T

SZECHENYI TERV

Tamogatasi szerzodes

Szerzodes szam: AROP-3.A.2-2013-2013-0004

II

A projektek az Eur6pai Uni6
tamogatasaval, az Eur6pai Szocialis Alap

t8rsfinanszirozasaval val6sulnak meg.

,

SZECHENYI TERV

Azonosit6 szam: AROP-3.A.2-2013-2013-0004
Tamogatasi Szerzodes

amely

IE~trejott

egyreszrol a Nemzeti Fejlesztesi Ogynokseg (1077 Budapest, Wesselenyi u. 20-22.), mint
tamogato (tovabbiakban: Tamogat6) kepviseleteben eljaro MAG
Magyar
Gazdasagfejlesztesi Kozpont Zrt., mint kozremukOdo szervezet (a tovabbiakban
Kozremiikodo Szervezet)
Postadm: 1539 Budapest, Pf. 684.
Szekhely: 1139 Budapest, Vaci ut 83.
Alafrasra jogosult kepviseloje: Barta E. Gyula, vezerigazgato
Azonosfto szam (torzs-szam/Cegjegyzekszam): 01-10-045526
Adoszam: 13806789-2-44
Nev/Cegnev:
Budapest
Fovaros x.
kerOiet
Kobanyai
kedvezmenyezett (a tovabbiakban: Kedvezmenyezett),

6nkormanyzat,

Postacim: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.
Szekhely: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.
Azonosfto szam (torzs-szam): 735737
Adoszam/adoazonosfto jel: 15735739-2-42
Penzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra
15510000-11050009
Alafrasra jogosult kepviseloje: Dr. Pap Sandor alpolgarmester

kerOI:

mint

11784009-

(Kozremukodo Szervezet es Kedvezmenyezett tovabbiakban egyOtt: Szerzodo Felek)
kozott az alulfrott helyen es napon az alabbi feltetelekkel.

1.

Elozmenyek

A Tamogato az Uj Szechenyi Terv Allamreform Operatfv Program (a tovabbiakban: OP)
kereten beiOI AROP-3.A.2-2013 ,Szervezetfejlesztes a Kozep-magyarorszagi regioban
leva onkormanyzatok szamara" targyu felhfvast tett kozze, melyre Kedvezmenyezett
AROP-3.A.2-2013-2013-0004 azonosfto szamon regisztralt,2013.08.02 napon befogadott
projekt javaslatot/palyazatot nyujtott be, a jelen Szerzodes mellekletet kepezo felhfvas
es utmutato szerint (amelyek akkor is a jelen Szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik,
es a Szerzodo Felekre kotelezo ervenyuek, ha azok fizikai ertelemben a jelen
Szerzodeshez nem kerOinek csatolasra), amelyet a Tamogato 2013.10.14-en kelt
tamogato level szerint tamogatasban reszesftett. A Tamogato dontese alapjan
Kedvezmenyezett vissza nem terftendo tamogatasban reszesOI.
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A jelen Szerzodes mellekletet kepezi, es a Szerzodo Felekre kotelezo ervenyu minden
olyan tanulmany, elemzes, hat6sagi engedely, muszaki terv es tartalom, nyilatkozat,
beszerzesi terv, tarsulasi/konzorciumi megallapodas es egyeb dokumentum, valamint
ezek m6dosftasai, amelyet a Kedvezmenyezett a projekt javaslat/palyazat mellekletekent
benyujtott, amelyek fizikai ertelemben nem kerOinek csatolasra a jelen Tamogatasi
Szerzodeshez.

2.

Szerzodes targya

2.1.
Az Elozmenyekben meghatarozottak szerint Szerzodo Felek az alabbi Szerzodest
kotik:
Jelen szerzodes targya az ,Uj Kobanya - nyitott hivatal, nyitott onkormanyzat" dmu, a
projekt adatlap es annak mellekletelben, illetve amennyiben iranyad6, az elteresek
listajaban rogzftett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhat6 koltsegeinek az
Eur6pai Szocialis Alapb61 es hazai kozponti koltsegvetesi eloiranyzatb61 vissza nem
terftendo tamogatas formajaban torteno finanszfrozasa
Kedvezmenyezett a jelen Szerzodes alafrasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleloen, kello alapossaggal, hatekonysaggal es
gondossaggal megval6sftja, illetve a 2007-2013 programozasi idoszakban az Eur6pai
Regionalis Fejlesztesi Alapb61, az Eur6pai Szocialis Alapb61 es a Kohezi6s Alapb61
szarmaz6 tamogatasok felhasznalasanak rendjerol sz616 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendeletben [a tovabbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] rogzftett feltetelek
fennallasa eseten az ott elofrt m6don a kozbeszerzesi eljarasok lebonyolftasaba a
KozremukOdo Szervezetet es a Tamogat6 Kozbeszerzesi FeiOgyeleti Foosztalyat bevonja.
2.2.
A jelen Szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi az ,Aitalanos Szerzodesi
Feltetelek az Uj Szechenyi Terv Allamreform Operatfv Program AROP-3.A.2-2013
,Szervezetfejlesztes a Kozep-magyarorszagi regi6ban leva onkormanyzatok szamara"
targyu felhfvas kereteben tamogatasban reszesftett kedvezmenyezettekkel kotendo
tamogatasi szerzodesekhez" (a tovabbiakban: ASZF) amelyet a Kozremukodo Szervezet
a jelen Szerzodessel egyidejUieg egy peldanyban bocsat a Kedvezmenyezett
rendelkezesere.

3.

A Projekt megval6sitasanak idobeli utemezese es helyszine

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt megval6sftasi idoszakanak tervezett kezdo idopontja: 2013.11.01.
Amennyiben a Projekt megval6sftas kezdo idopontja a tervezett idopontt61 elter, azt a
Kedvezmenyezett koteles haladektalanul bejelenteni. A Projekt megval6sftasanak kezdo
idopontja azonban nem lehet kesobbi, mint a tamogatasi szerzodes megkotesenek
idopontjat61 szamftott 12 h6nap.
3.2.

Koltsegek elszamolhat6saganak kezdete

A Projekt koltsegei elszamolhat6saganak kezdo idopontjat a felhfvas hatarozza meg.
A Projekt kereteben az ezt kovetoen felmerOit kiadasokat lehet elszamolni.
MAG Zrt. - MZ!gyar Gazdasagfejlesztesi Kozpont zrt
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3.3.

A Projekt fizikai befejezese, megval6sftasa, befejezese

3.3.1 A Projekt fizikai befejezesenek tervezett napja: 2014.09.30.
A tamogatott tevekenyseget akkor tekintjuk fizikailag befejezettnek, ha az a tamogat6i
okiratban, tamogatasi szerzodesben meghatarozottak szerint teljesult a palyazati
felhfvasban es utmutat6ban meghatarozott feltetelek mellett. A projekt fizikai
befejezesenek a beruhazas, illetve a projekt utols6 tevekenysegenek fizikai teljesftesenek
napja minosul.

3.3.2 Az utols6 kifizetesi igenyles, valamint annak mellekletekent, a zar6 beszamol6
benyujtasanak hatarideje: a Projekt fizikai befejezesetol szamftott 30. nap.
3.3.3.
A
projekt
megval6sftasanak
napja
az
a
nap,
amelyen
a
projektjavaslatban/palyazatban meghatarozott feladat, eel a felhfvasban foglaltaknak
megfeleloen, a tamogatasi szerzodesben rogzftetteknek megfeleloen teljesUit es a
Kedvezmenyezett az elszamolasra benyujtand6 szamlakat, szallft6i kifizetes eseten az
elofrt onreszt a szallft6k reszere kiegyenlftette.
3.3.4. A Projekt akkor tekintheto befejezettnek, ha a tamogatott tevekenyseg a jelen
Szerzodesben meghatarozottak szerint teljesult, a megval6sftas soran keletkezett
szamlak kiegyenlftese megtortent, a tamogatassal letrehozott vagy beszerzett eszkoz
aktivalasra kerult, es a Kedvezmenyezettnek a tamogatott tevekenyseg befejezeset
tanusft6, hat6sagi engedelyekkel es bizonylatokkal alatamasztott beszamol6jat,
elszamolasat a K6zremuk6do Szervezet j6vahagyta es a koltsegvetesbol nyujtott
tamogatas foly6sftasa az igazolt tamogatas-felhasznalasnak megfelelo mertekben
megtortent.
3.3.5 A tamogatott tevekenyseg akkor tekintheto lezartnak, ha a tamogat6i okiratban,
tamogatasi szerzodesben a befejezest koveto idoszakra nezve a kedvezmenyezett
tovabbi kotelezettseget nem vallalt es a 3.3.4. pontban foglalt feltetelek teljesultek. Ha a
tamogat6i okirat, tamogatasi szerzodes a tamogatott tevekenyseg befejezeset koveto
idoszakra nezve tovabbi kotelezettseget tartalmaz, a tamogatott tevekenyseg akkor
tekintheto lezartnak, ha valamennyi vallalt kotelezettseg teljesult, es a kedvezmenyezett
a kotelezettsegek megval6sulasanak eredmenyeirol sz616 zar6 projekt fenntartasi
jelenteset benyujtotta, es azt a tamogat6 j6vahagyta, valamint a zar6 jegyzokonyv
elkeszult.
3.3.6 A Projekt kereteben a 3.3.1 pontban a fizikai befejezes napjaig felmerult koltsegek
szamolhat6k el. Az ezen idopontot kovetoen keletkezett koltsegre tamogatas nem
foly6sfthat6.
3.4.
Kedvezmenyezett vallalja, hogy a Projektet 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.
hrsz: 39123, 39122. alatt (Projekt helyszfne) megval6sftja, es azt - amennyiben a
projekt eseteben relevans - a fenntartasi idoszak alatt ugyanezen a helyen
fennta rtja/Ozemelteti.

MAG Zrt. -Magyar Gazdasagfejlesztesi Kozpont Zrt.
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4.
A Projekt koltsege, a tamogatas forrasa, osszege es elszamolhat6
osszkoltsege
4.1.

A Projekt osszkoltsege

4.1.1. A Projekt brutt6 osszkoltsege 29.105.330,- Ft, azaz huszonkilencmilli6-szazotezerharomszazharminc forint.
A Projekt elszamolhat6 brutt6 osszkoltsege 29 105 330 Ft, azaz huszonkilencmilli6szazotezer-haromszazha rmi nc forint.
4.2.

A Projekt elszamolhat6 osszkoltsegei

A Projekt elszamolhat6 osszkoltsege 29.105.330,- Ft, azaz huszonkilencmilli6-szazotezerharomszazharmlnc forint.
A Projekt elszamolhat6 koltsegeit jelen Szerzodes 1. szamu melleklete tartalmazza.
Ha a Projekt elszamolhat6 osszkoltsege a tervezetthez kepest csokken, a tervezett celok
megval6sltasa mellett, a tamogatasi osszeget is aranyosan csokkenteni kell. Amennyiben
a Kedvezmenyezettet a Projekt megval6sltasa saran
kozbeszerzesi
eljaras
lefolytatasanak kotelezettsege terheli, a Projekt megval6sltasat celz6, utols6
kozbeszerzesi eljaras befejezeset kovetoen, vagy amennyiben az egyes beszerzesekre
jut6 tamogatast a projekt adatlapban meghataroztak, barmely kozbeszerzesi eljaras
lefolytatasat kovetoen a Kozremukodo Szervezet kezdemenyezheti a megltelt tamogatas
csokkenteset a vallalkoz6i szerzodessel le nem fedett tamogatas osszegevel. Nem kerOI
sor a vallalkoz6i szerzodessel le nem fedett tamogatas elvonasara, ha a Kozremukodo
Szervezet erre iranyul6 felsz61itasaban megjelolt hataridoben es m6don a
Kedvezmenyezett indokolja, hogy a vallalkoz6i szerzodessel le nem fedett tamogatas
felhasznalasa a Projekt celjainak elerese erdekeben szOkseges es az indoklast a
KozremukOdo Szervezet elfogadja.
Amennyiben a Projekt megval6sltasa saran, az elszamolaskor bemutatott es elfogadott
tenyleges koltsegek meghaladjak a tervezett koltsegeket, - a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 36. § ( 4) bekezdeseben foglalt esetek kivetelevel - a Kedvezmenyezett ebben
az esetben is kizar61ag a jelen Szerzodesben foglalt tamogatasi osszegre jogosult.
4.3.

A Projekthez felhasznalasra kerulo forrasok

A Projekthez felhasznalasara kerOio forrasok reszletes bontasat a jelen Szerzodes 3. sz.
melleklete tartalmazza.
4.4.

A tamogatas osszege es merteke

A tamogatas merteke a Projekt elszamolhat6 osszkoltsegenek 100%-a, de legfeljebb
29.105.330,- Ft, azaz huszonkilencmilli6-szazotezer-haromszazharminc forint, melybol
100% 29.105.330,- Ft, azaz huszonkilencmilli6-szazotezer-haromszazharminc forint az
AROP 1. prioritasab61 kerOI finanszlrozasra.
Amennyiben a jelen Szerzodes megkotesekor hatalyos AFA szabalyozas a jelen Szerzodes
hatalya alatt ugy valtozik, hogy az AFA-kulcs merteke no, a tamogatas osszege
MAG Zrt. -Magyar Gazdasagfejlesztesi Kozpont Zrt
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szerzodes-m6dosftas kereteben novelheto. Amennyiben az AFA-kulcs merteke csokken,
a tamogatas osszege is csokken.
Amennyiben a Kedvezmenyezettet a jelen Szerzodes szerint megilleto tamogatas az AFA
osszeget nem foglalja magaban, a Projekthez kapcsol6d6 AFA fizetesi kotelezettseg a
Kedvezmenyezettet terheli.
Az igenyelheto tamogatasi eloleg merteke a megftelt tamogatas ut6finanszfrozassal
erintett reszenek az AszF 3.4.2. a) pontja szerinti kifizetesi m6ddal erintett
projektelemek legfeljebb 25%-a.
Az Igenyelheto tamogatasi eloleg legmagasabb osszege 7.276.332,- Ft, azaz hetmilli6kettoszazhetvenhatezer-haromszazharmincketezer forint.
Amennyiben az igenybe veheto, barmely forrasb61 szarmaz6 tamogatas merteke valtozik,
a Kedvezmenyezett errol a K6zremukodo Szervezetet haladektalanul ertesfteni koteles.

s.

A Projekt megval6sitasanak szamszerusitheto eredmimyei evek szerint

A Kedvezmenyezett a Projekt megval6sftasa soran a tamogatast a 4. sz. mellekletben
meghatarozott szamszerusftheto eredmenyek, indikatorok elerese erdekeben jogosult es
egyben koteles felhasznalni. Kedvezmenyezett a szamszerusftheto eredmenyeket
teljesfteni koteles.

6.

Biztositekadasi kotelezettseg

Kedvezmenyezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen
Szerzodes 5. szamu mellekleteben foglaltak szerinti biztosfteko(ka)t nyujtja.
Az 5. szamu melleklet az AszF, a felhfvas, valamint a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben
foglaltak szerinti szabalyszeru benyujtasat61 valik a jelen Szerzodes reszeve.

7.

Zar6 rendelkezesek

7 .1. Jelen Szerzodes 8 oldalon es 4 db eredeti peldanyban keszOit. A jelen Szerzodeshez
csatolt 11 db melleklet, es a jelen Szerzodeshez fizikai ertelemben nem csatolt, de a
jelen Szerzodesben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellekletek, tovabba a felhfvas es
utmutat6, projekt adatlap es annak mellekletet kepezo valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzodes elvalaszthatatlan reszei fOggetlenOI att61, hogy azok a jelen
Szerzodeshez tenylegesen csatolasra kerOitek-e.
7 .2.
A Kedvezmenyezett a jelen Szerzodes alafrasaval kijelenti, hogy a jelen Szerzodes
tartalmat, az ASZF-et, es a vonatkoz6 jogszabalyokat, fgy kOionosen az
allamhaztartasr61 sz616 2011. evi cxcv. torvenyt (Aht.), a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletet es a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (Avr.) ismeri es magara nezve
kotelezonek ismeri el, es tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzodes, valamint az AszF
a vonatkoz6 jogszabalyok m6dosftasaval, illetve uj jogi szabalyozas bevezetesevel
minden kOion intezkedes nelkOI m6dosulnak.
MAG Zrt. -Magyar Gazdasagfejlesztesi Kozpont Zrt
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7 .3.
A jelen Szerzodesbol fakad6 valamely bejelentesi, beszamol<~si, jelentesteteli,
tajekoztatasi kotelezettseg vagy igenyles teljesftese, tovabba a tamogatasi szerzodes
kezelese soran bekert dokumentumok benyujtasa a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6
Tajekoztat6) FeiOieten keresztOI tortenik. Az elektronikus alkalmazassal mar
bekOidott dokumentumokat - a biztosftekok iratanyagan kfvOI - papfr alapon nem kell
ismetelten bekOideni. Ha az elektronikus alkalmazas hasznalata lehetseges,
szerzodesszeru teljesftesnek kizar61ag az elektronikus alkalmazas hasznalata minosOI.
Az esetlegesen csatoland6 mellekleteket, elektronikusan ertelmezheto formatumban, a
Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) FeiOietre kell feltolteni.
Azon kotelezettsegek eseteben, melyeknel a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6)
FeiOiet jogi es infrastrukturalis feltetelei nem biztosftottak, vagy a Palyazati e-Ogyintezes
(Palyaz6 Tajekoztat6) FeiOiet igazolt meghibasodasa miatt nem teljesfthetok, a kert
dokumentumokat papfr alapon es elektronikus adathordoz6n is be kell nyujtani.
Amennyiben egyes kotelezettsegek eseteben a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6
Tajekoztat6)
FeiOiet
infrastrukturalis
feltetelei
reszben
biztosftottak,
azon
reszkotelezettsegek eseteben, melyeknel a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6)
FeiOiet infrastrukturalis feltetelei biztosftottak a kert dokumentumokat papfr alapon es a
Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) FeiOieten is be kell nyujtani.
Azon reszkotelezettsegek eseteben, melyeknel a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6
Tajekoztat6) FeiOiet infrastrukturalis feltetelei nem biztosftottak, a kert dokumentumokat
papfr alapon es elektronikus adathordoz6n is be kell nyujtani.
7.4.
Ha a Tamogat6 vagy a KozremukOdo Szervezet barmely, a jelen Szerzodes
alapjan keletkezo bejelentesi, beszamolasi, jelentesteteli, tajekoztatasi kotelezettseg,
vagy
igenyles
teljesftesehez
formanyomtatvanyt
bocsat
rendelkezesre,
szerzodesszeru teljesftesnek kizar61ag a formanyomtatvany hasznalata minosOI. A
formanyomtatvanyok a Tamogat6 esjvagy a KozremukOdo Szervezet honlapjar61
tolthetok le.
7 .5.
A formanyomtatvanyokat szkennelve, a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6
Tajekoztat6) FeiOieten keresztOI kell a Kedvezmenyezettnek a Kozremukodo
Szervezet reszere eljuttatnia.
Ha a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) FeiOiet, vagy egyes funkci6i nem
allnak teljes koruen rendelkezesre, a formanyomtatvanyok bekOidese postai uton
tortenik.
7 .6.
A Szerzodo Felek a jelen Szerzodes idotartamara kapcsolattart6t jelolnek ki. A
kapcsolattart6 neverol, postadmerol, telefon es telefax szamar61 es elektronikus
leveldmerol a jelen Szerzodes alafrasaval egyidejUieg, valtozas eseten pedig a
valtozast kovetoen 30 napon beiOI tajekoztatjak egymast.
7.7.
A
Kedvezmenyezett
KozremukOdo
Szervezet
fele
iranyul6
hivatalos
kommunikaci6ja a tamogatasi szerzodes kezelese soran az NFO honlapjan talalhat6
Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) FeiOieten keresztOI tortenik. A
Kedvezmenyezettnek kOidott ertesftesek az elektronikus alkalmazason keresztOI
kerOinek kikOidesre, s az egyedi jelsz6val ellatott feiOieten egyseges formaban valnak
elerhetove a kedvezmenyezettek szamara. Az ertesfteseket- azon esetek kivetelevel,
melyeket a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapjan keszOit Egyseges MukOdesi
Kezikonyv postan kezbesftendo dokumentumkent nevesft - papfr alapon nem kell
6
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kikuldeni. Ha a Palyazati e-ugyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) Felulet vagy egyes
funkci6i nem allnak teljes koruen rendelkezesre, az ertesiteseket papir alapon kell
ki kuldeni.
7.8.
A Kedvezmenyezett es a Kozremukodo Szervezet nem hivatalos kommunikaci6ja
(projektet erinto, joghatast nem keletkezteto pontositas, eljarasrendi kerdesek
tisztazasa, stb.) a 7 .6. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezes utjan
lehetseges.

7.9.
A Tamogat6 es a Kedvezmenyezett egymas iranyba torteno nyilatkozataik
megtetelere rendelkezesre all6 hataridok szamitasara a 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendelet 120-121. §-aban foglalt szabalyokat kell alkalmazni.
7 .10. A jelen Szerzodes hatalyba lepesenek napja megegyezik a szerzodest koto felek
kozUI az utols6kent alair6 alairasanak napjaval. Jelen szerzodes 2020. december 31en hatalyat veszti.
7 .11. Kedvezmenyezett kijelenti, hogy - az informaci6s onrendelkezesi jogr61 es az
informaci6szabadsagr61 sz616 2011. evi cxn. torveny eloirasainak megfeleloen - a
projekt adatlapon feltUntetett projektfelelos, illetve a Projekt megval6sitasaban
resztvevo szemelyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras es az
ellenorzesi tevekenyseg soran atadott dokumentumokban feltUntetett szemelyek
szemelyes adataiknak a Tamogat6 es a Kozremukodo Szervezet altai torteno
kezelesehez (ideertve ezen adatok felvetelet, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat is)
kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan Kedvezmenyezett szavatol azert, hogy ezen
szemelyes adatok fentieknek megfelelo kezelese az erintettek hozzajarulasaval
tortenik.
7 .12. Jelen Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a vonatkoz6 magyar - ide
ertve a Polgari Torvenykonyvrol sz616 1959. evi IV. torvenyt is - es eur6pai uni6s
jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6k.
7 .13. A Kedvezmenyezett kepviseleteben
alair6 szemely( ek)
kijelenti(k)
es
cegkivonatukkal, valamint ahol relevans alairasi dmpeldanyaikkal , koltsegvetesi
szervek eseteben kepviseleti jogosultsagot igazol6 okirattal igazolja(k), hogy
tarsasagi dokumentumaik/alapit6 okiratuk alapjan, a jelen Szerzodes bevezeto
reszeben feltuntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezmenyezett kepviseletere (es
cegjegyzesere), tovabba ennek alapjan a jelen Szerzodes megkotesere es alairasara.
Alair6 kepviselo(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testuleti szervei(k) reszerol a jelen
Szerzodes
megkotesehez
szukseges
felhatalmazasokkal
rendelkezik(nek),
tulajdonosai(k) a tamogatasi jogugyletet j6vahagytak es harmadik szemelyeknek
semminemu olyan jogosultsaga nines, mely a Kedvezmenyezett reszerol
megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Szerzodes megkoteset, es az
abban foglalt kotelezettsegek maradektalan teljesiteset.

MAG Zrt. -Magyar Gazdasagfejlesztesi Kozpont Zrt
Cim: 1139 Budapest, Vaci ut81-83.
Levelezesi elm: 1539 Budapest Pf.:684.
Tel.: +36 40/200-617
E-mail: info@magzrt.hu
WtiWI.magzrt.hu
WtiWI.ujszechenyiterv.gov.hu
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Melh!kletek:
1. sz. melleklet- A Projekt elszamolhat6 koltsegei
2. sz. melleklet - A projektben benyujtani tervezett kifizetesi igenylesek Otemezese
3. sz. melleklet- A Projekt forrasai
4. sz. melleklet - A Projekt szamszerusftheto eredmenyei
5. sz. melleklet- Biztosftekokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerzodesek, megallapodasok
6. sz. melleklet - Elteresek listaja
7. sz. melleklet - A penzOgyi elszamolas reszletes szabalyai
8. sz. melleklet - Konzorciumi megallapodas - nem relevans
9. sz. melleklet- Kozbeszerzesi terv
10. sz. melleklet - Projekt tevekenysegeinek Otemezese
11. sz. melleklet- Utmutat6 a tamogatasb61 megval6sul6 kozbeszerzesi eljarasok
ellenorzesere vonatkoz6an a 2007-2013 programozasi idoszakban az
Eur6pai Regionalis Fejlesztesi Alapb61, az Eur6pai Szocialis Alapb61 es a
Kohezi6s alapb61 szarmaz6 tamogatasok felhasznalasanak rendjerol sz616
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapjan
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1. sz. melleklet
Elszamolhat6 koltsegek
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edvezmé~yez.ett neve: KÓBÁN:YAI ÖNKORMÁNYZAT
rojekt azrmositó: ÁRC}P-3.A.2-2013-2013~0004
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2. sz. melleklet
A projektben benyujtani tervezett kifizetesi igenylesek utemezese
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1ervezen 1genytes urem~~
2.5Lmelleklet

Kedvezmenyezett neve:

K66ANYAI ONKORMANYZAT

Projekt azonosit6:

AROP-3.A.2·2013·2013·0004

Amennylben havonta nem terveznek benyUjtan/ klfizetes /g8nylinr a KiizremUkiJd6
Szervezernelc, Ugy lcCrjiik, hogy a rervezetr ig8nyles iJsszeger, csak a benyUjtanl kiv.tfnr
h6nap mellert jeUJijCic. (Pl.: negyed{wes bontas: marcius, JUnius, szeptember, december)
1

1

3

Kerjilk sziveskedjenek a relevans eve(ke)t
beirni!
Ha az igenyelt tilmogatils t1pusa "e161eg", akkor a ''finanszirozas formiiJa" oszlopot nem kell
kitOlteni! Egyeb esetekben a szt3dllt6i, ut6finanszirozils vagy vegye finanszirozasi m6dokat lehet
villasztani, de figyelembe kellvenni a finanszirozils• m6doknill meghatckozott minimum
korliltokat.
Az •genyelt eiO\eg Osszege nem lehet nagyobb a tamogatc3si szerz6desben rbgzitett igenyelhetO
eiOieg Osszegenel.

.. Az igenyelt kifizetes Osszege megegyezik az eiOieg kerelem osszegevel vagy a kifizetesi
kerelemben benyUjtani kive:!mt (elszilmolhat6) szilmlilk ti!mogatils tartalmilval.

5

6

Itt kell feltUntetn• az e!O!egelszamolasra benyUjtani kivilnt szamlcik tcimogatasi dsszeget. Az,,.., _ _
igenyelt e16leggellegkes5bb a projekt zarasakor kelt elszamolni a kifizetesi .genyles.~~ f•i
.,.. ··~.
El61ege1szamolas csak ut6finanszirozott szamlakkallehetseges, azaz az e!Oiegelsuim~r\ak~.'"
mar kifizetett kOitsegeken kelt alapulnia.
.. _n\'~}.rr~lf>-'r~
Az oszlopban az igenyelt kifizetes Osszegenek es az ut6fi
e161egelszamolas Osszegenek kUI<lnbOzett~t kell feltUnte i.
lehet nagyobb az igenyelt kifizetes osszegenel.
oatum: 2013. november 6.
K
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3. sz. melleklet
Forrasok
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3. sz. melleklet
Forrasok
','
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I. sajat forras
I/ 1. a Kedvezmenyezett hozzajarulasa
I/2. partnerek hozzajarulasa
I/3. bankhitel
I/ 4. egyeb sajat forrast kiegeszito tamogatas
II. egyeb tamogatas: ...
III. a tamogatasi konstrukci6 kereteben megitelt
tamogatas
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4. sz. melleklet
A Projekt szamszerusithet6 eredmenyei
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Mertek
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b

I

1

2013
Korabbi
szervezetfej les
1
ztes
megval6sulasa
t bemutat6
nul
A megvaltozott
feladatellatast
lekoveto belso
szabal'izat
Tamogat6
i nfrastru ktu rat,
szerzodeses
ka pcsolatokat I
bemutat6
tanulma
Intezmenyiran [
yftasi
model I

~

Megval6sitasi idoszak
valtozasainak erteke

2014

2013.

IFenntartasi/ megval6sulast koveto idoszak I

I

valtozasainak erteke

2015

NR
db

0

db

I

0

I

0

I

0

db

l

0

I

l

1, 2014. I
06. 30.

2, 2014.
06. 30.

0

I

db

I

l

I

I

0

I

2, 2014. I
06. 30.

0

[ 2, 2014.
06. 30.

I

1

NR

l
NR

I

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

I

NR

2

NR
1

NR

2

I
I

I

2

-

NR

Hatekonysagno
veles
lehetosegeit
bemutat6
tanulmany
Lakossagi
igenyfel meres

db

0

0

2, 2014.
06. 30.

db

0

1, 2013.
12.31.

1, 2014.
08. 31.

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

2

NR

2

---

Megjegyzes: a rnegval6sitasi es a fenntartasi/megval6sulast koveto idoszak adott eveire megadott ertekek eseteben kerjuk, az adatokat nem
kurnulaJtan megadni (csak az adott evre vonatkoz6 erteket), mig az utols6 oszlopban leva adatot kumulaJtan kerjuk feltilntetni. A kumulalt
ertek a kiindulasi ertek es a megval6sitasi/fenntartasijrnegval6sulast koveto idoszak evenkenti valtozasainak osszege.
Az oszlopok es sorok bovithetoek.
Arnennyiben vonatkozik: Az adatszolgaltatasi kotelezettseg ala eso indikatorok bemutatasa, amelyek a projektjavaslat benyujtasakor nem
voltak isrnertek, vagy a palyazati utmutat6 nem tartalmazott ezen indikatorokra vonatkoz6an vallalasi kotelezettseget.

Adatszolgaltatasi kotelezettseg ala eso indikatorok
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Megvalositlisi idoszak celertekek
egyseg
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Fenntartasi idoszak 1megvalositast
koveto celertekek
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20 ..
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402

20 ...
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vegzettek
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s. sz. melleklet
Biztositekokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerz6desek, megallapodasok
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NYILATKOZAT

Alulirot.

. Pap Sandor alpolgarmester mint a Budapest Fovaros X. keriilet

Kobck

Onkormanyzat (szekhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.)

alaira::

jogosult

kepviseloje

Szerve ,;•dejlesztes a
szan

Kozep-magyarorszagi

hogy

~1yitott

szaml

regi6ban

onkormanyzat" cimu,

•

levo onkormanyzatok

megval6sitasa saran

1011 (I. 28) Korm. rendelet 33. §-a alapjan az alabbi biztosftekot nyujtom:

f(:•l

28)

Korm. rendelet megfelel6

> ........ .

-., :tl2011 CI. 28)

Korm. rendelet 33. §. (8) bekezdes cl pontja alapjan

h!ztosftek nyujtasa al61 mentesiilok.

Kelt Bt

,AROP-3.A.2-2013

AROP-3.A.2-2013-2013-0004 azonosit6

... <biztositek megnevezese a 4/2011 (I.
res;

a

.imu palyazati konstrukci6 kereteben megval6sul6 ,Uj Kobanya - nyitott

hivata.,

•

nyilatkozom,

,.,:;j..•est,

2013. ev november h6nap 21. napjan.

Kelt: Budapest,
2013. ev november h6nap 21. napjan.

NYILATKOZAT

Alt

r

Pap Sandor alpolgarmester, mint a Budapest Fovaros X. keriilet

Kc

Onkormanyzat (szekhely: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.)

ale

JOgosult

Sz
sz

.~ ,."i"ejlesztes

te,

id

a

kijelentem,

Kozep-magyarorszagi

hogy

dmu

a

regioban

," cimu kereteben megval6sul6 ,Uj Kobanya -

on . . r~/;nyzat",

on·

kepviseloje

AROP-3.A.2-2013-2013-0004

,AROP-3.A.2-2013

levo

onkormanyzatok

nyitott hivatal, nyitott
azonosit6

szamu

projekt

' a fejlesztes targya vagy a fejlesztes eredmenyekent letrejovo vagyontargyat
•;.'·nvzati torzsvagyonba tartom a projekt befejezeseig, illetve az eloirt utankovetesi
'

c:;J:

Onkormanyzat torzsvagyonaban tartom.

f(

'!l<intettel biztositeknyujtasi kotelezettseg nem terhel.

K

-::st, 2013. ev november h6nap 21. napjan.

Kelt: Budapest,
2013. ev november h6nap 21. napjan.

6. sz. melleklet
Elteresek listaja
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SZECHENYI TERV
6. sz. meiiEf!klet
Elteresek listaja

Kedvezmenyezett: Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai 6nkormanyzat
Postadm: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.
Szekhely: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.
Alafrasra jogosult kepviseloje: dr. Pap Sandor alpolgarmester
A Kedvezmenyezett altai benyujtott, AROP-3.A.2-2013-2013-0004 azonosito szamon
regisztralt palyazat Tamogatasi szerzodesemek mellekleteiben foglaltakhoz kepest a
Projekt muszaki tartalma az alabbi elteresekkel valositando meg:

Hatosagi eloiras alapjan:

IH vezeto dontese alapjan:

Egyeb ok alapjan:

1. A Projekt tervezett kezdo napja: 2013. ev oktober 01. nap.
helyett
A Projekt tervezett kezdo napja: 2013. ev november 01. nap.
2. Alairasra jogosult kepviseloje: dr. Pap Sandor alpolgarmester, dr. Szabo Krisztian
jegyzo
helyett
Alairasra jogosult kepviseloje: dr. Pap Sandor alpolgarmester
3. Nev/Cegnev: Kobanyai 6nkormanyzat
helyett
Nev/Cegnev: Budapest Fovaros x. kerulet Kobanyai 6nkormanyzat
Minden egyeb muszaki tartalom valtozatlan.

Kelt: Budapest, 2013. ev november honap 21. napjan.
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7. sz. melleklet
A penzugyi elszamolas reszletes szabalyai
A penzugyi elszamolas reszletes szabalyai - a Kedvezmenyezettek reszere keszult
gyakorlati utmutat6- megtalalhat6 a MAG Zrt. honlapjan, a http://magzrt.hu oldalon a
Nyomtatvanyok/az Uj Szechenyi Terv palyazataihoz tartoz6 nyomtatvanyok aloldalon a
Jajekoztat6 Az Allamreform Operativ Program, illetve az Elektronikus Kozigazgatas
Operativ Program penzugyi lebonyolitasar61" dmu dokumentumban.
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8. sz. melleklet
Konzorciumi megallapodas
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9. sz. melfeklet
Kozbeszerzesi terv
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9. sz. melleklet
KOzbeszerzesi terv

Kedvezmenyezett neve: Budapest
F6v8ros X. kerOiet KOb&nyai
OnkormBnyzat
Projekt azonoslt6: AROP-3.A.2-20132013-0004

A beuerds tlirgya
A beszerds becsiilt
(;lrubeszerz.Cs,
megnevedse
Ertekhatlir
erteke
(kfizOssegilnemzeti)
(aj<inlatkero A1tal a szerzOdeshez szolg.Mtatas, 6pitCsi
(nett6) Ft
rendelt tervezett/va16s elnevezes)
beruhlili)
A beszerzCs pontos

Az AROP-3,A,2-201J.2013Jszolg3ltatis
0004 azonosit6sz.3.mii projekt
kereteben tervezett adatbazisok
Cs tanulrruinyok elkCszitese, Cs a
v.Mlalt fejlesztesi elemek
megva16sitasahoz szillcseges

19 120 oool nemz.eti

Klizpontositott kOzbeszer:ds eseten*
(amennyiben vonatkozik)

I

KiizbeszerzCsi
eljlinis fajtlija
(jogszab:i.lyhely
pontos
megjeliilesevei)

KOzponlositott
KOzpontositott
kOzbeszerzksi elj3ris kOzbeszerzt'is eseten
a verseny Ujrainditas
alkalmazAsa
(igen!nem)
llehivis tervezett
dAtuma
nem relevans
hirdet.meny nClldili

A klizbeszerUsi
Felhivlis
eljlirlis lez:.irlisakentl
klizzCteteiCnek
megk6t6tt szerzOdCs
terYezett d:.ituma
tipusa

I

szolgattatasi

2013.10.151

Ajtinlatok tenezettl
beadlisi hatarideje

2013.10.3·

Ajtinlatok
ertekeiesenek
ten'ezett d:.ituma

2013.10.31

Eredmenyhirdetes
tenrezett d:.ituma

Gyorsitott eljiris
(igenlnem)

Klizbeszerdsi eljliris
meiiOzesenek indoka**

2013.10.3llnem relev<ins

tirgyal3sos
szerzOd.Cs
kozbeszetzesi eljacis
alkalmaz<isa a Kbt.
122. §. (7) bekezdes

a) pontja alapjatl

memoki, szakertOi

tevekenyst:gek beszerzese

nem relevans

"Amennyiben kOzpontosltott kOzbeszerzes kereteben kerOI beszerzesre az adott aru/szolgaltatas, kerjok tOntesse fel a beszerzes pontes megnevezeset, targytrt es a becsOit erteket, valamint a kOzpontosltott kOzbeszerzesre vonatkoz6 adatokat. A tabiAzat tovtlbbi oszlopait nem szokseges kitOiteni.
- Amennyiben egy adott beszerzes becsalt erteke elen a kOzbeszerzl!si ertekhatarokat, de valamely okb61 Kedvezkmenyezett nem folytat le kOzbeszerzesi eljarast, kl!rjOk tantesse tel a beszerzes pontes megnevezese, tB.rgya es a becsOit erteke oszlopokat , valamint kl!rjOk, jeiOije meg a meiiOzes indokat es pontes jogszabtllyi hivatkozast.
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10. sz. melleklet
Projekt tevekenysegeinek i.itemezese
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11. sz. melleklet
Utmutato a tamogatasbol megval6sul6 kozbeszerzesi eljarasok ellenorzesere vonatkozoan a
2007-2013 programozasi idoszakban az Europai Regionalis Fejlesztesi Alapbol, az Europai
Szocialis Alapbol es a Kohezios alapbol szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjerol
szolo 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapjan
Az utmutato megtalalhato a MAG Zrt. honlapjan, a http://magzrt.hu oldalon a
Nyomtatvanyok/az Uj Szechenyi Terv palyazataihoz tartozo nyomtatvanyok aloldalon az
operatlv program szerzodeskoteshez kapcsolodo nyomtatvanyai kozott.
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Attalanos szerzodesi Feltetelek
az Uj Szechenyi Terv Allamreform Operatlv Program AROP-3.A.2-2013 ,Szervezetfejlesztes
a Kozep-magyarorszagi regi6ban leva onkormanyzatok szamara" felhlvas kereteben
tamogatasban reszesltett kedvezmenyezettekkel kotenda tamogatasi szerzadesekhez
1.

Altalanos rendelkezesek

Jelen Altalanos Szerzadesi Feltetelek (a tovabbiakban: AsZF) hatalya az Uj Szechenyi Terv
Allamreform
Operatlv
Program
AROP-3.A.2-2013
,Szervezetfejlesztes
a
Kozepmagyarorszagi regi6ban leva onkormanyzatok szamara" felhlvas kereteben tamogatasban
reszesltett kedvezmenyezettekkel megkotott valamennyi tamogatasi szerzadesre (a
tovabbiakban: Szerzades) kiterjed.
Az AszF szerzadesi feltetelnek minasUinek, amelyeket a Kedvezmenyezett az adott
tamogatas igenybeveteiE§re vonatkoz6 Szerzades alalrasakor fogad el.
Amennyiben az AszF es a Szerzades azonos targyu elolrasai kozott barmilyen elteres van,
11tohhi n=•nrlPikP7PsPi ir~nynrlok.

P7

A Kedvezmenyezett a Szerzodes alalrasaval nyilatkozik, hogy
a) nem minasUI az alacsony keresetu munkavallal6k berenek emeleset osztonzo egyes
torvenyek m6dosltasar61 sz616 2011. evi XCIX. torveny 6. §-a szerinti munkaltat6nak,
b) az allamhaztartasr61 sz616 torvenynek megfeleloen
ba) megfelel a rendezett munkaUgyi kapcsolatok kovetelmenyenek,
bb) a koztulajdonban all6 gazdasagi tarsasagok takarekosabb mukodeserol sz61
torvenyben foglalt kozzeteteli kotelezettsegenek eleget tett, vagy nem tartozik annak hataly
ala, es
be) jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo mas szervezet eseten atlathat6
szervezetnek minosi.il,
c) nem all a tamogatasi rendszerbol val6 kizaras hatalya alatt,
d) nem all fenn harmadik szemely iranyaban olyan kotelezettseg, amely a tamogatassal
letrejott projekt celjanak megval6sulasat meghiusfthatja.
Jelen AszF-ben hasznalt fogalmak a Szerzadesben foglaltak szerint ertelmezendok.
A Kedvezmenyezett haladektalanul, de a korUimeny felmerUieset koveto legkesobb 8 napon
beiUI koteles jelenteni a Kozremukodo Szervezetnek minden olyan kori.ilmenyt, amely a
Projekt megval6sltasat, a tamogatas celjanak elereset veszelyezteti, ha a Projekt
megval6sltasa reszben vagy egeszben meghiusul, tart6s akadalyba i.itkozik, vagy a projekt
adatlapban, illetve a jelen Szerzodesben foglalt Utemezeshez kepest kesedelmet szenved,
illetve ennek bekovetkezese fenyeget. Ha a Kedvezmenyezettnek a tamogatas
szempontjab61 relevans adataiban, vagy a tamogatas felteteleiben valtozas kovetkezik be, a
kedvezmenyezett a tudomasara jutast61 szamltott 30 napon beli.il koteles azt lrasban
bejelenteni a Kozremukodo Szervezetnek.
A kedvezmenyezett a projekt megval6sltasa saran altala kotott szerzodesekben (szallit6i
szerzodesek) koteles kikotni az elallas jogat legalabb arra az esetre, ha a szalllt6 ellen a
szerzodeskotest kovetoen csod-, felszamolasi, vegelszamolasi, hivatalb61 torlesi, illetve
egyeb, a megszUntetesere iranyul6 eljaras indul.
2.

Biztositekok
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Amennyiben a Kedvezmenyezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-a alapjan biztosftek
adasra kotelezett, a Kedvezmenyezett a Szerz6des alafrasaval nyilatkozik, hogy nem all fenn
harmadik
szemely
iranyaban
olyan
kotelezettseg,
amely
a
Kedvezmenyezett
biztosftekadasat korlatozza.
A tamogatas (beleertve az el61eget) foly6sitasara mindaddig nem kerulhet sor, amig a
biztosftekok a Szerz6desben meghatarozottak es a jogszabalyokban foglaltak szerint
rendelkezesre nem allnak.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti biztosftekok ertekenek fedeznie kell
legalabb a kifizetesi igenylesben igenyelt, tovabba a mar kifizetett tamogatas egyuttes
osszeget, a palyazati 1 utmutat6ban, illetve a jogszabalyban meghatarozottak szerint. A zar6
kifizetesi igenyleshez a biztosftek erteket csak abban az esetben szukseges kiegeszfteni, ha
a kedvezmenyezett altai a fenntartasi id6szakban nyujtand6 biztosftek erteket nem eri el az
addig nyujtott biztosftek erteke. Biztosftek legfeljebb a projektre megftelt tamogatasi
osszeget eler6 biztosfteki ertekig kerheto.
A biztosftekoknak a zar6 projekt fenntartasi jelentes elfogadasaig rendelkezesre kell allniuk,
kiveve, ha ettol jogszabaly elteroen rendelkezik.
Amennyiben a Szerzodes m6dosftasra kerOI, a biztosftekokra vonatkoz6 dokumentumokat is
- szOkseg eseten - m6dosftani kell vagy ki kell egeszfteni.
3.

Tamogatas kifizetese

3.1.
Tamogatasi Eloleg
Amennyiben a Tamogat6 a felhfvasban tamogatasi eloleg igenybevetelet lehetove tette, a
tamogatasi eloleg igenybevetelerol Kedvezmenyezettnek nyilatkoznia szOkseges a
Kozremukodo Szervezetnel. Tamogatasi eloleg indokolt esetben, a tamogatott tevekenyseg
elindftasahoz es likviditasanak biztositasahoz szukseges legkisebb osszegben igenyelheto.
Az AszF 3.2. pont alatt megjeloltek kivetelevel tamogatasi eloleg csak azon
projektelem(ek)re veheto igenybe, amelyek eseteben nines m6d kozvetlenOI a szallft6(k)
reszere torteno kifizetesre.
Nem igenyelheto tamogatasi eloleg a kedvezmenyezett szamara, ha a tamogatas
kifizetesere ut6finanszirozassal, a projekt megval6sftasat k6vet6en, egy osszegben kerul
sor.
A Kozremukodo Szervezet a tamogatasi eloleg osszeget a Kedvezmenyezett altai benyujtott
elolegigenylesi kerelem beerkezesetol szamftott 15 napon beiOI atutalja a Kedvezmenyezett
Szerzodesben megjelolt bankszamlajara. Tamogatasi eloleg foly6sftasara, meghatarozott
Otemezesben, tobb reszletben is sor kerulhet.
Az eloleg foly6sftasanak feltetele, hogy a Szerzodesben meghatarozott biztosftekok legalabb
az igenyelt tamogatasi elolegnek megfelelo osszegre rendelkezesre alljanak.
Amennyiben a Kedvezmenyezett igenybe vett tamogatasi eloleget, azonban a tamogatasi
eloleg foly6sitasat koveto 6 h6napon beiOI nem nyujtott be kifizetesi igenylest, illetve a
benyujtott kifizetesi igenyles a tamogatas nem rendeltetesenek megfelelo hasznalatat
bizonyftja, a Kedvezmenyezett koteles a korabban kifizetett tamogatasi eloleget a foly6sftas
napjat61 szamftott, a Ptk. szerinti kamattal novelten - kincstari korbe tartoz6 koltsegvetesi
szervek eseteben kamatmentesen - visszafizetni. A tamogatasi eloleg visszafizetes
teljesfteseig, vagy a K6zremukod6 Szervezet altali reszletfizetesi engedelyezes eseten az
engedelyben meghatarozottak szerint, a kifizetesek foly6sftasa felfuggesztesre kerul
(ideertve a szallft6nak es engedmenyesnek foly6sitast is).
A Kedvezmenyezett a kifizetett tamogatasi el61eget akkor is a foly6sftas napjat61 szamitott,
a Ptk. szerinti kamattal novelten koteles visszafizetni, ha
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- legkes6bb a zar6 kifizetesi igenylesben nem szamol el a foly6sitott eloleggel, vagy
- az eloleget, vagy annak egy reszet a zar6 kifizetesi igenylesig barmikor onkent vissz:afizeti.
3.2 Forditott AFA-eloleg
Szallit6i finanszirozasi m6dban forditott Ma eloleg kizar61ag az altalanos forgalmi ad6r61
sz616 2007. evi CXXVII. torveny 142. §-a szerinti esetekben vehet6 igenybe a forditott AFA
mertekeig.
A K6zremuk6d6 Szervezet a forditott AFA-el61eg osszeget a Kedvezmenyezett altai
benyujtott altalanos forgalmi ado elozetes megteritesere vonatkoz6 kerelem beerkezeset61
szamitott 15 napon belli! atutalja a Kedvezmenyezett Szerz6desben megjelolt
bankszamlajara. A forditott Ma-e161eg igenylesere a forditott Maval erintett szamla
elszamolasra benyujtasaval egyidejuleg kerulhet sor.
A forditott AFA-el61eg foly6sitasanak
biztositekok rendelkezesre alljanak.

feltetele,

hogy

a

Szerz6desben

meghatarozott

A forditott AFA-eloleg celhoz k6t6ttsegeb61 ad6d6an a Kedvezmenyezettnek a forditott AFAeloleg elozetes megteritese iranti kerelemben meg kell jelolnie az AFA befizetesenek
id6pontjat, mely id6pontot k6vet6 5 munkanapon belul koteles benyujtani a K6zremuk6d6
Szervezethez
a
forditott
AFA-eloleggel
t6rten6
elszamolasat.
Amennyiben
a
Kedvezmenyezett a forditott AFA-eloleggel t6rten6 elszamolasra vonatkoz6 hatarid6t
elmulasztja, vagy a forditott AFA-eloleggel erintett szallit6i szamla elutasitasra kerul, vagy a
Kedvezmenyezett a forditott AFA eloleget nem a forditott AFA ad6hat6sag fele t6rten6
rendezesere forditja, a Kozremukod6 Szervezet felsz61itja a nem megfeleloen felhasznalt
forditott AFA-eloleg osszegenek visszafizetesere.
A Kedvezmenyezett a kifizetett forditott AFA-eloleget akkor is a foly6sitas napjat61
szamitott, a Ptk. szerinti kamattal novelten koteles visszafizetni, ha
- legkesobb a zar6 kifizetesi igenylesben nem szamol el a foly6sitott forditott AFA-eloleggel,
vagy
- a forditott AFA-eloleget, vagy annak egy reszet a zar6 kifizetesi igenylesig barmikor 6nkent
visszafizeti.
3.3 A szallit6 altai kozvetlenul igenyelhet6 szallft6i eloleg
A k6zbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. torveny (Kbt.) 6. § (1) bekezdes a)-f) pontjai
alapjan ajanlatker6nek min6sul6 kozszfera szervezet kedvezmenyezett
szallit6i
finanszirozas alkalmazasa eseten - a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdese
alapjan a Kbt. 131. § (1) bekezdesenek hatalya ala tartoz6 kozbeszerzesi eljaras
eredmenyekent kotott szerz6desben koteles biztositani a Szallit6 reszere a szerz6des
elszamolhat6 6sszege 30%-anak megfelel6 merteku szallit6i eloleg igenylesenek
lehet6seget.
A kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent kotott szerz6desben a felek kotelesek rogziteni
az ellenszolgaltatasnak a tamogatott projekt kereteben elszamolhat6 osszeget. A
kedvezmenyezett koteles kikotni, hogy a Szallit6 a foly6sitand6 szallit6i eloleg
osszegenek megfelel6 merteku, az NFO javara sz616, a Kbt. 126. § (6) bekezdese
szerinti biztositekot koteles nyujtani. Szallit6i eloleg biztositekakent gazdasagi tarsasag
vagy nonprofit szervezet Sza11it6 - cegjegyzesre jogosult - vezet6 tisztsegviselojenek
vagy
termeszetes
szemely
tobbsegi
tulajdonosanak
kezessegvallalasa
vagy
garanciaszervezet altai vallalt kezesseg is elfogadhat6.
A szallit6i szerz6des felteteleit annak figyelembe vetelevel kell megallapitani, hogy a
szallit6i eloleget a Szallit6 kozvetlenul a K6zremuk6d6 Szervezett61 igenyelheti a
Kedvezmenyezett egyideju ertesitese mellett.
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Kedvezmenyezett koteles a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (le) bekezdese
alapjim 5 napon belul telefaxon vagy elektronikus levelben jelezni a Kozremukod6
Szervezet fele a szallit6i el61eggel kapcsolatos eszreveteleit. Ennek hianyaban a szallit6i
eloleg-igenylest a Kedvezmenyezett reszer61 elfogadottnak kell tekinteni.
Kedvezmenyezett koteles a szallit6i el61eg biztosftasara vonatkoz6, NFO altai
meghatarozott rendelkezeseket, szerz6deses felteteleket a szallit6i szerz6desekbe
beepiteni.
A kozvetlen szallft6i el61egigenyles elofeltetele, hogy
a) a kozbeszerzesi eljaras teljes dokumentaci6ja a Kedvezmenyezett altai ellen6rzesre
benyujtasra kerult a Kozremukod6 Szervezethez a kozbeszerzesek ellen6rzesere
vonatkoz6 eljarasrend szerint,
b) a Rendelet 30. § (2) bekezdese altai el6frt dokumentumokat a Kedvezmenyezett a
szallit6i elolegigenylesig benyujtotta,
c) a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent kotott, alairt szallitoi szerz6des az alairast
kovet6en haladektalanul benyujtasra keri.ilt a Kozremukod6 Szervezethez,
d) a kedvezmenyezett a szallitoi el61egigenylesre jut6 6ner6 kifizeteset igazolta a
K6zremukod6 Szervezet fete, kiveve szaz szazalekos tamogatasi intenzitas alkalmazasa
eseten, vagy ha a kedvezmenyezett az EU bner6 Alapb61 6ner6-tamogatast igenyelt.
Devizaban kotott szallit6i szerz6des eseten a tamogat6 az altala megadott fix
devizaarfolyamon veszi nyilvantartasba a szallft6i szerz6dest. Az el61egbeker6t, az
el61egszamlat, valamint a resz-/vegszamlat ugyanezen a devizaarfolyamon kell
atszamitani.
Az eloleggel torten6 elszamolast a tamogat6 fele annak figyelembe vetelevel kelt
megkezdeni, hogy a folyositott szallitoi el61eg es a szamla alapjan a szalllt6nak kifizetett
tamogatas egyuttesen nem haladhatja meg a szallltoi szerz6des szerinti ellenszolgaltatas
elszamolhat6 osszeget.
A Kedvezmenyezett koteles a Szallit6 altai megkuldott eloleg-szamlat - annak
beerkezeset kovet6 5 napon belul - zaradekolni es hitelesitett masolati peldanyat a
K6zremukod6 Szervezet reszere megkuldeni.
A Kedvezmenyezett koteles haladektalanul tajekoztatni a Kozremukod6 Szervezetet, ha
olyan informaci6 birtokaba jut, mely a Szallit6 szerz6desszegeset, ideertve a szallit6i
eloleg nem rendeltetesszeru, vagy celtol elter6 felhasznalasat alapozza meg.
A KP.rlVP.7mP.nyP.7P.tt kotP.IP.s haladP.ktalanul informaci6t szolgaltatni, es a K6zremukod6
Szervezettel egyuttmukodni annak erdekeben, hogy a nem a szallit6i szerz6des celjaval
6sszeegyeztethet6 modon felhasznalasra
kerul6 szallit6i el61eg Szallit6 altali
visszafizetesere, illetve annak fedezeteul szolgal6 biztositek ervenyesitesere miel6bb sor
keri.iljon.

3.4. A tamogatas foly6sitasa
3.4.1. A Kedvezmenyezett a kifizetes-igenylest es az idoszakos, valamint zar6 beszamo16ta Szerz6des hatalyba lepeset kovet6en
a Kozremukod6 Szervezethez
elektronikusan nyujtja be a Palyazati e-i.igyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) feluletr61
elerhet6 on-line alkalmazason kereszti.il.
A kifizetes-igenyles, illetve a beszamol6 mellekleteit elektronikus formaban (papfr alapu
dokumentumok eseteben szkennelve) szukseges csatolni a Palyazati e-ugyintezes (Palyaz6
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Tajekoztat6) feluleten. Szamla6sszesft6 benyujtasa eseten a kedvezmenyezett altai
cegszeruen alalrt eredeti peldanyt szkennelt formaban, valamint ,xis(/ formatumban
elektronikusan csatolni kell. Amennyiben a Palyazati e-ugyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6)
felulet infrastrukturcWs feltetelei nem vagy reszben biztositottak, az alatamaszt6
dokumentumokat elegendo elektronikus adathordoz6n benyujtani:
a) biztositeknyujtasi kotelezettseg eseten - ha a palyazati felhivas, illetve a tamogatasi
szerzodes lehetoseget ad arra, hogy az elsa kifizetesi igenyleshez mellekelve keruljon
benyujtasra - a biztosftekok iratanyaga,
b) a Kedvezmenyezett hiteles alairasaval ellatott kifizetesi kerelem,
c) a szamlaosszesitok,
d) idoszakos, illetve zar6 beszamol6,
e) ha a palyazati felhivas, illetve a tamogatasi szerzodes eloirja, zar6 kifizetesi igenyles
eseten a konyvvizsgal6i igazolas.
3.4.2. A tamogatasok foly6sitasa a felhivas fliggvenyeben az alabbi m6don tortenhet:
a) Ut6finanszirozas: A tamogatas foly6sitasa kozvetlenul a Kedvezmenyezettnek illetve engedmenyezes eseten az engedmenyesnek - a Szerzodesben megjelolt
bankszamlajara t6rten6 utalassal tortenik, a kozlemeny rovatban a Szerz6des
azonosit6 szamanak feltlintetesevel;
b) Szallit6i finanszirozas: A tamogatas foly6sitasa kozvetlenul a szallit6 reszere t6rten6
kifizetessel - illetve engedmenyezes eseten az engedmenyesnek - t6rtenik a
Kedvezmenyezettet terhelo, a szamla tamogatason feluli osszege kifizetesenek
igazolasa mellett.
Kizar61ag ut6finanszirozassal id6kozi kifizetesi igenyles akkor nyujthat6 be, ha az igenyelt
tamogatas osszege meghaladja a megitelt tamogatas 10 %-at, de legalabb 200 ezer
forintot. A Tamogat6 ezen szazalekos es osszegszerli korlatt61 a kedvezmenyezett javara
elterhet.
Az egymilliard forintot meghalad6 ertekben megitelt tamogatas eseten ut6finanszirozassal
idokozi kifizetesi igenyles akkor nyujthat6 be, ha az igenyelt tamogatas meghaladja a
tamogatasi szerz6desben meghatarozott minimalis kifizetesi igenylesi osszeget.
Amennyiben az id6k6zi kifizetesi igenyles szallit6i finanszirozast, illetve szallit6i es
ut6finanszirozast vegyesen tartalmaz, ugy id6k6zi kifizetesi igenyles akkor nyujthat6 be, ha
a szallit6i finansz[rozasban igenyelt tamogatas meghaladja legalabb 1.000.000 forintot.
A kifizetesi igenyleshez a Kedvezmenyezettnek csatolnia kell
szabalyai"
dmli
tajekoztat6
mellekleteben
reszletes
dokumentumokat.

,A penzugyi elszamolas
meghatarozott
egyeb

3.4.3. A szamlak azonosfthat6saga erdekeben a Kedvezmenyezett koteles:
a) a szamlan feltlintetni a Projekt regisztraci6s
elszamolasara benyujtasra kerult" szoveget.

szamat,

es

a

,tamogatas

b) a
szamlaosszesft6t
egymast
koveto,
megszakftas
mentes
folyamatos
sorszamozassal ellatni, egyertelmuen feltlintetve az abban szereplo szamlak altai
lefedett elszamolasi idoszakot (kezdete es vege), valamint a Projekt dmet es
szamat;
c) idegen nyelvli szamla eseten a szamlan szerepeltetni a szamla lenyeges tartalmi
elemeinek magyar nyelvre torteno forditasat a Kedvezmenyezett alairasaval
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ellatva, e mellett a fobb megnevezesek magyar nyelvu forditasat tartalmaz6
szamla masolatot is mellekelni kell

3.5 A K6zremuk6do Szervezet a beerkezestol szamitott 30 - szallit6 reszere torteno
kozvetlen kifizetes eseten 15 - napon beli.il legfeljebb 15 napes hataridovel jogosult a
Kedvezmenyezetett felhivni a hianyok p6tlasara, illetve a hibak kijavitasara. Amennyiben a
Kedvezmenyezett ennek a kotelezettsegenek a hiany p6tlasara es hiba javitasara adott
hataridon beli.il nem tesz eleget, az a kifizetesi igenyles erintett reszenek elutasitasat jelenti.
Ez esetben tovabbi hianyp6tlasnak nines helye.
3.6 Ha a kedvezmenyezett altai benyujtott elolegigenyles, idoszakos vagy zar6 beszamo16,
illetve idokozi vagy zar6 kifizetesi igenyles vagy annak egy resze ellentmondasos
informaci6kat tartalmaz, a KSZ az informaci6k tovabbi reszletezeset, pontositasat, az
ellentmondasok feloldasat kerheti a kedvezmenyezettol legfeljebb 3 napes hatarido
kitUzesevel tisztaz6 kerdes formajaban. A tisztaz6 kerdes megvalaszolasara rendelkezesre
all6 hatarido nem fUggeszti fel a jogszabalyban eloirt kifizetesi hataridot. A tisztaz6 kerdesre
tlizott hataridon tul beerkezett valaszt a Tamogat6 figyelmen kivi.il hagyja. Ha a
kedvezmenyezett a tisztaz6 kerdesre adott valaszt hibasan vagy hianyosan nyujtja be, a
Tamogat6 az idoszakos beszamo16t, illetve a kifizetesi igenylest a rendelkezesre al16
informaci6k alapjan biralja el.
3.7 A Kozremukodo Szervezet a tamogatast a kifizetesi igenyles beerkezesetol szamitott 45
napon beli.il - kozvetleni.il a szallit6 reszere torteno kifizetes eseten 30 napon beli.il - fizeti ki.
A szallit6i es ut6finanszirozast vegyesen tartalmaz6 kifizetesi igenyles eseteben is biztositani
kell a szallit6 reszere 30 napon beli.il torte no kifiLelesl. A kifiLeles halar idejeue d
Kedvezmenyezett altai hianyp6tlasra igenybe vett idotartam, az elore nem tervezett, el6re
nem latott okok miatt lefolytatott rendkivi.ili helyszini ellenorzes, a felfi.iggesztes id6tartama,
valamint a szabalytalansagi gyanu kivizsgalasara tett intezkedesek, valamint az NFO
honlapjan kozlemeny formajaban kozzetett ev vegi zarasi es ev eleji szamlanyitasi
folyamatok nem szamitanak bele.
A Kedvezmenyezett rendelkezese szerint a Szerzodesben megjelolt bankszamlat61 elter6, a
szamlavezet6 penzintezet altai leigazolt, a Kedvezmenyezetthez tartoz6 bankszamlara is
utalhat6 az adott kifizetesi igenyles alapjan kifizetend6 tamogatasi osszeg.
3.8. Amennyiben a tamogatas a 3.7. pontban foglalt hataridoben, a Tamogat6nak, illetve a
K6zremuk6d6 Szervezetnek felr6hat6 okb61 nem keri.il kifizetesre, a K6zremuk6d6 Szervezet
a kesedelem id6tartamara a hatarido lejaratanak napjan ervenyes jegybanki alapkamat
mertekenek megfelel6 kesedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozasaban
a kesedelemmel erintett bizonylatra jut6 kesedelmi kamat 6sszege meghaladja a 10 000
forintot. Nem kell kesedelmi kamatot fizetni a kozponti koltsegvetesi szerv reszere. A
kesedelmi kamat alapja a kesedelemmel erintett szamla tamogatas tartalma. Szallit6i
finanszirozas, illetve engedmenyezes eseten a K6zremuk6d6 Szervezet a szallit6, illetve az
engedmenyes szamara fizet kesedelmi kamatot.
Ha egy, a Projekt fizikai befejezeseig teljesitendo indikator nem eri el a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 80. § (6) es (7) bekezdeseben meghatarozott ertekeket, a K6zremuk6d6
Szervezet az ott meghatarozott jogkovetkezmenyeket alkalmazza.
A K6zremuk6d6 Szervezet es a Tamogat6 az id6szakos es zar6 beszamol6n kivi.il barmikor
jogosult a Kedvezmenyezett61 a Projektre vonatkoz6an barmilyen informaci6t kerni, a
Kedvezmenyezett pedig koteles azt megadni.
Amennyiben az idoszakos beszamol6 elutasitasra kerul, a kapcsol6d6 kifizetesi igenylesben
igenyelt tamogatasi osszeg nem foly6sithat6. A Kozremukodo Szervezet az elutasitas
tenyerol es annak okair61 ertesitest kuld. Ebben az esetben a Kedvezmenyezett a soron
k6vetkez6 beszamol6jaban nem csak az azzal erintett idoszakr61, hanem az elutasitassal

24

erintett beszamolasi id6szakr61 is koteles beszamolni, bemutatva abban az elutasftas
indokainak megoldasara tett lepeseket.
3.9. Penzugyi zaras
3.9.1. A zar6 kifizetes foly6sftasat kovetoen a Kozremukodo Szervezet elvegzi a szerzodes
penzugyi zarasat, es az addig teljesftett kifizetesek, valamint szerzodes alapjan kifizetheto
tamogatas osszegenek figyelembe vetelevel intezkedik a szukseges penzugyi zar6-korrekci6
(kifizetes/visszakoveteles) elvegzese irant. Fenntartasi kotelezettseg elofrasa eseten a
fenntartasi idoszak leteltet kovetoen a Kozremukodo Szervezet elvegzi a szerzodes vegso
penzugyi zarasat, es intezkedik a tovabbi szukseges penzugyi zar6-korrekci6
(kifizetes/visszakoveteles) elvegzese irant. Amennyiben nines fenntartasi kotelezettseg, a
szerzodes penzugyi zarasa vegso penzugyi zarasnak minosul.
3.9.2. Az 1000 Ft-ot meg nem halad6 osszegu, pozitfv egyenlegu penzugyi zaras eseten a
Kozremukodo Szervezet tamogatas foly6sftasat nem teljesfti.

4.

Szerzodes-m6dositas

4.1. A Szerzodes barmifele m6dosftasa, beleertve az ahhoz csatolt mellekleteket is csak
frasos formaban, valamennyi szerzodest koto fel alafrasaval tortenhet, kiveve, ha jogszabaly
elteroen rendelkezik. A Kedvezmenyezettnek a szerzodesm6dosftast a megfelelo indoklassal
ellcllvd kell elulerjesLlenie.
Ha a Kozremukodo Szervezet a Kedvezmenyezett altai eloterjesztett m6dosftasi javaslatot
nem hagyja j6va, es a Kedvezmenyezett a hozzajarulas megtagadasanak ellenere a
valtoztatast vegrehajtja, az ebbol ered6 szabalytalansagert, valamint a tamogatas
visszafizeteseert a Kedvezmenyezett felelos.
A Kedvezmenyezett azonosft6 adataiban torten6 valtozasok bejelentesenek elfogadasaval a
Szerzodes minden kulon intezkedes nelkul m6dosul.
4.2. A Kedvezmenyezett a Szerzodes m6dosftasat koteles kezdemenyezni, ha
a) a Projekt fizikai befejezese a hatalyos tamogatasi szerzodesben
idoponthoz kepest elore lathat6an 3 h6napot meghalad6an kesik;

meghatarozott

b) a hatalyos Szerzodesben rogzftett barmely indikator ertekenek varhat6 teljesulese nem
eri el a 4. szamu mellekleteben rogzftett celertek 75 %-at,
c) valtozik a Projekt barmely egyeb, a celkitUzeseket befolyasol6 lenyeges jellemzoje.

Ha a 4. szamu mellekletben meghatarozott celertekek elore lathat6an nem 100%-ban
teljeslilnek, es ez jelentos mertekben m6dosftja a projektet, a Kedvezmenyezett koteles a
Szerzodes m6dosftasat kezdemenyezni huszonot szazalekot meg nem halad6 merteku
valtozas eseten is.
4.3. A Kedvezmenyezett vagy a Kozremukodo Szervezet kezdemenyezesere a Szerzodes
kozos megegyezessel m6dosfthat6. A Kedvezmenyezett a Szerzodes m6dosftasara iranyul6
kerelmet frasban, indokolassal ellatva valamint a kerelmet alatamaszt6 dokumentumokkal
koteles a Kozremukod6 Szervezet reszere eljuttatni.
A Kedvezmenyezett m6dosftasi igenyet olyan idopontban koteles eloterjeszteni, amely
lehetove teszi, hogy a Kozremukodo Szervezet, a Tamogat6 a hozzajarulasr61 megalapozott
dontest tudjon hozni.
A Kozremukodo Szervezet - ide nem szamftva az esetleges hianyp6tlas idejet - a
m6dosftasra iranyul6 kerelem beerkezeset koveto 30 - indokolt esetben 60 - napon belul
megkuldi a Kedvezmenyezettnek a m6dosftas tervezetet, vagy - a kerelem elutasftasa
eseten - az elutasftast es annak indoklasat. A Kozremukodo Szervezet altai elkeszftett
szerzodesm6dosftast a Kedvezmenyezett annak kezhezveteletol szamftott 15 napon belul
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Kozremukbdo
Szervezetnek.
A
visszaki.ildeni
a
koteles
cegszeruen
alairva
tamogatas
foly6sitasat
a
Kbzremukbdo
Szervezet
a
szerz6desm6dositas elbiralasaig
felfUggesztheti.
A tamogat6i okirat vagy a tamogatasi szerzodes - jogszabaly eltero rendelkezesenek
hianyaban - kizar61ag abban az esetben m6dosithat6, ha a tamogatott tevekenyseg az igy
m6dositott feltetelekkel is tamogathat6 lett volna. M6dositas nem iranyulhat a tamogatasi
dontesben meghatarozott osszegen feluli tobblet koltsegvetesi tamogatas biztositasara, a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt kivetelektol eltekintve.
Amennyiben a projekt egy vagy tobb, a palyazati felhivasban meghatarozott bna116an
tamogathat6 eleme mar megval6sult, az NFO tamogatasi szerzodes m6dositasaval
kezdemenyezheti a projekt szakmai tartalmanak m6dositasat.
4.4. Amennyiben a Kedvezmenyezett projekt erdekeben felmeri.ilo koltsegeihez kapcsol6d6
ad61evonasi jogaban valtozas kovetkezik be, haladektalanul koteles bejelenteni a
Kozremukbdo Szervezetnek. Amennyiben a valtozast kovetoen a Kedvezmenyezett az AFA-t
levonhatja, a Szerzodest m6dositani szukseges. Az ad61evonasi jog megvaltozasa es annak
l;lej!=lentese kozotti teljesitesi idopontra vonatkoz6 szamlak alapjan kapott tamogatasb61 az
AFA-ra jut6, kifizetett tamogatasi osszeget a Kedvezmenyezett a Szerzodes m6dositasban
meghatarozottak szerint koteles visszafizetni.
4.5. Amennyiben a Szerzodes, valamint a jelen AszF m6dositasanak targya a jelen A.szF
hatalya ala tartoz6 kedvezmenyezettek kotelezettseg al61i mentesitese, illetve reszere a
Szerzodesben, illetve a jelen A.szF-ben meghatarozottakhoz kepest tbbblet jogositvanyok
biztositasa, a Kozremukodo Szervezet erre vonatkoz6 egyoldalu nyilatkozata a Szerzodest,
illetve a jelen AszF-et minden kulon intezkedes nelki.il, a nyilatkozatban meghatarozott
tartalommal, a nyilatkozat Kedvezmenyezett reszere tbrteno kozlesetol kezdodo hataridovel
m6dositja. A nyilatkozat j6vahagyasara a Tamogat6 jogosult.
A Kozremukodo Szervezet akkor is m6dosithatja egyoldaluan a Szerzodest, illetve jelen
A.szF-et, ha a m6dositas a Kedvezmenyezett szamara tobbletkotelezettseget eredmenyez,
de a m6dositasra jogszabaly alapjan ellenorzesre jogosult szerv altai lefolytatott ellenorzesi
jelentes megallapitasa es javaslata miatt van szukseg.
Az A.szF m6dositasa eltero kikotes hianyaban az NFO honlapjan torteno kozzetetellel lep
hatalyba.
5.

Kozbeszerzesekre vonatkoz6 szabalyok

Amennyiben a Projekt megval6sitasa soran a kozbeszerzesi eljaras lefolytatasanak
kotelezettsege fennall, a Kedvezmenyezett a szi.ikseges kozbeszerzesi eljarasokat
lefolytatja. A kbzbeszerzesi eljarasok szabalyos lefolytatasaert kizar61ag a Kedvezmenyezett,
mint ajanlatkero felel. Ennek megfeleloen barmely kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos
jogsertes, illetve szabalytalansag megallapitasa eseten a tamogatas egeszere vagy egy
reszere vonatkoz6 visszafizetesi kotelezettseg is kizar61ag a Kedvezmenyezettet terheli.
A Kedvezmenyezett koteles tovabba kozbeszerzeseinek lefolytatasa soran a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 23. cime szerint eljarni, igy ki.ilbnosen a K6zremuk6d6 Szervezetet es a
Kozbeszerzesi Felugyeleti Foosztalyt az abban foglaltaknak megfeleloen tajekoztatni, a
tevekenysegi.ik vegzesehez szi.ikseges dokumentumokat reszi.ikre bekuldeni, illetoleg ezen
szervezetekkel egyi.ittmukodni.
A Kedvezmenyezett koteles kozbeszerzeseinek lefolytatasa saran az egyseges mukodesi
kezikonyv kiadasar61 sz616 24/2011. (V.6.) NFM utasitas VIII. fejezeteben meghatarozott
rendelkezesek, illetve az NFO KozbesLerLeSi Felugyeleti roosztilly<:J altai kiadott utmutat6
betartasaval eljarni.
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A K6zremuk6d6 Szervezet es a Kozbeszerzesi Felugyeleti Foosztaly jogosult megismerni a
Kedvezmenyezett mindenkor hatalyos kozbeszerzesi szabalyzatat.
A 306/2011. (XII.23.) Kormanyrendelet 12-14. §-ai szerinti eloleg-fizetesek eseteben a
kedvezmenyezett a szamlakat kbteles haladektalanul benyujtani a K6zremukod6
Szervezethez.

6.

Ti1mogatas foly6sltasanak felfi.iggesztese

A K6zremukod6 Szervezet a jogszabalyban, illetve a Szerz6desben meghatarozott esetekben
koteles, illetve jogosult a tamogatas foly6sitasat felfliggeszteni.
A K6zremukod6 Szervezet felfliggeszti a tamogatas foly6sitasat, ha
a)
a Kedvezmenyezettnek a szerz6des megkoteset k6vet6en az ad6hat6sagok
tajekoztatasa szerint lejart esedekessegu, meg nem fizetett koztartozasa van;
b)
ha a Kozremukodo Szervezetnek a Kedvezmenyezettel szemben barmilyen jogcimen
kovetelese all fenn,
c)
a Kedvezmenyezett altai elvegzett tevekenyseg elter a celt61, illetve a Szerzodesben
meghatarozott celokhoz mert elorehaladas nem kieleglto, es a Kozremukodo Szervezet a
Kedvezmenyezett idoszakos vagy zar6 beszamol6jat elutasltja
d)
tervezett vagy rendkivuli helyszlni ellen6rzes megallapitasai alapjan ez indokolt
e)
szerz6desszeges eseten,
f)
a Kedvezmenyezett az egyes kifizetesi igenylesben igenyelt tamogatasi osszegnek
megfeleloen megemelt biztoslteki merteket legkesobb a kifizetesi igenyles benyujtasaval
egyidejuleg nem igazolja, es ezt az erre iranyul6 hianyp6tlasra torten6 felsz61itas kereteben
sem p6tolja,
g)
ha jogszabaly, a Szerzodes vagy a tamogat6i okirat reszbeszamolasi kotelezettseget
ir el6 a kedvezmenyezett szamara, annak elmulasztasa vagy nem megfelelo teljesltese
eseten.
A Kozremukodo Szervezet felfliggesztheti a tamogatas foly6sltasat, ha
h)
olyan esemeny kovetkezik be, amely az elallas kovetkezmenyet vonhatja maga utan,
i)
ha a Kedvezmenyezett ellen barmely tamogatassal kapcsolatban szabalytalansagi
eljaras indul,
j)
szerzodesm6dosltas
eseten, amennyiben a
m6dosltas kifizetessel
erintett
koltsegvetesi sorokkal kapcsolatos adatokat erint, vagy ha a Kedvezmenyezett olyan
valtozasr61 tesz bejelentest a Kozremukodo Szervezethez, amely szerz6desm6dositast tesz
szuksegesse,
k) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdeseben, valamint a 33. § (2)
bekezdeseben szabalyozott valamely eset bekovetkezik.
Amennyiben a Kedvezmenyezett a felfliggesztesre okot ado korulmenyt Kozremukod6
Szervezet altai tUzott hatarid6n belul nem szunteti meg, az szerzodesszegesnek minosul.
A tamogatas felfliggesztese, illetve a tamogatas visszatartasa eseten a Kedvezmenyezettet
kartalanltas, karterites, illetve kesedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezmenyezettet a vele
szemben alkalmazott szankci6k nem mentesltik a Szerzodesben, valamint a jelen ASZF-ben
foglalt kotelezettsegei teljesltese al61.
7.

A Kedvezmenyezett altali szerzodesszeges esetei es jogkovetkezmenyei

7 .l.A Kedvezmenyezett altali szerzodesszeges esetei
A Kedvezmenyezett kotelezettseget vallal arra, hogy ha a projekt reszben vagy egeszben
meghiusul, vagy a tamogatast szabalytalanul hasznalja fel, a tamogatast a K6zremukod6
Szervezet vagy a Tamogat6 donteseben, vagy a dontes ellen benyujtott jogorvoslat alapjan
hozott jogeros hatarozatban foglaltaknak megfeleloen visszafizeti, es tudomasul veszi, hogy
ennek elmulasztasa eseten annak osszege
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- a megitelt, de meg ki nem fizetett tamogatasi osszegbe beszamitasra kerUI, ennek
hianyaban
- a kozponti koltsegvetesb61 biztositott tamogatasbol - ha a Kedvezmenyezett ilyen
tamogatasra jogosult- levonasra kerUI.
Amennyiben a Kedvezmenyezett a felszolitast k6vet6en ugy nyilatkozik, a visszafizetend6
tamogatas a meg ki nem fizetett tamogatasi osszegbe a fizetesi hatarid6 e16tt is
beszamitasra kerUihet.
A Szerz6des Kedvezmenyezett altali megszegesenek min6sUI minden olyan cselekmeny
vagy mulasztas, amellyel a Kedvezmenyezett
7.1.1. a tamogatast jogszabalyellenesen, nem rendeltetesszeruen, illetve nem a projekt
celjanak megvalositasara hasznalja fel, vagy a tamogatott tevekenyseg megvalositasa
egyeb modon meghiusul, illetve tartos akadalyba Otkozik,
7.1.2. a tamogatott tevekenyseg megvalositasaval kesedelembe esik, illetve reszben vagy
teljes mertekben elmulasztja azok teljesiteset, tovabba,
7.1.3. ha a Szerz6des, annak melleklete vagy az AszF teljesitesevel osszefUggesben
keletkezett, jogszabalyon vagy a Szerz6desen alapulo egyeb kotelezettseget megszegi,
annak nem - vagy hatarid6ben nem - tesz eleget igy k016n6sen, ha:
a) a Kedvezmenyezett mar nem felel meg a palyazati felteteleknek,
b) a Kedvezmenyezett nem tesz eleget, illetve hatarid6ben nem tesz eleget a
Szerz6desben, AszF-ben vagy jogszabalyban foglalt bejelentesi, informaci6szolgaltatasi, nyilatkozatteteli , vagy egyeb egyUttmukodesi kotelezettsegenek,
c) a Kedvezmenyezett hatarid6ben nem teljesiti a projekt fenntartasi jelentesteteli
kotelezettseget, illetve barmely beszamolasi kotelezettseget nem a megfelel6
formaban vagy nem a megfelel6 informaci6kkal es mellekletekkel nyujtja be, es
kotelezettseget
a
teljesitesre
vagy
hianypotlasra
vonatkoz6
felszolitas
kezhezvetelet61 szamitott 15 napon beiUI sem teljesiti,
d) a Kedvezmenyezett a kozbeszerzesre, tajekoztatasra, nyilvanossagra vonatkozo
kotelezettsegeit nem, vagy nem szabalyszeruen teljesitette,
e) a Projekt fenntartasi id6szakara, illetve kozmu beruhazas eseten annak
Uzemeltetesere es vagyonkezelesere el6irt kotelezettsegeit a Kedvezmenyezett nem
teljesiti,
f) a Kedvezmenyezett az ellen6rzesre jogosult ellen6rz6 szervek munkajat akadalyozza,
vagy az ellen6rzest megtagadja, es az ellen6rzest az erre iranyul6 irasbeli
felszolitasban megjelolt hatarid6ig sem teszi lehet6ve,
g) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, az Aht-ban, az Avr.-ben vagy a felhivasban a
Szerz6des megkotesenek feltetelekent meghatarozott es a Kedvezmenyezett altai
megtett nyilatkozatait a Kedvezmenyezett visszavonja.
7.2. ProjektfeiUgyeleti rendszer mukodtetese
Amennyiben a projekt szerz6desszeru megvalositasa veszelybe kerUI, az NFO jogosult a
tamogatasi szerz6dest61 val6 elallast, illetve a tamogat6i okirat visszavonasat megel6z6en a
projekt szerz6desszeru megvalositasahoz szUkseges intezkedeseket megtenni, igy
kUionosen a projektmenedzsment koltsegeket csokkenteni, azok kifizeteset feltetelekhez
kotni, projektfe1Ugyel6t kirendelni, a kedvezmenyezett europai uni6s fejlesztesi forrasokhoz
val6
hozzMereset
ideiglenesen
korlatozni,
valamint
a
tamogatas
reszleges
visszavonasa r61/cs6kkenteser61 rendel kezn i.
AZ NFO ezen intezkedeseket a projekt - a hatalyos tamogatasi szerz6desben vallalt utemezesehez val6 visszaallasig teheti meg. Amennyiben a tamogatasi szerz6desben vallalt
utemezeshez valo visszaallas - az NFO altai meghatarozott - hatarid6re nem tortenik meg,
az NFO elallhat a tamogatasi szerz6dest61 illetve visszavonhatja a tamogat6i okiratot.
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7 .2.1. Projektmenedzsment tamogatas csokkentese
Amennyiben a Projekt elfogadott koltsegvetese tartalmaz a projektmenedzsment
tevekenysegre vonatkoz6an elszamolhat6 koltseget, annak osszeget csokkenteni kell,
amennyiben
a
Kedvezmenyezett
projektmenedzsment-tevekenysegeb61
fakad6
kotelezettsegeit nem, vagy nem szerz6desszeruen, illetve nem a jogszabalyoknak
megfelel6en teljesiti, tovabba amennyiben a Kedvezmenyezett a kozbeszerzessel
kapcsolatos adatszolgaltatasi kotelezettsegenek nem, illetve nem a szerz6desben, vagy az
iranyad6 jogszabalyokban meghatarozottak szerint tesz eleget. Az elvonas merteket a
K6zremuk6d6 Szervezet a jogsertes mertekevel aranyosan, merlegeles utjan allapitja meg
szabalytalansagi eljaras kereteben.
Az elvonas merteke meghatarozott az alabbi esetekben:
a) 25%, amennyiben a benyujtott kifizetesi igenylest a Kozremukod6 Szervezet legalabb ket
alkalommal a 7. sz. mellekletben foglaltaknak megfelel6en, alapvet6 hibak, hianyossagok
miatt utasitja el,
b) 25%, amennyiben a projektfelugyeleti rendszer soran kialakitott beavatkozasi- es
utemtervben foglalt, a Kedvezmenyezett felelossegi korebe utalt intezkedeseket a
Kedvezmenyezett legalabb ket alkalommal nem val6sitja meg az €loirt hatarid6re,
c) 25%, amennyiben a Kedvezmenyezett az igenybe vett forditott ata-eloleget a 3.2.
pontban leirtak szerint nem rendeltetesszeruen hasznalja fel, vagy arr61 a tamogat6 fele
hataridoben nem szamol el,
d) 50%, amennyiben a 4.3. pont szerinti szerz6desm6dositas alapjaul szolgal6 korulmeny a
Kedvezmenyezettnek felr6hat6 okb61 kovetkezik be, vagy a valtozas-bej€1entes,
szerz6desm6dositas kezdemenyezesi kotelezettseget kesedelmesen teljesiti,
e) 50%, amennyiben a projektfelugyeleti rendszer soran kialakltott beavatkozasi- es
utemtervben foglalt, a Kedvezmenyezett felelossegi korebe utalt intezkedeseket a
Kedvezmenyezett legalabb harom alkalommal nem val6sitja meg az eloirt hataridore,
f) 100%, amennyiben a Kedvezmenyezett igenybe vett eloleget, azonban az eloleg
kifizeteset koveto, jogszabalyban meghatarozott id6tartamon belul nem nyujtott be kifizetesi
igenylest, vagy a benyujtott kifizetesi igenyles a tamogatas nem rendeltetesszeru
felhasznalasat igazolja.
7.2.2. A tamogatas reszleges
reszelemeinek tamogatasa

visszavonasaval

egyidejuleg

a

projekt

megval6sult

Amennyiben a projekt egyes tevekenysegei, illetve elemei szerz6desszeruen nem
teljesithetoek, azonban a projekt mas, teljesitheto elemei - a projekt celja szerint onmagukban
is
ertekelheto,
hasznosithat6
projektegyseget
kepeznek,
az
NFO
visszavonhatja a Kedvezmenyezettol a reszere kifizetett, de a nem szerz6desszeru teljesites
okan el nem szamolhat6 resztevekenysegek es projektelemek koltsegere jut6 tamogatas
osszeget. A visszavonas a Ptk. 232. § (3) bekezdes szerinti kamattal novelt osszegben
tortenik. A tamogatas reszleges visszavonasa eseten a projektmenedzsment koltseg - vagy
korabbi penzugyi szankci6 eseten annak szankci6val csokkentett osszege - elszamolasanak
aranya nem haladhatja meg az osszkoltseg elszamolasanak aranyat.
bnmagaban is ertekelhet6nek tekintheto az a projekt elem, amely a projekt egeszenek
megval6sulasa hianyaban is a projekt celjanak megfeleloen hasznosithat6.
A tamogatas reszleges visszavonasaval egyidejuleg a Tamogatasi Szerzodest megfeleloen
m6dositani kell.
7.3. Kesedelmi kotber
Amennyiben a Kedvezmenyezett
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a) a projekttel kapcsolatos beszamolasi es jelentesteteli kotelezettseget a hataridoben nem,
vagy hianyosan, hibasan teljeslti, es kotelezettsegenek a tamogat6 irasbeli felsz61itasat
koveto 15 napon beiUI nem tesz eleget, vagy
b) ellenorzes-turesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, es az ellenorzest az erre iranyul6
irasbeli felsz61itasban megjelolt hataridon belul sem teszi lehetove, vagy
c) a tamogatott tevekenyseg fizikai befejezese a Kedvezmenyezettnek felr6hat6 okb61 a
Szerzodesben meghatarozott idoponthoz kepest hat h6napot meghalad6an kesik,
a Kedvezmenyezett kesedelmi kotber fizetesere koteles.
A kesedelmi kotber alapja az a) es b) pont eseteben a beszamol6 (idoszakos vagy zar6)
vagy fenntartasi jelentes benyujtasanak esedekessegeig, illetve az ellenorzesturesi
kotelezettseg megserteseig kifizetett tamogatas osszege, a c) pont eseteben a megitelt
tamogatas osszege.
A kesedelmi kotber napi merteke a kotber alapjat kepezo tamogatas 10%-anak 1/365-od
resze.
A kotberfizetes kezd6 id6pontja
1. az a) pont eseteben a beszamolasi kotelezettseg teljesitesenek eredeti hatarideje,
utols6 napja a projekt jelentes benyujtasat megelozo nap;
2. a b) pont eseteben az ellenorzesturesi kotelezettseg megtagadasanak napja, utols6
napja pedig az ellenorzes lehetove tetelenek napjat megeloz6 nap;
3. a c) pont eseteben a megval6sulas Szerz6des szerinti hatarideje, utols6 napja a projekt
fizikai befejezesenek tenyleges napja.
A kotber megf1zetese nem mentesit a projekttel kapcsolatos beszamolasi, ellen6rzesturesi,
valamint a tamogatott tevekenyseg megval6sitasanak kotelezettsege teljesitese al61.
7.4.

Elallas a Szerz6destol

Amennyiben a Kedvezmenyezett a ra vonatkoz6 barmilyen jogszabalyi, szerz6deses vagy
egyeb el6irast megszegi, a Tamogat6, illetve a Kozremukod6 Szervezet jogosult a
Szerzodest61 elallni, igy kulonosen
a) a 7.1. pontban lrt szerzodesszegesek eseten, kiveve, ha a Szerzodes vagy az ASZF a
szerzodesszegeshez mas jogkovetkezmenyt fUz;
b) a Kedvezmenyezett a Kozremukod6 Szervezet szerzodesszeru teljesitesre vonatkoz6
felsz61itasanak az abban megjelolt hataridot k6vet6 30 napon beiUI sem teljeslti a
Szerzodes, valamint az ASZF alapjan fennall6 kotelezettseget;
c) amennyiben a Kedvezmenyezett a Szerzodes megkoteset61 szamltott 12 h6napon
belul nem kezdemenyezi a tamogatas igenybevetelet legalabb a megitelt tamogatas
10%-anak felhasznalasat igazol6, kifizetesi kerelem benyujtasaval;
d) amennyiben a kedvezmenyezett a Szerzodes megkotesetol szamitott 12 h6napon
belul a megval6sitas erdekeben harmadik feltol megvasaroland6 szolgaltatasokat,
arukat, epitesi munkakat legalabb azok tervezett osszertekenek 50%-at elero
mertekben - esetleges kozbeszerzesi kotelezettsegenek teljesitese mellett - nem
rendeli meg, vagy az erre iranyul6 szerz6dest harmadik fellel nem koti meg;
e) a Kedvezmenyezett ellen a O§gkozlonyben kozzetett m6don csod-, felszamolasi,
vegelszamolasi, hivatalb61 torlesi, vagyonrendezesi eljaras indult vagy vegrehajtasi,
ad6ssagrendezesi eljaras van folyamatban;
f) a kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathat6sagar61 sz616 2007. evi CLXXXI.
torveny 6. §-a szerinti osszeferhetetlenseg fennall;
g) a Kedvezmenyezett ellen lefolytatott szabalytalansagi eljaras eredmenyekent, az
elallas szankci6janak megallapltasakor;
h) amennyiben a Projekt meghiusulasat vagy tart6s akadalyoztatasat el6idez6
korulmeny a Kedvezmenyezettnek felr6hat6 okb61 kovetkezett be;
i) a kedvezmenyezett reszer61, vagy a kedvezmenyezettre tekintettel harmadik
szemely reszerol nyujtott biztositek megszunik, megsemmisul vagy erteke egyebkent
5Zamottev6en rc;nkken, pc; n kPrlVP7mf>nyP.7P.tt mP.gfP.IP.Io uj biztositek, vagy n7
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ertekcsokkenesnek megfelelo tovabbi biztositek nyujtasarol az NFO altai megszabott
esszeru hataridon belul nem intezkedik;
j) amennyiben jogszabaly alapjan ellenorzesre jogosult szerv az ellenorzes adatai
alapjan a szerzodes, illetve jogszabalysertes megallapitasara, vagy a tamogatas
visszakovetelesere vonatkozo javaslatot tesz, amellyel a Tamogato egyetert;
k) hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy a kedvezmenyezett a tamogatasi dontest
erdemben befolyasol6 val6tlan, hamis adatot szolgaltatott a tamogatasi igeny
benyujtasakor;
I) kiemelt projektek eseten, amennyiben a Kormany a kiemelt projekt akci6tervi
nevesiteset visszavonja,
m) a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 35. §-ban, illetve az Avr. 82. §-ban meghatarozott
egyeb esetekben.
A Szerzodestol torteno elallas eseten a Kedvezmenyezett az addig folyositott tamogatas

(beleertve az eloleget is) osszeget a Ptk. 232. § (3) bekezdes szerinti kamattal novelt
mertekben - kincstari korbe tartozo koltsegvetesi szervek eseteben kamatmentesen koteles visszafizetni a Kozremukodo Szervezet altai megjelolt bankszamlara, az kozlestol
szamitott 30 napon belul. A kamatszamitas kezdo idopontja a tamogatas - vagy annak elsa
resze - folyositasanak napja, utols6 napja pedig a visszafizetesi kotelezettseg teljesitesenek
napja.
A Kedvezmenyezett a

kamaton feiOl a hatalyos jogszabalyi eloirasok szerint koteles
kesedelmi kamatot fizetni, amennyiben barmely visszafizetesi kotelezettseget hataridoben
nem teljesiti.

7.5.

Jogosulatlanul igenybe vett tamogatasi reszosszeg visszakovetelese

A Kozremukodo Szervezet a Szerzodes modositasa vagy az attol torteno elallas nelkul is

elrendelheti a tamogatas reszleges - a jogszabalysertessel, illetve a nem rendeltetesszen1
vagy szerzodesellenes vagy jogosulatlan felhasznalassal aranyos merteku - visszafizeteset.
Ebben az esetben a Kedvezmenyezett a jogosulatlanul igenybe vett tamogatasi reszosszeget
Ptk. 232. § (3) bekezdes szerinti kamattal novelt mertekben - kincstari korbe tartozo
koltsegvetesi szervek eseteben kamatmentesen - koteles visszafizetni a tamogat6 altai
meghatarozott hataridon belli!, a megjelolt bankszamlara. A kamatszamitas kezdo idopontja
a tamogatas jogosulatlan felhasznalasanak kezdo napja, utols6 napja a visszafizetesi
kotelezettseg teljesltesenek napja.
Ha a Kedvezmenyezett a visszafizetesi kotelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, a
kesedelme utan a Ptk. szerinti kesedelmi kamatot kell ervenyeslteni, kiveve kincstari korbe
tartozo koltsegvetesi szervek eseteben.
7.6.

Szabalytalansag

A Kedvezmenyezett tudomasul veszi, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 24.
pontjaban meghatarozott szabalytalansag miatt indult eljaras eseten a Kozremukodo
Szervezet, illetve a Tamogat6 jogosult a szabalytalansagi eljaras alatt a kifizetesi
igenylesben szereplo, szabalytalansaggal erintett osszeg egy reszenek vagy egeszenek
kifizeteset felfuggeszteni, a szabitlytalansagi eljaras eredmenyekeppen pedig elutasltani,
vagy a kifizetett tamogatas egy reszet vagy egeszet visszakovetelni, es a megitelt
tamogatast csokkenteni, valamint a vonatkozo jogszabalyokban es az ASZF-ben
meghatarozott mas szankciot alkalmazni. Ez esetben a megitelt tamogatas a Szerzodes
modositasa nelkul csokken. A Kedvezmenyezettet a vele szemben alkalmazott szankciok
nem mentesitik a Szerzodesben foglalt kotelezettsegei teljesitese alol.
A teljes tamogatasi osszeg visszafizetese eseten a Szerzodes megszunik.

8. Tamogatasok ellenorzese
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Kedvezmenyezett a Szerzodes alairasaval kotelezettseget vallal arra, hogy a tamogatas
felhasznalasanak, illetve a Projekt megvalosulasanak ellen6rzeset minden olyan szervezet,
hatosag, egyeb szemely reszere lehetove teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve
kbtelez.
Kedvezmenyezett biztositani kbteles, hogy az elozetesen reszere bejelentett helyszini
ellen6rzesek alkalmaval az erre feljogositott kepviseloje jelen legyen, es a szukseges
dokumentumok rendelkezesre bocsatasaval, a szukseges informaciok, kert adatok
megadasaval, valamint a fizikai eszkozokhoz valo hozzateres biztosftasaval segftse az
ellen6rzesek vegrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan keszftett jegyzokbnyv atvetelet
alafrasaval igazolja.
9. A Projekt dokumentumainak nyilvantartasa es megorzese
A Kedvezmenyezett koteles a Projekt dokumentumainak nyilvantartasat es 6rzeset
biztosftani es azt a jogszabalyokban meghatarozott szervezetek, hatosagok illetve egyeb
szemelyek reszere hozzaterhetove tenni. A Kedvezmenyezett a Projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot koteles elkulonftetten nyilvantartani, es legalabb 2020~ december
31-ig megorizni.
A Kedvezmenyezett kbteles a Projektre vonatkozoan elkulonftett szamviteli nyilvantartast
vezetni.
lO.A Projekt fenntartasa
10.1. A projekt fenntartasi idoszak kezdete a projekt befejezeset k6vet6 nap.
10.2. Infrastrukturalis, illetve termel6 beruhazasok eseten a projekt befejezeset61 szamftott
5 evig, kis- es kozepvallalkozasok eseteben 3 evig a tamogatas visszafizetesenek terhe
mellett a Kedvezmenyezett vallalja, hogy a Projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57.
cikke (1) bekezdeseben foglaltaknak (fenntartas).
A tamogatott beruhazassal letrehozott vagyon a zar6 fenntartasi jelentes elfogadasaig csak
a K6zremuk6d6 Szervezet elozetes jovahagyasaval es a foglalkoztatasi, illetve a
szolgaltatasi es az egyeb kbtelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval idegenithet6 el,
adhat6 berbe, illetve terhelhet6 meg.
Az Eur6pai Szocialis Alapbol szarmaz6 tamogatasok eseteben csak abban az esetben all fenn
fenntartasi kotelezettseg, ha a palyazati felhfvasban lefrtak szerint a projekt az Europai Uni6
Muk6deser61 sz616s szerzodes 107. cikke szerint allami tamogatasi szabalyok ala esik. II yen
esetben a projektre a fenti szabalyok szerinti fenntartasi kotelezettsegek vonatkoznak.
Amennyiben a Kedvezmenyezettnek tovabbfoglalkoztatasi kotelezettsege all fenn, akkor a
Projekt befejezeteset k6vet6en az utmutatoban meghatarozott idopontban a kotelezettseg
teljesfteserol be kell szamolnia a K6zremuk6d6 Szervezetnek.
10.3. A projekt befejezesetol szamitott 5 evig, kis- es kozepvallalkozasok eseteben 3 evig,
a Kedvezmenyezettnek projekt fenntartasi jelentesben kell beszamolnia a szerzodes
teljesuleserol, a projekt mukodtetese soran tervezett es az elert szamszerusithet6
eredmenyekr61. A jelentest az Palyazati e-ugyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) fetuleten
elektronikus formaban kell benyujtani.
A Kedvezmenyezett fenntartasi jelentes beadasara a Szerzodes hatalya alatt evente egyszer
kotelezett. Az elsa jelentes benyujtasanak hataridejet a K6zremuk6d6 Szervezet hatarozza
meg. A fenntartasi idoszak veget k6vet6en a K6zremuk6d6 Szervezet altai meghatarozott
idopontig a Kedvezmenyezett zar6 projekt fenntartasi jelentest nyujt be a K6zremuk6d6
Szervezethez.
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10.4. Ha egy, a projekt fenntartas vegeig teljesitendo indikator nem eri el a 412011. (I.
28.) Korm. rendelet 80. § (6) es (7) bekezdeseben meghatarozott ertekeket, a
K6zremuk6d6 Szervezet az ott meghatarozott jogkovetkezmenyeket alkalmazza. A
visszakovetelessel erintett osszeget a zar6 beszamol6 alapjan elfogadott tamogatasi
6sszegb61 kell levonni.
11. Tulajdonjog es szellemi jogok

11.1. A Projekt eredmenyei, igy kulonosen (az akarcsak reszben) a tamogatasb61 letrehozott
vagyon es az azzal kapcsolatos jelentesek es egyeb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a
Projekt saran letrejott, vagy beszerzett vagyoni erteket kepviselo szellemi alkotasok
kizar61agos felhasznalasanak joga a Kedvezmenyezettet illeti.
11.2. A Projekt megval6sitasanak vegere a Projekt eredmenyekepp letrejott vagyontargyak
tulajdonjogat (szellemi alkotasok felhasznalasanak jogat) - amennyiben azzal eredetileg
nem rendelkezett, es az atruhazas nem utkozik jogszabalyi rendelkezesbe, vagy nem idegen
tulajdonon tortent a beruhazas - at kell ruhazni a Kedvezmenyezettre. Az atruhazas
dokumentumait a zar6 beszamol6hoz csatolni kelt.
11.3. A jelen Szerzodes hatalya alatt a Projekthez keszitett penzugy1 es gazdasagi
koltseghaszon elemzes olyan valtoztatasahoz, amely a penzugyi elemzesnek a tamogatasi
intenzitasra vonatkoz6 eredmenyet befolyasolja vagy befolyasolhatja, a Kedvezmenyezett
koteles a Tamoqat6 elozetes irasbeli jovahagyasat kerni.
11.4. Amennyiben a Kedvezmenyezett a Projekt kereteben kozbeszerzesi eljaras
lefolytatasara koteles, a Kedvezmenyezett koteles a kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa saran
az ajanlati/reszveteli/ajanlatteteli felhivasban, illetve a nyertes ajanlattevovel megkotott
szerzodesben kikotni, hogy a teljesites saran keletkezo, a szerzoi jogi vedelem ala eso
alkotason a Kedvezmenyezett teruleti korlatozas nelkuli, harmadik szemelynek atadhat6
felhasznalasi jogot szerez. Koteles tovabba biztositani, hogy a szerzodes alapjan a
Kedvezmenyezett jogot szerezzen az alkotas (terv) atdolgozasara.
Ha a Projektet a Kedvezmenyezett barmely okb61 nem valositja meg, vagy reszben val6sitja
meg, akkor a szerzoi jogi vedelem ala eso alkotas felhasznalasanak jogat koteles atruhazni
a Tamogatora vagy az altala megjelolt szemelyre.
11.5. Amennyiben jelen Szerzodes alapjan foly6sitott tamogatas terhere, vagy a Projekt
kereteben letrejott szellemi alkotas felhasznalasara a Kedvezmenyezett jogot szerez, ugy
koteles ezen hasznalati jogot felhivasra a Tamogat6 es a Kozremukodo Szervezet reszere
ingyenesen biztositani. Tamogat6 as a K6zremukod6 Szervezet e jogot uzletszeruen nem
jogosult gyakorolni, igy a felhasznalas a jovedelemszerzes vagy jovedelemfokozas celjat a
Tamogat6 es a K6zremuk6d6 Szervezet reszerol kozvetve sem szolgalhatja.
11.6. A kozbeszerzesi eljaras meginditasa elott a Kedvezmenyezett koteles a teljesitesre
kerulo tervezesi szolgaltatasok tekinteteben a tervezot megilleto, szerzoi jogi vedelem ala
eso alkotason harmadik szemelynek atadhat6 felhasznalasi jogot szerezni. A felhasznaloi
jognak magaban kell foglalnia az alkotas (terv) atdolgozasanak jogat is.
11.7. Amennyiben a Szerzodes alapjan foly6sitott tamogatas terhere, vagy a Projekt
kereteben letrejott szellemi alkotas felhasznalasara a Kedvezmenyezett jogot szerez, ugy
tulajdonjoganak erintetlenul hagyasa mellett koteles annak oktatasi I kepzesi I
foglalkoztatasi celra t6rten6 felhasznalasat barmely tovabbi felhasznal6 reszere ingyenesen
biztositani. A felhasznalo ezt a jogat uzletszeruen nem gyakorolhatja, igy a felhasznalas a
jovedelemszerzes vagy jovedelemfokozas celjat kozvetve sem szolgalhatja.
11.8. Jelen AszF 11.4-11.7. pontjai olyan szellemi alkotas, vagyoni erteku jog
beszerzesere vonatkoz6an tartalmaznak rendelkezeseket, melyek a projekt kereteben
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jonnek letre. Szoftvertermekekhez kapcsol6d6 vagyoni erteku jogok beszerzese eseten
dobozos, kereskedelmi forgalomban elerhet6 szoftverek eseten jelen rendelkezesek nem
alkalmazand6ak, tovabbfejlesztett szoftverek eseten a tovabbfejlesztett resz tekinteteben
alkalmazand6ak, amennyiben a tovabbfejlesztett resz onmagaban hasznalhat6 es
felhasznalhat6 termeket eredmenyez.
Uj szoftverek projektb61 torte no teljes koru kifej lesztese eseten a 11.4-11.7 pont
rendelkezeseit alkalmazni kell.

12. Tajekoztatas es nyilvanossag

12.1 A Kedvezmenyezett a Projekt megval6sftasa saran koteles a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott tajekoztatasi es nyilvanossagi kotelezettsegeknek eleget
tenni, a Projektr61 es a tamogatasrel az ott meghatarozott medon es tartalommal
informaciet nyujtani. A tajekoztatasra es nyilvanossagra vonatkoze kovetelmenyeket a
Tamogate honlapjarel letolthet6 Arculati Kezikonyv es a Kedvezmenyezettek tajekoztatasi
kotelezettsegei c. Utmutate tartalmazza.
12.2. A Kedvezmenyezettek tajekoztatasi
kotelezettsege
c. Utmutateban e16frt
kommunikacies tevekenysegek nem teljesftese vagy reszleges teljesftese, illetve az
eloirtaktel elter6 formaban torten6 megvalesitasa a megitelt tamogatas kommunikaciera
elszamolhato rf.s?f.m~k c:sokkP.ntf>set vonja maga utan.
12.3. Amennyiben a Kedvezmenyezett a kotelez6en eloirt tevekenysegeken tul egyeb
kommunikacies tevekenysegeket is tervez, vallalja, hogy azok eseteben is betartja az 12.1.
pontban leirtakat.
12.4. A Projekt maximalizalt, de elszamolhate koltsegeinek reszet kepezik a
kommunikc:kies koltsegek is. A maximumertek feletti kommunikc:kies koltsegek nem
szamolhatek el.
12.5. A Kedvezmenyezett a Szerzodes alairasaval vallalja, hogy a Tamogate elektronikus
es nyomtatott kiadvanyaiban, media-megjeleneseiben es egyeb tajekoztate jellegu
rendezvenyein Projektjet igeny eseten bemutatja, es az erre iranyule megkeresest csak
alapos okkal utasitja vissza.
12.6. Amennyiben a Kedvezmenyezett eszkozbeszerzesehez nyujtott tamogatas az 50
millie forintot, barmely mas beruhazashoz nyujtott tamogatas a 10 millie forintot
meghaladja, vagy ha az atadasra a sajte kepviseloit is meghivjak, a Kedvezmenyezett
koteles az eszkoz, illetve a beruhazas atadasarel a K6zremukod6 Szervezetet ertesiteni az
atadas napjat megel6z6 legkes6bb 20 nappal.
A Kedvezmenyezett koteles tovabba barmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett
nyilvanos, a sajte reszvetelevel zajl6 rendezvenyr61 a K6zremukod6 Szervezet kepviselojet
ertesiteni, a rendezveny napjat megel6z6 legkes6bb 20 nappal.
12.7 A Kedvezmenyezett a Szerz6des alairasaval hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a
Tamogate, valamint a Kozremukod6 Szervezet kezeleseben leva, a tamogatas
felhasznalasara vonatkoze adatokat a Tamogate es a K6zremukod6 Szervezet
nyilvanossagra hozhatja, kiveve azokat az adatokat, melynek nyilvanossagra hozatalat
jogszabaly kifejezetten megtiltja.
13. A Szerzodes megszunese

13.1 Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6des a teljesitest (beleertve az
ellen6rzesturesi, valamint a dokumentllm-mPanr7f.si kotP.IP.zettseget is) megel6z6en csak vis
maior, lehetetleni.iles, a K6zremuk6d6 Szervezet, vagy a Kedvezmenyezett altali, a
Szerz6desben meghatarozott esetekben es m6don t6rten6 elallas, vagy a bir6sag hatarozata
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alapjan szunik meg. A Szerz6d6 Felek a jogviszony jellegere val6 tekintettel a felmondas
jogat kizarjak.
13.2. Kedvezmenyezett elallhat a Szerz6dest61, amennyiben annak teljesitesere, a
szerzodeskotest kovet6en, neki fel nem r6hat6 okb61 beallott korulmeny folytan nem kepes.
A Szerz6des ilyen esetben, annak megkotesere visszamen6 hatilllyal megszunik, es a
Kedvezmenyezett koteles a tamogatas elallas idopontjaig foly6sitott osszeget, jogszabalyban
meghatarozott merteku kamattal novelt osszeggel, az elallasban kozolt idopontban
visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 idopontja a tamogatas - vagy annak egyes reszletei kifizetesenek napja, utols6 napja pedig a visszafizetesi kotelezettseg teljesitesenek napja.

13.3. A Kedvezmenyezett a kamaton feiUI a hatalyos jogszabalyi el6irasok szerint koteles
kesedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetesi kotelezettseget hataridoben nem
teljesiti.
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