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Postacím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Azonosító szám: 510008
Adószám: 15510000-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-1551000010950009
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi
Gábor alpolgármester
(Közremüködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt:
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

l.

Szerződő

Felek) között az

Előzmények

A Támogató Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretén belül
KEOP-5-3-0/A/09 Épületenergetikai fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre
Kedvezményezett KEOP-5.3.0/ A/09-2010-0159 azonosító számon regisztrált, 2010.08.03.
napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Támogatási
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha
azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet
a Támogató 2011.01.13. kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű
minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, müszaki terv és tartalom, nyilatkozat,
beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai,
amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek
fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.
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Szerződés

2.

tárgya

2.1.
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerzödö Felek az alábbi Támogatási
Szerzödést (a továbbiakban Szerzödés) kötik:
A Szerzödés tárgya a Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános
Iskolában címü, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az
eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a
Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása.
Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerzödés aláírásával, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelöen, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített
feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a
Közremüködö Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályassági
Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja.
2.2.
A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közremüködö Szervezetnek
minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését
veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerzödésben foglalt ütemezéshez képest
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott
bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező
valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul
köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.
A kedvezményezett jelen Szerzödésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerzödés
teljesítésével összefüggö adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása
esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 8 naptári nap. A bejelentési
kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerzödésszegésnek minösül.
2.3.
A jelen Szerzödés elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Szerzödési Feltételek
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5-30/ A/09 Épületenergetikai fejlesztések felhívás keretében támogatásban részesített
kedvezményezettekkel kötendö támogatási szerzödésekhez" (továbbiakban ÁSZF) amelyet a
Közremüködö Szervezet a jelen Szerzödéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a
Kedvezményezett rendelkezésére.

3.

A Projekt megvalósításának

időbeli

ütemezése és helyszíne

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási idöszakának tervezett kezdő idöpontja: 2012. év 04. hó 04. nap.
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a
Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő
időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.
3.2.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának
meg.
A Projekt keretében az ezt
3.3.

követően

kezdő időpontját

a pályázati útmutató határozza

[elmerült kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2012. év 12. hó 31. nap.
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3.3.2. A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott
feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerüen teljesült.
3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak melléklete, a záró projekt előrehaladási
jelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósulásától számított 30. nap.
A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a
támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a meg
valósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott
támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktíválásra került, és a kedvezményezettnek
a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta és a költségvetésből
nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben
megtörtént.
3.3.4 A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban,
támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további
kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.3 bekezdésben foglalt feltételek teljesültek. Ha a
támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő
időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a
támogatott tevékenység akkor
tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek meg valósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és
azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.5 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a megvalósulás napJalg felmerült költségek
számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem
folyósítható.
3.4.
Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 1104 Budapest, Harmat utca 88.
41191/10 alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen
a helyen fenntartja/üzemelteti.

4.
4.1.

A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege
A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 235 107 873 Ft, azaz kétszázharmincötmillió-százhétezernyolcszázhetvenhárom forint.
4.2.

A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 235 107 873 Ft, azaz kétszázharmincötmilliószázhétezer-nyolcszázhetvenhárom forint.
A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés l. számú melléklete, az elszámolható
költségekrészletezéséta 2. számú melléklet tartalmazza.
Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a
Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését
követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban
meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közremüködő
Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem
fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a vállalkozói szerződéssel le nem fedett
támogatás elvonására, ha a Közremüködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt
ha áridőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozói szerződésselle nem
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fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az
indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.
Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az
esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3.

A Projekthez felhasználásra

A Projekthez felhasználására
melléklete tartalmazza.
4.4.

kerülő

kerülő

források

források részletes bontását a jelen

Szerződés

3. sz.

A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,42% -a, de legfeljebb 184
371
594
Ft,
azaz
száznyolcvannégymillió-háromszázhetvenegyezerötszázkilencvennégy forint.
Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés
hatálya alatt úgy változik, hogy az ÁFA-kulcs mértéke nő, a támogatás összege szerződés
módosítás keretében növelhető. Amennyiben az ÁFA-kulcs mértéke csökken, a támogatás
összege is csökken.
Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA
összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a
Kedvezményezettet terheli.
igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás utóflnanszírozással érintett részének
(ÁSZF 5.2.1 l a pontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemek) legfeljebb 25 %- a.
Az Igényelhető előleg legmagasabb összege 46 092 899 Ft azaz
negyvenhatmilliókilencvenkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forint.

Az

Amennyiben az igénybe
Kedvezményezett erről a
4.5.

vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik,
Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

a

A támogatás jogcíme

A támogatás összegének 85 %-a, vagyis 156 715 855 Ft, azaz százötvenhatmillióhétszáztizenötezer-nyolcszázötvenöt forint az Kohéziós Alapjából, 15 %-a, vagyis 27
655 739 Ft azaz huszonhétmillió-hatszázötvenötezer-hétszázharminckilenc forint pedig
a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

5.

A Projekt megvalósításának

számszerűsíthető

eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben
meghatározott számszerűsíthető eredményekjmutatókjindikátorok elérése érdekében
jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket
teljesíteni köteles.

6.

Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben
meghatározott biztosítékokat, valamint a jelen Szerződés 5 sz. mellékletében foglaltak
szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Közreműködö

szervezet
szignója

'

h..t,~'--.

4. oldal

Azonosító szám: KEOP-5.3.0/ A/09-2010-0159

Az 5 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltak szerinti szabályszerű benyüjtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7.

Záró rendelkezések

7 .1.
Jelen Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez
csatolt 9 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen
Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan
részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
7.2.
Ha a
Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium),
a
kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közremüködő Szervezet, illetve a Támogató és
a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező
konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.
7 .3.
A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek
ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve üj jogi szabályozás bevezetésével minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.
7.4.
Amennyiben a Támogató vagy a Közremüködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés
alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges
megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifiZetési igénylés, projekt előrehaladási
jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás
beszedési megbízás benyüjtására stb.), szerződésszerü teljesítésnek kizárólag a
formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a
Közremüködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.
7.5.
A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről
a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8
naptári napon belül tájékoztatják egymást.
7 .6.
A Kedvezményezett és a Közremüködő Szervezet hivatalos kommunikációja
személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. A
Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére
rendelkezésre álló határidők számítására a 292/2009. Korm. rendelet 112. § (2)-(10)
bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
7. 7.
A jelen Szerződés hatály ba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül
az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
7.8.
Kedvezményezett kijelenti, hogy - a személyes adatok védelméről és a közérdekü
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelőerr-a projekt
adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek,
személyes adataiknak a Támogató és a Közremüködő Szervezet által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten
hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
7.9.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók
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7.10. Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a
projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt
változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt
rá nézve kötelező érvényűek.
7.11. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal,
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító
okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k)
részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek),
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyietet jóváhagyták és harmadik személyeknek
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná
vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.
Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták

Andrási Miklós
ügyvezetó
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Azonosító szám: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159

l. sz. melléklet
Elszámolható költségek
Nettó
költség

Bruttó
költség

Igényel
támogatást

[Ft]

[Ft]

[1=1/N=O]

Projekttevékenységek

Fűtéskorszerűsítés
Hőszigetelés

Jogi szakértői
tevékenység
Kiviteli tervek
elkészítése
Könyvvizsgálói
tevékenység
Közbeszerzési
dokumentáció
kidolgozása
Közbeszerzési
eljárás díja
(közzététel díja)
Közbeszerzési
szakértő díja
Megvalósíthatósági
tanulmány
elkészítése

5 075
756
76 639
247
1 100
OOO
5 300
OOO
1 800
OOO

Tevékenységre
ÁFA
visszaigénylő

Igényelt
támogatás
[Ft]

[1=1/N=O]

Finanszírozási mód
[l =útófinanszírozás
2=szállítói
finanszírozás l
1=
utáfinanszírozás
1=
utáfinanszírozás
1utófinanszí rozás
1=
utáfinanszírozás
1=
utáfinanszírozás

6 344 695 1

o

4 975 510

95 799 059 1

o

75 125 622

1 375 OOO 1

o

1 078 275

6 360 OOO 1

o

4 987 512

2 250 OOO 1

o

1 764 450

1 OOO
OOO

1 250 OOO 1

o

512 OOO

640 OOO 1

o

475 OOO

593 750 1

o

2 075 OOO 1

o

2 OOO OOO 1

o

3125 OOO 1

o

4 875 OOO 1

o

98 972 469 1

o

4 700 OOO 1

o

4 375 OOO 1

o

1=
2 450 625 utáfinanszírozás
1=
3 822 975 utáfinanszírozás
1=
77 614 210 utófinanszí rozás
1=
3 685 740 utáfinanszírozás
1=
3 430 875 utáfinanszírozás

o

1=
292 428 utáfinanszírozás

1 660
OOO
1 600
OOO

Mérnök felüQyelet

1=
980 250 utáfinanszírozás
1=
501 888 utófinanszí rozás
1=
465 619 utáfinanszírozás
1=
1 627 215 utáfinanszírozás
11 568 400 utáfinanszírozás

Tevékenység Tevékenység
kezdete
vége
[Év;hó;nap]

[Év;hó;nap]

2012.04.04.

2012.10.03.

2012.04.04.

2012.10.03.

2012.04.04.

2012.11.30.

2011.05.27.

2011.07.06.

2012.04.04.

2012.11.30.

2011.11.02.

2012.03.31.

2011.11.02.

2011.11.10.

2011.11.02.

2012.03.31.

2010.03.01.

2010.04.30.

2012.04.04.

2012.10.03.

2010.01.04.

2010.02.26.

2012.04.04.

2012.10.03.

2012.04.04.

2012.10.03.

2012.04.04.

2012.11.30.

2012.04.04.

2012.11.30.

2012.04.04.

2012.11.30.

Műszaki

beavatkozási tervek
elkészítése
Műszaki ellenőrzés

Nyílászáró csere
Nyilvánosság
biztosítása

2 500
OOO
3 900
OOO
79177
975
3 760
OOO
3 500
OOO

Projektmenedzsment
Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítások

300 OOO

372 900 1

Összesen:

188 299
978

235107
873

~ · Kedvezményezett

szignója

184 371 594

Közremüködö szervezet
szignója

7. oldal

Azonosító szám: KEOP-5.3.0 l Al 09-2010-0159

Támogatáslehívás tervezett ütemezése
Ütem
sorszá
ma

Tevékenység(
ek)
megnevezése

o.

Előleg

Tervezett
elszámolás
összege
(Ft)

Tervezett
támogatáslehí
vás összege
(Ft)

Tervezett
támogatási eh ívás
aránya az össz.
támogatáshoz
viszonyítva (%)

2011.09.01

o

46 092899

25,00

2012.05.31

2 075 OOO

1627 215

0,88

előkészítés

2012.05.31

3125 OOO

2 450 625

1,33

Közbeszerzés

2012.05.31

2 483 750

1947 757

1,06

Kiviteli tervek

2012.05.31

6 360 OOO

4 987 512

2,71

Kivitelezés

2012.05.31

20 111622

15 771534

8,55

34155 372

26 784 643

14,53

lehívás

Megvalósíthatósá
gi tanulmány
Engedélyes
tervek,

1.

Elszámolás
tervezett
dátuma (év,
hó, nap)

1. ütem összesen
Projektmenedzs
me nt

2012.12.31

4 747 900

3 723 303

2,02

Kivitelezés

2012.12.31

181004 601

95 850 909

51,99

ellenőrzés

2012.12.31

4 875 OOO

3 822 975

2,07

Mérnök
felügyelet

2012.12.31

2 OOO OOO

1568 400

0,85

Nyilvánosság

2012.12.31

4 700000

3 685 740

2,00

szakértő

2012.12.31

1375 OOO

1078 275

0,58

2012.12.31

2 250 OOO

l 764 450

0,96

2. ütem összesen

200 952 501

111494 052

60,47

Összesen

235107 873

184 371594

100,00

Műszaki

2.

Jogi

Könywizsgálat

ezményezett

Közreműködő

szervezet
szignója
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Azonosító szám: KEOP-5.3.0/ A/09-2010-0159

2. sz. melléklet
Elszámolható költségek részletezése
2012 2013

o

o
o
o
o

Összesen

234 734 973
372 900
235 107 873

o

Előkészítés

12. Ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni
értékű jogok

o

o

Projekt megvalósítás

o
o
o
o
o

Össze se

o
372 900
235 107 873

Összesen

221 064123

235107 873

6 875 OOO

6 875 OOO

201116 223

201116 223

4 700 OOO

4 700 OOO

o

640 OOO

8 372 900

8 966 650

1 250 OOO

o

1 250 OOO

Tanulmányok,
vizsgálatok az ingatlan78,42%
beruházás értékében

2 075 OOO

o

2 075 OOO

Tervezés az ingatlanberuházás értékében

9 485 OOO

o

9 485 OOO

14 043 750

221 064123

235107 873

14 043 750

Mérnöki feladatok az
ingatlan-beruházás
értékében

o

Építési munkák

o

Tájékoztatás és
nyilvánosság az
ingatlan-beruh ázás
értékében

o

Egyéb projektelem
költsége az ingatlanberuházás értékében
Projektmenedzsment
az ingatlan-beruházás
értékében
Közbeszerzés az
ingatlan-beruházás
értékében

Összesen

78,42%

78,42%

78,42%

78,42%

78,42%

78,42%

78,42%

640 OOO

593 750

78,42%

szervezet
szignója \
"'
.......~ r;,' '

Közreműködő

~·~
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3. sz. melléklet
Források

Forrás

Ft

l. saját forrás
l l l. a Kedvezményezett hozzájárulása

1/2. partnerek hozzájárulása
1/3. bankhitel
II. egyéb támogatás: nem releváns
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt
támogatás
Összesen

dvezményezett
szignója

%

50 736 279
50 736 279

21,58
21,58

o
o
o

o
o
o

184 371 594

78,42

235 107 873

Közreműködő

szervezet '\_
szignója
\ t\
. '~
.\.(~_), ~

...

100%
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4. sz. melléklet
A Projekt

Mutató

számszerűsíthető

l. év

üvegházhatásű gázok
133,22
kibocsátás csökkenése (t/ év)
Energiahatékonyság révén
megtakarított energiahordozó 2 093,28
GJfév)

Az

~

Kedvez1ényezett
szignója

eredményei

2. év

3. év

4. év

5. év

133,22

133,22

133,22

133,22

2 093,28

2 093,28

2 093,28

2 093,28

Közreműködö

szervezet
szignója

~~-~

ll. oldal

Azonosító szám: KEOP-5.3.0/ A/09-2010-0159

5. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Kedvezményezett a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet X. fejezetének 60.§ (l)
bekezdésének d) pontja alapján nem köteles biztosíték nyújtására.

~~ényezett
szignója

Közreműködő

szervezet
szignója

~~'~
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6. sz. melléklet
Eltérések listája
Kezdő dátum: 2011.04.04.
Záró dátum: 2011.11.30.

Közreműködö

szignója

szervezet
szignója

~~t.,-\
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7. sz. melléklet
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

I.

Útmutató támogatásigénylés összeállításához
I. l.

Előlegfizetési

1.2.

Kifizetési kérelem

1.3.

Elszámolást alátámasztó dokumentumok

II.

Költségösszesítők

III.

Nyilatkozat saját

kérelem

teljesítésről

Megjegyzés: A kiftzetési kérelem mellé benyújtandó dokumentumok letölthetők a Támogató
honlapjáról (www.nfu.hu).

~ényezett
szignója

szervezet
szignója

Közreműködö
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8. számú melléklet
A projekt megvalósításának nyomon követéséhez kapcsolódó jelentések formanyomtatványa

előrehaladási

I.

Projekt

II.

Záró projekt

jelentés

előrehaladási

jelentés

Megjegyzés: A projekt megvalósításának nyomon követéséhez kapcsolódó jelentések
formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról (www.nfu.hu).

Közreműködö

szignója

szervezet
szignója
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9. sz. melléklet
Közbeszerzési terv

A beszerzés tárgya:
(árubeszerzés,
szolgáltatás, szolgáltatási
koncesszió, építési
beruházás, építési
koncesszió)
"Az energetikai
hatékonyság növelése a
kőbányai Harmat
Általános Iskolában"
pályázat keretében fűtés és
melegvíz, utólagos

Becsült érték:
(Ft)

Beszerzési eljárás típusa
(és szakaszok száma):

nettó
160.892.978 Ft

nemzeti értékhatár szerinti
egyszerü eljárás, építési
beruházás

Szerződés

típusa:

vállalkozói

Ajánlatok
beadási
határideje:

2011.11.30

Ajánlatok
értékelésének
dátuma:

2011. 12.05

Eredményhirdetés
dátuma:

Gyorsított
(igen/nem)

2012.03.12

nem

szerződés

hőszigetelés, külső

nyílászáró csere és egyéb
járulékos munkálatok
elvégzése

szervezet
szign6ja

Közremüködő

,t{t{"\
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Általános Szerzödési Feltételek
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5-30/ A/09 felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő
támogatási szerződésekhez
l.
Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-5-3-0/ A/09 felhívás
keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási
szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott
támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor, vagy a pályázat benyújtásakor
fogad el.
Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez
utóbbi rendelkezései lesznek irányadók
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF Kizárás a
pályázati lehetőségekből 9.2.3. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

2.
Projekt Végrehajtási Egység
Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért
felelős
projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A
Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül
köteles értesítést küldeni a Közremüködő Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE
felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak
munkajogi státuszáról és szakmai hátteréről (önéletrajz), valamint a müködtetés
feltételeinek biztosításának módjáról.
A Kedvezményezett köteles a PVE müködésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása
alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő
Szervezet jogosult meggyőződni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a
változást követő 8 naptári napon belül tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet.

3.
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi
kötelezettségek

A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hat havonta legalább egy alkalommal köteles
elektronikusan (on-line PEJ kitöltő) és papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a
Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a
jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az
előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjárólletölthető (www.nfu.hu).
Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével két alkalommal 15 napot
meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezet jogosult a megítélt támogatást a
projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás legfeljebb 20 százalékával
csökkenteni.

Közreműködő

szervezet
szignója
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Amennyiben a támogatás nem éri el a l O millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának
időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró
projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.
A projekt előrehaladási jelentéshez kell csatolni:
az előrehaladást igazoló dokumentumokat (pl. beruházásról készített fényképek,
kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.),
amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására
köteles a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi
felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat
esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt
előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha azokat az
előrehaladási jelentés benyújtását megelőzően még nem nyújtotta be.
a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló
dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány
egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus
formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő
dokumentum stb.).
további - a projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott dokumentumokat.
A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől
a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt
megadni.
A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban záró projekt előrehaladási jelentést
nyűjt
be a Közreműködő Szervezethez (a zaro projekt előrehaladási jelentés
formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról).
A projekt megvalósulásának befejezésétől számított 5 eVIg, kis- és középvállalkozások
esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a
szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető
eredményekről.

Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente egyszer, a
mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül kötelezett.
Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a
Projekt befejezetését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség
teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehozott humán
fejlesztésről a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést
készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.
A kedvezményezett a fenntartási időszak lejártát követő évben, a fenntartási időszak utolsó
évére vonatkozó mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül záró projekt
fenntartási jelentést köteles benyújtani.
A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden
olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését
veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott
bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező
valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul
köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.
A kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerződés
teljesítésével összefüggő adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása
esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 8 naptári nap. A bejelentési
kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.
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4.

Biztosítékok

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség, amely a Kedvezményezett biztosítékadását
korlátozza.
A 281/2006. (XII. 23.) Karm. rendelet 60. § alapján felsorolt szervek, a 4.9. pontban
meghatározott eset kivételével nem kötelesek biztosítékot nyújtani.
A támogatót a 281/2006. (XII. 23.) Karm. rendelet 62. § (4) bekezdése alapján, amennyiben
a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben megadott
határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy - jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában - megilleti 281/2006. (XII. 23.) Karm. rendelet 57. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti be szedési megbízás benyújtásának joga.
A 281/2006. (XII. 23.) Karm. rendelet 57.§ (2) a) pontja szerinti kedvezményezett esetében a
Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben
vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást
visszafizeti.
A 281/2006. {XII. 23.) Karm. rendelet 57.§ (2) b) pontja szerinti kedvezményezett esetében a
Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben
vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást
visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás a
számára a központi költségvetésből biztosított támogatásbóllevonásra kerül.
A támogatás {beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a
biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint
rendelkezésre nem állnak.
A 281/2006. (XII.23) Karm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell
legalább a kiftzetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifiZetett támogatás együttes
összegét, a pályázati útmutató ban, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint.
A kikötött biztosítékok rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetésből nyújtott támogatás
első folyósítását megelőzően kell biztositani. A biztosítékoknak a támogatási jogviszony
alapján fennálló kötelezettségek megszünéséig rendelkezésre kell állniuk.
Ha a Kedvezményezett a Kbt. 6. vagy 17. Címe, illetve a Kbt. 252.§-a szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
értékére jutó támogatási összeg erejéig a 281/2006. (XII.23) Karm. rendelet 58-59. §-ban
meghatározott biztosíték nyújtására köteles, a központi költségvetési szervek kivételével.
Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is
- szükség esetén - módosítani, kiegészíteni kell.

5.

Támogatás kiiiZetése

Amennyiben a Támogató a felhívásban vagy egyéb módon (pl. jogszabályban) az előleg
igénybevételét lehetövé tette, az előleg igénybevételéről Kedvezményezettnek nyilatkoznia
szükséges, a Közremüködő Szervezetnél. Az ÁSZF 5.1.1 pont alatt megjelöltek kivételével
előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a
közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre.

Közremüködö szervezet
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Közremüködö Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott
szóló nyilatkozat (Elölegfizetési Kérelem) beérkezésétől számított 15 napon
belül átutalja a Kedvezményezett Szerzödésben megjelölt bankszámlájára. Előleg
folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, több részletben is sor
kerülhet.

A

előlegigénylésről

előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerzödésben meghatározott biztosítékok
rendelkezésre álljanak.

Az

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett elöleget, azonban az előleg kifizetését követő 6
hónapon belül nem nyújtotta be az első kifiZetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési
igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a
Kedvezményezet köteles a korábban kifizetett elöleget visszafiZetni. A visszafiZetés
teljesítéséig közbenső kifiZetésre a Kedvezményezett nem jogosult.
5.1.1. Fordított ÁFA-előleg
Szállítói finanszírozási módban előleg kizárólag a 2007. CXXVII. Tv. 142.§ szerinti esetekben
igénybe a fordított áfa mértékéig.

vehető

A Közremüködö Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános
forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon
belül átutalja a Kedvezményezett Szerzödésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg
igénylésére a fordított áfával érintett számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg kerülhet
sor.
Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerzödésben meghatározott biztosítékok

rendelkezésre álljanak.
Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett fordított áfa-előleg nem rendeltetésének
megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifiZetett fordított
áfa-elöleget visszafiZetni.
5.2. A támogatás folyósítása
5.2.1. A Kedvezményezett a kifiZetés-igénylést - a Szerzödés hatályba lépését
Közremüködö Szervezethez nyújtja be.

követően

- a

A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet:
a)

Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek-illetve
engedményezés esetén az engedményesnek
a Szerzödésben megjelölt
bankszámlájára történő utalással történik, a közlernény rovatban az azonosító szám
feltüntetésével;

b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő
kifiZetéssel - illetve engedményezés esetén az engedményesnek - történik a
Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifiZetésének
igazolása mellett;
l milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kizárólag utáfinanszírozás céljából közbenső
kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja
legalább a megítélt támogatás 2 %-át.
l milliárd forintot meg nem haladó támogatás esetén kizárólag utólagos elszámolás céljából
kifiZetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege
meghaladja a megítélt támogatás l O %-át, és legalább l 00 ezer forintot
közbenső
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5.2.2. AkifiZetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:
olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok
(továbbiakban: számla), amely alapján 25 millió forintnál kevesebb támogatással
megvalósuló projektek esetén az igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál nagyobb,
legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az igényelhető
támogatás 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,
25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén olyan
számlák, amely alapján igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál kisebb, a
Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifiZetési igényléshez
kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a
támogatott Projekt kapcsán merültek fel (100.000 Ft alatti támogatástartalmú
számlák számlaösszesítője, letölthető a Támogató honlapjáról, azaz www.nfu.hu,),
legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák,
amely alapján igényelhető támogatás 500.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett
nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások
alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán
merültek fel (500.000 Ft alatti támogatástartalmú számlák számlaösszesítője,
letölthető a Támogató honlapjáról),
a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítőt (az összesítő letölthető a
Támogató honlapjáról),
az 5.2.1 a) pont szerinti fiZetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítés
igazolást és a kifiZetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített
másolatát,
az 5.2.1 b) pont szerinti fiZetési forma esetén a számlához kapcsolódó
teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifiZetését
igazoló dokumentum Kedvezményezett által hitelesített másolatát,
250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén
független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek
megfelelően halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát,
A kifiZetési igényléseket a Támogatási Szerződés 4.4 pontjában meghatározott
prioritásonként külön kell benyújtani. A teljesítésről a számlákat prioritásonként
külön kell kiállítani, minden esetben a 4.4 pontban meghatározott arányban
megbontva a teljesítés összegét.
a Szerződés "A pénzügyi lebonyolításról szóló tájékoztató" címu mellékletében
meghatározott egyéb dokumentumok.
5.2.3. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:
a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a
szaigáitatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a
"támogatás elszámolására benyújtásra került" szöveget. A számlamásolatnak ezen
információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek
cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti
számlával;
a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni,
egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási
időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát;
idegen nyelvú számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb
megnevezések magyar nyelvú fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.
5.3. A Közremúködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 - szállító részére történő
közvetlen kifizetés esetén 15 - naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel
jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására.
Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap
alatt sem tesz eleget, az a kifiZetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben
további hiánypótlásnak nincs helye.
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5.4. A Közremüködö Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60
naptári napon belül - közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon
belül - fizeti ki. Szállítói számlát is tartalmazó záró elszámolási csomag benyújtásakor a
kifizetési határidő 30 naptári nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által
hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt
lefolytatott rendkívüli helyszíni szemle, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett
intézkedések nem számítanak bele.
A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerzödésben megjelölt bankszámlától eltérő
bankszámlára is utalható az adott kífiZetési igénylés alapján kífizetendö támogatási összeg.
5.5.
Amennyiben a támogatás az 5.4. pontban foglalt határidőben, a támogatónak illetve
a Közremüködö Szervezetnek felróható okból nem kerül kifiZetésre, a Közremüködö
Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki
alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot köteles fiZetni annak a jogosultnak,
akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett kifiZetési igénylésre jutó késedelmi kamat
összege meghaladja a 10 OOO forintot. Nem kell késedelmi kamatot fiZetni a központi
költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla
támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közremüködö
Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fiZet késedelmi kamatot
5.6. On-line számlakitöltö alkalmazása
A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltö program támogatja, mely
egyrészt biztosítja a kifiZetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyü, hibamentes
előállítását, másrészt gyorsítja a Közremüködö Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltö
program használata kötelező, de esetleges hibás müködése esetén a Közremüködö Szervezet
engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapon összeállítani a
kífiZetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját.

6.

Szerzödés-módosítás

A Szerzödés módosulása
6.1. A Szerzödés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak
Irasos
formában,
valamennyi
szerzödést
kötő
fél
aláírásával
történhet.
A
Kedvezményezettnek a szerzödésmódosítást a megfelelő indoklással ellátva kell
elöterjesztenie.
Ha a Közremüködö Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott
tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának
ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás
visszafiZetéséért a Kedvezményezett felelős.
6.2. A Kedvezményezett a jelen szerzödében rögzített azonosító adataiban, illetve a Szerzödés
teljesítésével összefüggö adataiban bekövetkezett minden változást - ideértve a 6.3 a)-d)
alpontokban meghatározott mértéket el nem érő mértékü változásokat is - annak
bekövetkeztét követő 8 naptári napon belül köteles bejelenteni a Közremüködö szervezet
részére.
A változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerzödés minden külön
intézkedés nélkül módosul.
6.3. A Kedvezményezett a Szerzödés módosítását köteles kezdeményezni, ha
a) a Projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerzödésben meghatározott
időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
b) a Projekt elszámolható összköltségének összesen húsz százalékát meghaladómértékben
változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerzödés l. sz.
mellékletében rögzített bontáshoz képest;
c) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy
tgatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen húsz
ezményezett
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százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti
támogatási szerzódés 2. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest/ amennyiben a Projekt
megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja az
l milliárd forintot, és a teljes támogatás értékének összesen tíz százalékát meghaladó
mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 2. sz. mellékletében
rögzített bontáshoz képest;
d) az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható
teljesülése nem éri el a 4. sz. mellékletében rögzített célérték 90%-át, kivéve a ..... pontban
meghatározott célértékeket
e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője
Ha a 4. sz. mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem 100%-ban
teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet a Kedvezményezett köteles a
Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékü változás
esetén is. A 4. számü mellékletben nevesített indikátorok célértékeinek előre látható
túlteljesítéséről Kedvezményezett előzetesen tájékoztatja a Közremüködő Szervezetet, ami a
támogatási szerződés módosítását vonhatja maga után.
Az a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Projekttel kapcsolatos

költség - a

Szerződés

módosítása nélkül - nem

időarányos

müködési

növelhető.

Az l milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében a c) pontban

a Kedvezményezett a tárgyfélévet megelőző félévben olyan
köteles kezdeményezni, hogy a O pontban előírt határidők betarthaták legyenek.
Amennyiben a Kedvezményezett a c) pont szerinti módosítás kezdeményezését elmulasztja, a
tárgyfélévre tervezett költség és a ténylegesen kifizetett költség közti különbözet összegének
20%-t, de maximum 5 millió forint összegű kötbért köteles fizetni.
foglalt

szerződésmódosítást

időpontban

6.4. A Kedvezményezett vagy a Közremüködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös
megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét
írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a
Közremüködő Szervezet részére eljuttatni.
A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely
lehetővé teszi, hogy a Közremüködő Szervezet, a Támogató a hozzájárulásról megalapozott
döntést tudjon hozni.
A Közremüködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra
irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a
módosítás tervezetét, vagy - a kérelem elutasítása esetén - az elutasítást és annak
indoklását.
A Közremüködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a
Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerüen aláírva
visszaküldeni a Közremüködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás
folyósítását a Közremüködő Szervezet felfüggesztheti.
A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható
lett volna.
6.5. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be,
haladéktalanul köteles bejelenteni a Közremüködő Szervezetnek. Amennyiben a változást
követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az
adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó
számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a
Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
6.6. Amennyiben a Szerződés, valamint a
Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése,
jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest
K".
üködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú
Közremüködő

jelen ÁSZF módosításának tárgya a
illetve részére a Szerződésben, illetve a
többlet jogosítványok biztosítása, a
nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen

szervezet
szignója
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ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a
nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A
nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.
A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen
ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a
módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt
van szükség.
6. 7. Amennyiben a Projekthez nyújtott támogatás az l milliárd forintot meghaladja, a
Kedvezményezett a Projekt műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő változtatást
köteles a Közreműködő Szervezetnek, hozzájárulása céljából, előzetesen bejelenteni.
A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepeionális
kérdéseket a Kedvezményezettnek előzetesen egyeztetnie kell a Közreműködő Szervezettel. A
részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidolgozott
javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő
Szervezet l O munkanapon belül értesíti a Kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról,
vagy megtagadásáróL Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt
elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás
megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért,
valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.
6.8. A fenti eseteken túl a projektek megvalósításának, nyomon követésének, valamint a
benyújtott jelentések és fizetési igénylések ellenőrzésének megkönnyítése érdekében a
Kedvezményezett a projektet és támogatást érintő valamennyi módosítást köteles bejelenteni
a Közreműködő Szervezet felé, akkor is, ha az nem eredményezi a Támogatási Szerződés
módosítását, különös tekintettel a megvalósítási határidőt, a költségvetést, indikátorokat
érintő változásokra.
7.

Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretébenközbeszerzési eljárás lefolytatására
köteles, az alábbi pontok figyelembevételével köteles eljárni.
Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a
Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárások
lefolytatásáért - az NFÜ-nek és/vagy a Közreműködő Szervezetnek a bíráló bizottságban
szavazó tagként történő részvételétől függetlenül - kizárólag a Kedvezményezett, mint
ajánlatkérő felel.
Ennek megfelelőerr bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos
szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó
visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet a
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § alapján az ott meghatározottak szerint
ellenőrizheti a Kedvezményezett általlefolytatott közbeszerzési eljárásokat.
A Kedvezményezett köteles továbbá a közbeszerzéseinek lefolytatása során 16/2006. (XII.
28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-22/B. §-ai szerint eljárni, így különösen az abban
foglaltaknak megfelelőerr tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet és az EKKE-t a
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a következőkról:
- a projekt előrehaladási jelentésben a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kérdésekről,
- a közbeszerzésével kapcsolatban indult jogorvoslati eljárásról,
- közösségi értékhatárokat elérő, vagy azt meghaladó közbeszerzési eljárások megindításáróL
Kedvezményezett elfogadja, hogy a Közreműködő Szervezet, illetve az NFÜ a közbeszerzéssei
kapcsolatos egyéb dokumentumot is bekérhet.
Az l milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek, valamint a kiemeit
projektek esetén a kedvezményezett projekt szintű közbeszerzési tervet köteles készíteni,
ly jelen szerződés mellékletét képezi.

Közremüködő
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Az l milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek keretében lefolytatni

kívánt közbeszerzési eljárás tervezett megindítása előtt legalább 30 munkanappal, illetve
rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén
haladéktalanul a Kedvezményezett köteles megküldeni közremüködő szervezet részére a
tervezett beszerzés 12 hónapnál nem régebbi költségkalkulációját, továbbá jóváhagyás
céljából - ha előzetes összesített tájékoztató közzétételét kérelmezte - az előzetes összesített
tájékoztatót, az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást és a dokumentáció(ka)t.
A Kedvezményezett a közbeszerzési eljárásban a szerződéskötés időpontját úgy köteles
megadni, hogy az nem lehet az eredményhirdetést követő naptól számított tizenötödik
napnál korábbi időpontban.
A Közremüködő Szervezet jogosult megismemi a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési
szabályzatát.

8.

Támogatás felfüggesztése

A Közremüködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben
köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. Az államháztartás müködési
rendjéről szóló 292/ 2009. (XII. 19.) Korm. r. 151. § (2) bekezdése szerinti esetben az
Államkincstár is felfüggesztheti a kiflzetést.
A Közremüködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
a)
a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami
adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt
esedékességü, meg nem fizetett köztartozása van;
b)
a O h), j), m) és a 9.3. pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;
c)
a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben
meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégitő és a Kedvezményezett az előírt
korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó
szerződés-módosítás
a
Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
d)
a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a
jogerős hatósági engedély beszerzéséig
e)
a rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján ez indokolt.
A Közremüködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006.
(XII. 23,) Korm. rendelet 35. § (2); 37.§ (7) és 61. § (ll) bekezdésében meghatározott
esetekben.
A Közremüködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a
Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.
Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közremüködő
Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.
A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet
kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele
szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen Általános
Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

9.

A Kedvezményezett általi

A Kedvezményezett általi

szerződésszegés

szerződésszegés

esetei és jogkövetkezményei

esetei

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény,
vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem
rendeltetésszerüen, illetve célellenesen használja fel, vagy a támogatott tevékenység
alósításával késedelembe esik, vagy elmulasztja azok teljesítését, továbbá, ha a
Közreműködö

szervezet
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Szerződés (támogatási szerződés, vagy támogatási okirat, ÁSZF és ezek mellékletei)
teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályorr vagy a Szerződésen alapuló egyéb
kötelezettségét megszegi, így különösen, ha:

a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy
ilyen nyilatkozatot tett, vagy nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,
b) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre
használja fel,
c) a Kedvezményezett (például a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások
miatt) már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
d) A Kedvezményezett vonatkozásában az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 114. §-ban meghatározott
valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy
jut a Támogató tudomására
e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak
kezdő időpontjától számított három hónapon - külön jogszabályban meghatározott
esetben nyolc hónapon - belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, vagy a
Kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás igénybe vételét nem
kezdeményezi, és késedeimét ez alatt az idő alatt írásban nem menti kí,
f) a projekt megvalósulása a kedvezményezettnek felróható okból a Szerződés 3.3.1.
pontjában meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.
g) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül a megvalósítás
érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési
munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges
közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, illetve az erre
irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kiftzetési igénylés
benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja,
h) a Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós
akadályoztatását előidéző körülmény,
i) a Kedvezményezett nem tesz eleget az ÁSZF 3.6. pontjában foglalt kötelezettségeinek,
vagy nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben vagy
jogszabályban foglalt egyéb bejelentési (így különösen az Ámr. 113. § (2) b) és j)
pontjában, 120. (l) bekezdés d) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén), vagy
nyilatkozattételi kötelezettségének,
j) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak
részben teljesíti,
k) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit
(projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés, projekt
fenntartási zárójelentés, együtt: projekt jelentés), illetve a projekt a projekt jelentést
nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel
nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti,
l) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó
kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,
m) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak
üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem
teljesíti,
n) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza,
vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli
felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetövé
o) az Ámr. 120. § (l) e) pontjában meghatározott esetben, amelynek értelmében a
Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatói okiratban, vagy a
támogatói szerződésben foglalt, illetve más jogszabályból eredő kötelezettségét, , így
különösen ellenőrzés tűrési kötelezettségét, és ennek következtébe a támogatott
tevékenység szabályszerű megvalósulását nem lehet ellenőrizni,
p) az Ámr. 128. §-ban meghatározott kötelezettségét megszegi. Ennek értelmében
amennibyen a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon
- amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül - a
zményezett
szignója
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költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályban, a
támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a
támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe
vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A támogató a jóváhagyás feltételeként
kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a
beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a
kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés esetén a kedvezményezett mellé bérbe vagy más módon történő használatba adásesetén-e jogviszony fennállásának
idejére - a kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a
kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
q) Biztosítékadási kötelezettség esetén a
kedvezményezett részéről vagy a
kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték
megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a
kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő
további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül
nem intézkedik
r) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb - jogszabályban, a Szerződésben, vagy a
jelen Általános Szerződési Feltételekben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a
vonatkozó
jogszabály,
vagy
a
jelen
Általános
Szerződési
Feltételek
szerződésszegésnek minősítenek.
Szerződésszegés

9.2.1.

jogkövetkezményei

Késedelmi kötbér

Amennyiben a Kedvezményezett
a.) a projekt jelentéstételi kötelezettségét a határidőben nem, vagy hiányosan, hibásan
teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását követő 15 napon belül nem
tesz eleget, vagy
b.) ellenőrzés-tűrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló
írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy
c.) a támogatott tevékenység megvalósítása a kedvezményezettnek felróható okból a
támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest hat
hónapot meghaladóan késik,
a Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér alapja az a.) és b.) pont esetében a projektjelentés esedékességéig, illetve
az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a c.) pont
esetében a megítélt támogatás összege.
A kötbérfizetés kezdő időpontja
a.) pont esetében a projekt jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje,
utolsó napja a projektjelentés benyújtását megelőző naptári nap;
b.) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja
pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;
c.) pont esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt
befejezésének tényleges napja.
A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt jelentéstételi, az ellenőrzéstűrési, valamint a
támogatott tevékenység megvalósításának kötelezettsége teljesítése alól.

9.2.2 Elállás a

Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen
használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást
megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni
Elállás alapjául szolgáló okok különösen:

Közremüködő

szervezet
szignója
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a) A 9.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a támogatási szerződés vagy
az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz
b) ha a O i) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot
meghaladó késedelembe esik,
c) a projekt jelentési kötelezettségét Kedvezményezett az erre vonatkozó felhívás kézhez
vételétől számított 30 napon belül nem teljesíti
d) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget
az előírt ellenőrzés türési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb
együttműködési kötelezettségeinek vagy a 292/2009. Korm. rendelet 120. § e)
pontjában, 128.§-ban meghatározott kötelezettségét megszegi;
e) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csód-, [elszámolási,
végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatban;
f) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6.§ szerinti összeférhetetlenség fennáll
g) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak
esetén;
h) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a
Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg.
i) a
Kedvezményezett a
biztosíték érvényességét lejártát követően annak
meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja; a kedvezményezett részéről vagy a
kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték
megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a
kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő
további biztosíték nyújtásáról a támogató által meghatározott ésszerű határidőn
belül nem intézkedik
j) A kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az
elállás szankciójának megállapításakor.
k) ha a Szerződés 3. pontjában rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától
számított három hónapon - külön jogszabályban meghatározott esetben nyolc
hónapon
belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a
kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételét neki felróható
okból nem kezdeményezi, és késedeimét ezen idő alatt írásban sem menti ki
l) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény
benyújtásakor,
m) amennyiben a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző körülmény a kedvezményezettnek felróható okból
következett be,
n) amennyiben a támogatási szerződésben a kedvezményezett részelszámolási
kötelezettségét előírták, annak elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén
o) az Ámr-ben vagy a pályázati kiírásban a támogatói okirat kiadásának vagy a
támogatási
szerződés
megkötésének
feltételeként
meghatározott
és
a
Kedvezményezett által megtett nyilatkozatait a Kedvezményezett visszavonja
p) a kedvezményezett teljesítését biztosító bankgarancia, kezesség - annak lejárta előtt
legalább negyvenöt nappal - nem kerül meghosszabbításra.
q) Az adott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved
r) Az Ámr. 120. § (l) c) pontjában foglalt feltétel bekövetkezik.
Szerződéstől történő elállás esetén vagy ha a támogató a
költségvetésből
nyújtott
támogatást
visszamenőleges

A

támogatói okirattal biztosított
hatállyal
visszavonja,
a
Kedvezményezett az addig folyósított támogatás (beleértve az előleget is) összegét a Ptk.
szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által
megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő
időpontja a támogatás - vagy annak első része - folyósításának napja, utolsó napja pedig a
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A természetben juttatott telephely, telek
vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul

vezményezett
szignója

Közreműködö

szervezet
szignója
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A Kedvezményezett a karnaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben
nem teljesíti.
9.2.3. Jogosulatlanul igénybe vett támogatási rész visszakövetelése
A támogató a támogatói okirat visszavonása vagy a támogatási szerzödés módosítása,
felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetésból nyújtott
támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy
szerzödésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. Ilyen esetben a
kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal
növelt mértékben köteles visszafizetni a Közreműködö Szervezet által megjelölt
bankszámlára, a támogató által meghatározott határidön belül. A kamatszámítás kezdő
időpontja a költségvetésból nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja,
utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

9.2.4. Kizárás a pályázati

lehetőségekból

A Kedvezményezett kizárható az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréböl, ha az
alábbiakban felsorolt okok egyike bekövetkezik:
a) a kedvezményezett a támogatott tevékenységtól eltérő kiadásokra használja fel a
költségvetésból nyújtott támogatást,
b) a Kedvezményezett a 292/2009. (XII.19) karm. rendelet 121.§ (l) bekezdésében
meghatározott bejelentési kötelezettségének az előírt határidőben nem tett eleget;
c) a kedvezményezett felszólítás ellenére nem tesz eleget a beszámolási, jelentéstételi
kötelezettségének,
d) a kedvezményezett nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek
következtében a támogatott tevékenység szabályszerű meg valósítását nem lehet
ellenőrizni,

e)
t)

a kedvezményezett a támogatási igénye során valótlan, hamis adatot szolgáltatott
a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogatói okirat
visszavonásáról szóló döntésben, a támogatási szerzödésben vagy a fizetési
felszólításban meghatározott határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizette
vissza, vagy
g) a támogató a kedvezményezettnek felróható okból vonta vissza a támogatói okiratot
vagy állt el a támogatási szerzödéstöl, illetve mondta fel azt.
h) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

A kizárás legfeljebb öt évre szólhat.

9.3. Szabálytalanság
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Karm. rendelet 2. § 15.
pontjában meghatározott szabálytalanság esetén a Közreműködö Szervezet illetve a
Támogató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult a kifizetési igénylésben
szereplö, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését a
szabálytalansági eljárás alatt felfüggeszteni, annak eredményeképpen pedig elutasítani, vagy
a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást
csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más
szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerzödés módosítása nélkül
csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a
Szerzödésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.
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A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a

10.

Támogatások

'''
Szerződés

megszünik.

ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás
felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet,
hatóság, egyéb személy részére lehetövé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve
kötelez. Ilyen szervek különösen a Közremüködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a
fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési
szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az
Európai Számvevőszék.
Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni
ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok
megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az
ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét
aláírásával igazolja.

ll.

A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és

megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését
biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni.
A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart
nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.
A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást
vezetni.

12.

A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.
A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott
vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a
Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások
kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.
12.2. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak
tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) - amennyiben azzal
eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezés be - át kell
ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.
12.3. Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a beruházás használatba
vételének/üzembe helyezésének időpontjától/időpontját követő naptári év első napjától
számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (l)
bekezdésében foglaltaknak
Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül,
haladéktalanul köteles értesíteni a Közremüködő Szervezetet.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést
hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető
meg.
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12.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi es gazdasági
költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási
intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett
köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.
12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás
lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során
az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy
a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot
szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja
meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
12.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy
köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közremüködő Szervezet részére
ingyenesen biztosítani. Támogató ás a Közremüködő Szervezet e jogot üzletszerüen nem
jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a
Támogató és a Közremüködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.
12.7. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy
tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási l képzési l
foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen
biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerüen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
13.

Tájékoztatás és nyilvánosság

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánassági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és
a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyüjtani. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról
letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c.
Útmutató tartalmazza.
13.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és
nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein
Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal
utasítja vissza.
13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió
forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja,
vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz,
illetve a beruházás átadásáról a Közremüködő Szervezetet értesíteni az átadás napját
megelőző legkésőbb 20 munkanappal.
A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános,
a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közremüködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a
rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.
13.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Támogató, valamint a Közremüködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására
vonatkozó adatokat a Támogató és a Közremüködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja,
kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten
megtiltja.
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14. A

Szerződés megszűnése

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az
valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis
maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a
Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a O pontban foglalt
megszűnés, vagy a bíróság határozata alapján, vagy a 14.2. pont szerinti támogatói
felmondás esetén szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a
felmondás jogát kizárják.
Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést
követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen
esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles
a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanapon belül
visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része kifiZetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap.
14.1.

Szerződő

ellenőrzéstűrési,

A Kedvezményezett a karnaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fiZetni, amennyiben visszafiZetési kötelezettségét határidőben nem
teljesíti.
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A mai napon a Bp., X. kerületi Kőbányai Önkormányzat KEOP - 5.3.0/A/09-201 00159 azonosító számú pályázatához a Támogatási Szerződést 2 példányban
átvettem.
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A P'tojeldek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

