft. 2015.

máľcius 6-án kelt tájékonatása a|apján a jóváhagyást kovetoen Regionális operatív Programok

Irányitő Hatósága RoP-2015-0|. számű utasítása a|apjźn a megvalósítási határidő hosszabbítás
jővćthagyásźlva| egy időben a Támogatási Szerződés töľzsszovege az előterjesztés 1. sz.

mellékletzáradékkal esésztil ki.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ; Egry Atti|a alpolgáľmesteľ; Kaĺseľ József képviselő;
Balogh István képviselő

A képviselő-testületi ülés idopontja:2015. március 19. l . ... sz. napirend

Táľgy: Javaslat az MNP III megvalósításához kapcsolódó diintések meghozata|árz

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a dontés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ElorÉszÍľo SZERVEZETI EGYSÉG:

KÉszÍrprrB: AI-ľoI-ol GyÖncy

PÉNzÜcyĺ FEDEZETET IGÉNYEL /Npvĺ ĺc ęc^Ąa..pł-łt r+ Ąt,oą.

JOGI KONTRalp. t*r,tuJ,

BETERJESZTÉsRp erreruas :

TEGYZO
Daľaoe-RlvÁŃ

Y ár oseazdál I kodásĺ és Pénzii cvi Bizottsás véleményezi X

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság v é|emény ezi

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáýEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĹiletnek az e|oteriesztés me stársv a|ásźń'
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II. A beterjesztés indoka

A Támogatási Szerződés 7. szttmű módosítĺásához kapcsolódő zfuadék elfogadásához a Képviselő-
testĹilet döntése szükséges. A záradék tervezete az e|oterjesńés melléklete. Tájékoztatjuk a Képviselő-
testĹiletet, hogy a záradékvégleges tartalmi elemeit a Közreműködő Szeľvezethatttrozzameg.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A dontésnek nincs pénzügyi hatása.

fV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testĹilet döntése a Maryaľország helyi onkormányzatairól sző|ő f071. évi CLXXXIX.
torvény 41. $ (3) és 42' $ 4. pontján alapul.

Kéť ük az a|étbb i határ ozati j avas l at elfo gadás át.

IIłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képvise|ő-testület úgy dtint' hogy

1. felhatalmazza a polgármestęrt a Tźlmogatási Szerződés 7. számí módosítása során az

előteľjesztés 1. számu mellékletét képező zárađéVkaI kiegészített szerzodésmódosítás

a|áírására.

Felelős: polgármester

Hataridő: 2015. maľcius 1 9.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zľt.

Budapest, 2015. márclus
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^\''ľdľ. Kocsis N.{áúé 1
polgáľmes1J.
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Törvényességi ellenőľzés:

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízásából

łtil,,,!+fr,,/k
Dľ. Kovács Gáľľiella

a|jegyző

2Ü15 ľ'ł;.|l 
.ĺ0



"4i,tui,nz*l,l ł, <v, h*a-a.Nft!ď],
It

A támoeatási szenődés módosítása során alka|mazandó sziivegrészek:

I. Záradék szłivege:

,,A Kedvezmlźnyezett a támogatási szerződésmódosítás aláírásőval tudomásul veszi, hogł a
Támogató a 2015. ohóber 3]-ét k0vetően kifizetési kźrelem keretében benyĘtott szállítói
-finans zír o z ás li s z áml ák ki e gl enl ít,é s ér e nem v ál l aI lrô t e l e z ett s é ge t.

Az ezen határidőt lavetően, de a támogatási szerződésben rÓgzített megvalósítdsi, illetve
legkesőbb a 2015. december 3]-i elszámolhatósági hątáridőt megelőző pénzügłi teljesítésű
számlĺźk a Támogató óltal utófinanszírozási módban lreriilnek kifizetésre, amely számlák
határidőben torténő kieglenlítése a Kedvezményezett felelőssége. Az utófinanszírozósi
formóban fenti határidőig kiegłenlítésre kerülő számlák kifizetési kérelemben tôrténő
benyújtásĺźnakvéghatárideje: 20I6. január I5. Az ezen dátumot k)vetően benyújtott szómlák
uniósforrásból nem kifizethetőek, a Támogató áItal automatilĺusan elutasításra kBrüInek'

A kedvezményezett jelen szerződésmódosítás aláírásával kotelezettséget vállal arra, hogl a
szerződésmódosításban szereplő íeltételek be nem tartósa esetén a projektet egłéb/saját
foľrásból valósítja meg a szerződésmódosításban meghatározott határidőn beltłl' Amennyiben
a projeh a TSZ 3.3.4. pontjában rögzített befejezés napját kovetően nem lép fenntartási
időszakba, úg a Támogató a 4/20II. Korm. rendelet 35. s alapján jogosult a támogatási
szerződéstől elállni, a Kedvezményezett pedig kÓteles az igénybe vett tómogatósnak az Aht.
53/A. s Q) bekezdése szerinti üg,lleti lrnmattal növelt Ósszegűvisszafizetéséľe.''

II. A Tsz 3.,,A Pľojekt megvalósításának időbeli ĺitemezése és helyszÍne'' pontjának
mĺídosítása (piľossal a módosítások):

,,3'3.2. Á Projekt megvalósítósának napja az a nap, ameĺyen a
projehjavaslatbarl/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak
meýlelően, a Szerződĺźsben ľögzítettelcrlek megfelelően teljesült és a Kedvezményezett mind
az elszámolósra benyújtandó, mind az elszómolásra benyújtásra nem kerĺjlő számĺĺźkat,
valamint szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt ą szállítókrészére kiegłenlítette.

A Projelct megvalósulásának tervezett napja: év hó nap.

3.3.3 Az utolsó kifizetési igéľlylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló
b enyúj t á s ának hat ór i dej e

Támogatási összeg igénylésére irányuló utolsó kifizetési kérelmek benyújtĺźsĺźnak határideje
nem lehet későbbi, mint

a) szállítóifinanszírozásli számlát is tartalmazó kźrelem esetén: 20]5. okóber 3].

b) 20]5. december 3l-ig pénzüglileg teljesített, kizárólag utófinanszírozású számlót
tartalmazó kérelem (beleértve az előIeg-elszámolást is) esetén a hatóľidő: 2016'
január 15.

A záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt fizikni befejezésétől számított j0. nap,
mely a KozreműkÓdő Szervezet engedélyével egy alkalommal maximum 90 napra
módosítható, de nem lehet később, mint

a) számlát is tartalmazó utolsó kifizetési kérelem mellékletehźnt benyújtott záró
beszámoló esetłźn afenti a) és b) pontok szeľint,.

b) számla nélküli utolsó kifizetési laźľelem mellékletekźnt benyújtott záró beszámoló
esetén: 20]6. február ]5.



3.3.4. A Projeh akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítós soľán keletkezett számlók kieglenlítése
megtortént, a támogatással létrehozott yagy beszerzett eszkÓz aktiválásľa keriilt, és a
Kedvezményezettnek a tómogatott tevékenység befejezését taruisító, hatósági engedélyekkel és

bizonylatoklral alátámasztott beszámolójót, elszámolásót a Kazreműkadő Szervezet
jóvóhaglta és a kÓltségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-

felhaszruilásnak megfelelő mértékben megtÓrtént.

A Projeh befejezésének tervezett napja: év hó nap. (a dátum nem lehet hźsőbbi, mint
20I6. június I5')

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a befejezést

kovető időszakra néme a Kedvezményezett további kotelezettséget nem vállalt és a 3.3.4.

pontban foglalt feltételek teljesultek. Ha a Szerződés a támogatott tevĺźkenység befejezését

kovető időszalcľa néme további lcötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor
tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kotelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a
katelezettségek megvalósulósának eredményeiről szóló záľó projekt fenntartási jelentését

benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagłta, valamint a záró jegłzőkönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a legkesőbb 20]5' december 3I-ig pénziigłileg teljesített számlával
alótámasztott koltségek számolhatók el. Az ezen időpontot kÓvetően keletkezett la;ltségre
támogatás nemfolyósítható, azok a projeh nem elszámolható kokségeinek minősülnek'',


