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A2onosit6 =.am; KEOP-1.2.0/B/10-2010-0024 

TimopUsi szarzOdes l. szimil m6dosit!sa 
projekt m~gva16aiti.zihoz 

arne!y 1CtreJ6tt 

eeyreszr61 a Nemzeti Fejles:it<lsi OgynllkS<!g 11077 Budapest, Wessel<iriyi u. 20-22.), mint 
tamogat6 ltovB.bbiakban: Timogat6) kCpv1seleti:ben cli;ir6 NKEK Nemzeu KOrnyezetvedelmi 
<!s Energia Kl'izpont Nonprofit Kor!atol Fele16ss<lgil Tarsasitg, mint kbzremilk1'id6 szerv=t (a 
!ov;ibbiakban KOzreniUkOdO Szervezetj 

Postadm: 1437 Ruda~st PL 32B. 
Szekhely: 1134 Budapest, Vaci ilt 45. 
A\airasra jogosult kepvisel6je: egyiittesen 
Hevesi Zoltan divizi6vezet6 es Dr. Bolddg Anna mb. szakmai ;gazgat6 
Azonosi16 szam ltOrzs-szAm/Ce~egyz<:ksz;irn): O 1-09-914411 
Ati6sz9.m/ad6azonosit6 .>el: lB 160013-2 ·41 

masre.zr<SJ Bogad, Romonya, Nagykoci.r, Koci.rmlsleny Onkonniinyzati TcriJ.letfejlesztesi 
Tarsulfts mint kedvezmenyezett (a tovabbiakban: KedvezmCnye:r:ettl, 

Postacim: Bogild, 7742 Kossuth Lajos utca 86. 
Szokhe!y/Lakcim: Bog9.d, 7742 Kossuti'.. Lajos utca 86_ 
Azanosit6 sziim {CCgjegyzCks.zAm): 775344 
Ad6szEim/ad6azonosit6 je!: 15775340·2·02 
Penzforgalmi szAmla=.'im, amelyre a t;imogatas utaliisra ken'.il lutOfinanstiroziis 
eset.!n): 1J731001-15775340-00000000 
Alairasra iogosult kepviscl6je: Pfeffrr J6zsef elnOk 

KozremUk6d6 Szervezet es Kedvezmenyezett (t0\'3.bbiakban egyUtt: Szerz6d6 Felek) k0z5tt az 
alulirott helyen es napon az alabbi felli:telckke!: 

L I'Nambulum 

A S:oerz6dii Felek iiltal aliiirt, 2012. november 7. no.pon hatilyba lepett KEQp. 
l.2.0/B/10-2010-0024 azonozit6 sz;imd 11.mogatii.sl SzerzOdCst (tov•bblakban 
Szcrz6dCsl, az ann11k elvilaszthststlan rCuCt kCpezO Alu.tanoa SzerzOdCai Felt6telek 
(tovibbtakbatt ASZF) 6. pontja alapj>in, a Szer:z:OdCs me&'kiitCs6t ktlvetllen 
bekDvctkezett, dibb ismcrtetett okokb61 m6dositj8.k. 

2. A mOdo•itis kezdemCnyeUze 

SzerzOd6 Felek a Szerz6dt:st a Kedv=mOnye:oett m6dositasra ir;inyulO kczd<'mCnyezes<':re, az 
ASZF 6.3. c) es 6.3. ~) pontja alapj<\n, a Szerz6di:sben ~a ru: ASZF·hen foglalt el6ir;'isok 
betartasa mellett m6dusitjak 

'· 

----~-

ASZF 6.3. c) a Pro1ek! megvalc>sil<ls<inak !eroezett id6tarfama meglialad1a o 2 <iltl!f 

vagy tdmog<>l<lsa meghal<>dj<> a 250 milli6 /orinfo! - a 1eljes !<lmogards errekCnek hLlsz 
szdznlekti! meglwlad6 n1btekben vdilozik a kbltsltgek e""k sunnti b<>nt<isa " 
Szet:rodes 4. sz. mell&kleti?ben r6gzitell bon!ds/1oz kepest 
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A TArnogat<i.si Szer:l6des megk6teset k5vet6en megkezd6dtek a szolgattatii.sok 
hes::erntsei, !Obbek kilzbtt a tend.,rterv elkCsziteser., vonatko.O vallalkoz6i szerUidOs 
is rnegk6ttetett 2013. mardus 23-an. Az ebben f<;>glalt !eljesitCsi hatlirid6- 2013. 
mii.jus 10-e volt. Erre az ;d6pontra elk/;szUJtek a tendertervek mind a negy 
telepUlesre es 11 hod kaµ.;sol0d6 arazatlan kO!tsCg.·etesek. Az epitesi vallalkoz6 
kivalaszt&.sltra irilnyul6 kOzbeszerzOsi dokumentaci6 a tendertcrv rendelkezesre 
a.Ha.sat k6vet<ien 2013. mitjus 22-en " K0>7<'rnUk1\d6 Szervezeth<'z (KSZI 
rnin6S<;gellen6r.zesre benyUjtitsra kerUit. A lcnUertlokumentitci6 F!DlC S&.rga kOnyvcs 
cljitriisTI)l FIDIC Piros K6n}'V"s e!JAnl.sra val6 &.tdolgoz.i.s:it ki\vet6 ismetclt 
rninOsegbiztosit&.sa 2013, 11ugusztus 7-tn a KSZ j6viihagyAai>.val z.'irult. A 
min6s•gbiztositasi fe>lyarnat 20\3_ szeptember 4-en z:!lrul: 11 KFF min6•0gbiztosit&.si 
taniisitvitny kiadiisiival. A klizbeszerzes1 eljaras ;nditRsAnak egyel6re gRtat szab, hogy 
BogAd-Romonya k0~5"gek csetCben a vizjogi engcdely nem an rendelkezi'sre, lgy 
jogszabhly szerint (Az epitesi beruhazasok kOzbesze"""sCnek reszletes szabalyair61 
sWl6 306/2011. (XI!. 23.) Korm. rendekt 4. § (1) bekezd1'sl nem indithatO meg az 
e)Jaras, A ko';t telepiilts v!zjogi engedClyeztetes; cijS.rAsa folya.matban van_ 1\ hiiinyz6 
vizjogi Jeteslu\si engedely kibocsatasa 2013, okt6ber folyaman y;irha.t6, miutan Cs 
ind!that6 lesz a k6zbeszerzesi eljAnis. 
Fentiek alapjAn a TSZ k6teskor tervezelt <lvek szerinti 1amoga1as-felhasznaJBs nem 
tanhat6, tekintve, hogy a k6ltsegek jelent6s mCrteke1 ki~<lr6Iag az •pitts1 k61tsegek 
teszik ki. 

ASZF 6.3. e) vGllozik a Projek! bGrmdy egyeb, a cClkittlz<!!sekei befolydso/6 f<'nyeges 
jel/emzijJe 
A projekt k6\tseg•;etesben. p,;_)yilzatban szercpl6 indik.itorok pontosltasa szUksCges. 
Nagyko:Wr: A nyomOvezetek elteresenek oka az, hogy a 'l'SZ·ben szerep16 hossz a 
vizjogi engedflyes hossza! egyezik. nem a pli)ylizatban megadott mennyiseggeL A 
vlzjogi engedfly b6vebb, mint a pa.Jyfu<at keretCben megva!Ositand6 mUszaki tartalom. 
la palyoizatban szamos feltCtelnek (pl.: cl6k6zmUvesitCs nem megengedett) meg kcllett 
felelni). 
BogGd: !lek6tCs (gravitJ.cl6s+nyomottl elteres oka: Az engedi:!yezi:si tervben es a 
p:!.lyAzati adatlapon is 325 db bekiites szerepel, velhet6en adminlsztr9.ci6s hib<ib6l 
fak"d s.z elti:rea. 
Bek6t6 vczetek (gravitAci6s+nyomott) elteres oka: A 2923 meter Ugy ad6dott a 'l'SZ
ben, hogy a 2530 meter gravit;l.ci6s "ezetekhez hnzz5. !ett adva 393 meter nyomas 
nlatti bekOtes Ez a 393 meter a pre>jckt k61tsegvetesben a :iymn6vezetekeknel 
szerepel. lgy' inn en t0rlend6. -
Nyom6ve~tek elteres oka: A 304 m~ter gerincvezetekhe.z ad6dik hoz:za a font emlitctt 
393 meter nyomas alatti bek6t0vezctCk, arnit a projekt k6ltsi:gvetesben nem tudtak 
mishova tennL 
Romonya: Gravit&.ci6s gerinc elteres oka: 3983_ meter a vizj?gi engedi:ly szer~nti 
tamogatha!6 tartalam. A2 eddigi 186 meter tobbtetmenny13eg szerepel a VCZJOSJ 
engedelyben szerepel ugyan, a>onban a pa!yilzati Utmutat6 szerillt nem tJ.mog.,tott 
miiszaki tartalom ;gy kikeriil a TSZ-b6l (a pa.Jydzatban nem is szerepelt). 
Nyom6ve:ietek eiteri:s aka: A projekt k6l1segi..·e1esben 361 meter n~on19.s alatti 
gerincvezetl>k es 293 meter nyomas alatti b<'k6t6vezetek van beallitva (ez ut6bbi 
eddig nemjelent meg az indikatorok kiizOtt). 

M6dosul6 rcnde\ke.:esek 
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Szerz6di:s sablon m6dosulJ.sa mist! egySCJ!:eS szerkeZ<:tben t6rt~nik a s r 
A Tamogat6 Kornye;ret es E:-iergra Operahv Program fa tovabbiakban OP) ken:ten ~ 
heliil KEOP·l 2 O/Il .Szenn)'\llzelvezete• es t1szt1tas megva1os1t.asa" targyii fe\h1vftsra '" 
Kedvezmen,·ezett KEOP-1.2.0/B/ 10.2010-0024 aMnos1t6 szarnon r,;gisztrAlt, 2010 
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tamogatitsi s:zerz6dCs (a tovibb\akban: SJ.en:ildCs) mellCkletet kepeW felhiv:!.s es 
iitmutat6 szerinl (amelyek akkO• ;~ a jelen Szen6dCs e\v9.laszthatallan rtszet 
kCpezik, es a Szerz0d6 Fe\ek:-e k6telcz0 /,MnyUek, ha e:rok fla;ikai ertelernben a je!en 
SzerzOd<!shez nem kenilnek csatolitsra), ame\yct a 1'!mogat6 2012, tv jUnlus hi> 25. 
napjlln kc~t tamogat6 level s~erint tamogatitsban rl:szesitett. A T3.mogat6 dOntese 
alapjitn Ked;-ezmi:nyezett vissza 11em tedtend6 !9.rnogatasban reazesUL 

A jclen SzcrzOdes melleklcti't kepezi, es a SzerzOdO Felekre ki\tdez6 ervlmyii minden 
olyan tanulmitny, el<'mzi:s, hatOsagi engedely, mUsza.ki terv i:s tartalom, nyilatkozat, 
beszcrzi:si terv, 19.rsuJ.isi megallapcdJ.s es egyeb dokutnentum, va!amint czek 
m6dosit.isai, arnelyet a Kedvezrnbiyezett a pmjekt javaslat/palyo!.za! mellekletekent 
benyiijtott. ame:yek fizikai Crtelemben nem ken1lnek csatolasra aje!cn Szerz6d1'shez_ 

2. SzerzOdes tirgya 

?. 1. Az El6zmenyekben meghatJ.rozottak szerint Szerz6d6 Felek az al>\bbi 
Szerz6d1'st kOtik: 

A S:rer:z6des t0.rgya a ~Bog;ol.d, Romonya, Nsgykodr, l• Kosarmkleny 
szennyviEkeze!Csenek fejleszt.!se" cimU, a projekt adatlap es annak 
mell1'kletciben, illctve amennyiben irRnyado, az elti:rCsek Jistaj0.ban rOgzitett projekt 
(a tovitbbi11kban: Projekt) elszJ.molhat6 kOltllegeinek a KoheziOs Alapb6l es hazai 
kiizpnnti k611segveti;si ,-Jiiininyzatb6l vissza nem 1enrcnd6 tamogatAs fonnaj8ban 
t0rt<!n6 finansziroz.isa. 

Kedvezmenyez.ett jelen Szeraiides ahiirasaval k'3tele:ri mago!.t arra. hogy a Projektet a 
vonatkoz6 jogszab&.lyoknak megfelel6en, ke\l6 alaposs8ggal, hatekonysaggal es 
gondoss9.ggal megva\6sitja, illetve a 2007-2013 programozlisi id<'iszakban az Eur6pai 
Regionali9 Fej!es:ztesi Alapb61, az EurOpai Szoc:iB.lis Alapb61 es a Kohe:.i6s Alapb61 
szRrr.1az6 tfunogat:\.sok fclhaszn:!.lilsAnak rendjer6l sz6l6 4/2011. (!. 28.) Konn. 
rcndeletben {a tovRbbi,.khan: 4/201 L (I. 28.) Korm. rendelet] 37_ § - 46. §·eiban 
ri\gzitett feltetelek fennallisa e•eten az Ott el61rt m6don a k5zbeszei-Usi_ cljUAsok 
lebonyol\titsitba a K6zremUk6d6 Szervezetet, a Nemzeti Fejlcszto!si Ugyn6ksc!g 
K6zbes:rer:zi:si Feliigyeleti F6osztfilyRt (a tov.ibbiakban: KFF). es a Tfunogat6t bevoaja. 

2.2_ A jelen Szerz6des eJvaJaszthatst1an reszet kepe~i az .Altalanos Szerz6di:si 
Feltetel,.k a 2007-20!3 programozas; id6szakban az Eur6pai Region&lis Fejleszttsi 
AlapbOl, az Eur6pai Szocl'1hs AlapbO! es a Kohezi6s A!apb6l flnanszirozott K6myezet 
;, 9 Energia Operativ Program Szcnnyvizelv=tes es tisztitJ.s felhlvRs kereto!ben 
19.mogatitsban r<':szcsitett kcdvezmCnyezettekkel k5tend6 tS.mogatisi szerz6d.Csekhez" 
(a tovRbbiakban: AsZFI ame\yet a KozremCikOd6 Szervezet a jelen Szerz6dessel 
el'YidejUleg egy ptld>inyban bocs9.t a Kedvern>i:nyezett rendelkettsere. 

3. A Projekt idi>beli Utcmezeae es helys:r:ine 

3.1 A Projekt kczdete 

A Proje«t megval6sitisi id6szakanak tervezett/tenyleges kezd6 idOpontja: 2012. ~v 
november h6 5. nap. 
Amennyiben a Projekt rr.egval6sltas kezd6 id6pcntja a tervezett id6pontt6\ eltei-, ru:t a 
Kedve2mtny~2e~t kOteles haladektalanul b~jelenteni. A ProjPkt megval6s!ui5"nak 
kezdb id6po'1'.jo ~zonban nem lehet ki:s6bbi, mint a SzerzOdi:s megklittsenek 
id6pontjJ.t61 ~2'imitott 12 h6nap. 

3.2- KOltsegek clsz9.molhat6•<\gJ.nak ke2dete 

A Proj~kt k6ltsegci elszRmolhatOsRganak kezd6 id6pon\i9.t a felhlvt!.s hat>l.mzza meg. 

l 

! 

/ t 
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A Projekt k61tsCgei elsci.molhat6Mg0.nak kezd6 ic!6p<>ntja: 2006. ev dP.cember 1'.6 20. 
nap. A2. ezt megelO..-Oen felmerii.lt k61tsi:gek nem szlunolha\6ak el. 

A Projekt k6lts1'ge1 elsuimolhat6s<igB.nak kezd6 id6ponlja. 
· ut6lag el~~n;ot'. el6kCszitesi k<'iltsCgek eseten 2007. ev februir h6 02. nap. 
- megval6sitas1 koltsCgek eseten 2012. ~v febru8.r h6 20. nap. 
A Projckt kert!teben az ezt k6vet6en fdmerlllt kiadasokat Jehet eJs7.;l.m<.>lni. 

3.3. A Projekt flzikai befejcise, megval6si!Asa. befejeUse es lezanisa 

3.3.1. A Projekt fizikai befejettse 
A Projekt fizikai befejezesenek tervezett napja: 2015. ev m8.reius h6 15. nap. 

A . p':°jt:kt fizika! befejezesiinek napja = a nap, am~lyen a 
proJektjavaslathan/palyli.zatban meghatitrozott fe!adat, eel a felhlv:isban foglaltaknak 
megfe!el6en, es a Szerz6d1'sben f<'igzitetteknek megfelel6en tel.i<°'~illt. 

3.3.2. A Projekt megval6sit<i.sa 
A . projekt megval6sitftsiinak napja az a nap, amelyen a 
proJektjavaslatban/pitlyiizatban meghat:irozott feladat, Qt a fe!hivasban foglaltaknak 
megfelel6en, a Szerz&lesben r5gzitettek szerint teljesUlt es a KedvezmOnvezett ru: 
el>raamoliisra benyUjtand6 szi.ml<i.kat, stilllit6i kifizetes eseten ru: elOirt inrCszt a 
s:rallit6k rt'szere kicgyenlitette. 
A projektet a 3.3.3. pontb"n meghatitrozott, zitr6 elclmolasi csomag benyUjtB.si 
hatil.ridej<!ig kell megval6sitani. 

3.3.3. A zaro elozamo!iisi csomag benyUjtasi hatitndeje 
A2. utols6 kffizetesi ig(:nytea, valamint ann"k m.,ll;;kJetek~nt, a zaro projekt 
e!Orehaladiisi jelentes bcnyUjtB.sB.nsk hatflrideje; a projekt flzikai befejeU:sCt61 
SZ>imitott 30. nap. 

3.3.4. A Projekt befeje7.ese 
A tfunogatolt tevCkenyseg akkor tekinthetO befejezetcnek, ha a tli.mogatott 
tevekenyseg a Szerziidesben meghatitrozottak szerint teljesUlt, a megval6sit&.s soran 
kdetkezett sZ<l.mlAk kiegyenHtese megtiirulnt, a k5ltsegvet1'sh61 ny(Jjlott tlimogatassal 
l<'trehO>'.ott vagy beszerzett eszkOz "aktivi<llisra kerUlt, iis a kedvezmi:nyezettnek a 
tiunogatott tcvekenysclg befejezt\set tanUsit6, hat6s:igi engedelyekket es 
bi;zonylatokkal allitir.masztott besz;lmo16jir.t, dsziimalAsat a tir.rnogat6 j6viihagyts es a 
kolt&egveto!sb6l nylijtott tlimogat9.s folyOsitilsa az igazolt tiunogatils-folhas.znhlasnak 
megfelel6 mertekben megt6rtent. 

3.3.5. A Projekt leziir;lsa 
A tiimogatott teviikcnyseg akkor tek1ntbet6 lezitrtnak, ha a Szerz6desben a befejez<-st 
k5vet6 id6szakra ntzve a kedvezmi:nyezett tovli.hbi k6telezettseget nem v<\llalt es a 
3.3.4. pontban foglalt feltetelek teljesUJtek. Ha a Szerziides a tamogatott tevCkenyseg 
befejezeset k6vet6 id<'iszakra ni'zve tov;lbbi k6telezettsclget tartalmaz, a tiunogstott 
tevekenystl: akkor tekinthet6 le"1irtnak, ha valamennyi vitllalt kOteJezettseg teljesUlt, 
Cs a kedvezm<'nyezett a klltelezetts~ek megvaJt\sulAsdnak "redm<!nyeir6l s"616 zltr6 
projelct fenntartB.si jelentCset benyUjtatta, <-s azl a t0.moga!6 j6vi;hagyta, valamint a 
zAn'> jegyzOkOnyv elkl:•zt11t. 

3.3.6. A2. e]szfunolhat6sag hatarideje 
A Projekt keret/;ben a 3.3.1 pont az.,rinh nzikai befeje~es nepjaig felmeriHt Cs a 3.3.2 
pant szerinti megval6sulas napj0.ig kiegyenlitett k5ltsegek ,.,.-<l,molhat6k el. A2 ezea 
td6pontot k0vet6en keletkezett Cs kifLn·tett k6ltsCgre titmogatiis nem folyO•ithatO. 
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3 4. K~dvezmen_vczett vallalja, hogy a Projektet a pal_va.,,.tbsn me!.l)elDlt helysdnen 
mcg•:al6si\ja, es azt - amennyiben a proJekt eseteben relevAns - a fenntartasi icl<lozak 
alatt ugyanezen a he\yen fenntartja/lizemelteti. 

4. A Projekt OsszkOltsege, elszimolhat6 lisszkOltsege, a timogatig tis•zege, 
fo~rAsa l>s kiflzetf5e (nett6 tAmogatis eset<!n) 

4.1. A Projekt nett6 6sszk01t•ege Cs elszamolhat6 nett6 OssakOltsege 

4.1.!. A Projekt net!6 6sszk61!s<!ge 1 187 637 960 Ft, aza:z egymi!li;l;rd
szi;znyo!cvanhi:tmilli6-hatsz0.zbanninchetezer-kilr.csz8zhatvan forint. 
A Projekt e/s~<imolha~6 nett6 5sszk6lts<;ge l 187 637 960 Ft, azaz egymi!liitrd
s~fu:nyokvan hetmiUi6-hststilzharminchOtezer-kilncszilzhatvan forint. 

4 .1 .2 I-la a Projekt elsM.molhat6 6sszk5lts~ge a tervezetthez kepe9t cs6kken, a 
terv=tt cClok megvul6sititsa rnellett, a tamogatas; 11sszeget is aninyossn 
es-Okkenteni kdl. Amennyiben a Kedvezmenyezettet a Projekt megvalOsiti!iss soriin 
k6zbeszerzCsi eljti.ras lefolytatasanak k5telezettsege terhe\i, a Projekt megva\6siuisi!it 
cCJW, uto!s6 kfu:beszerzi:si eljitnis befejettsCt k6vet6t:n, ~g;y amennyiben az egyes 
beszer.:/;sekre jut6 t0.mogatitst a projekt adatlaphan meghataroztak, bB.rmely 
kiizl:>eszerUsi eljitrir.s lefolytata,,;,.t kOvet6t:n a K0zremii.k6d6 Szervezet 
kezdcmenyezheti a :negitelt t6.mogauis C$6kkenti:set a szaUlt6i szer.:6d<!ssel le nem 
fedetl titmogatits Osszegi:vel. Nern ken1l sor a szB.llit6i $zer.<Odessel le nem fed"tt 
tiurwgetas elvondsAra, ha a K6zremUkOd0 Sze:vezet erre irlinyul6 felsz61it0.s8.ban 
mcgjel111t hatftrid6hen es m6don a Kedvezm1'nyezett indo-kolja. hogy a s.zallit6i 
=r.Odessel le nem fedett tli.mogatlts felhasanaiasa s Projekt celjainak elCn'iae 
Crdckeben szii.kseges es az indoktast a K6zremii.kMO Szervezet elfogadja. 

Kedvezmenyezett tudomasul veszi Cs elfogadja, hogy amennyiben a hatlirid6 
m6dos;1as h;;,tranyosan befoly<isolje az N•2/3 szabAly taijesi~st\t (magyarfu<at: a 
projektet finanszirozO alapban az N+2/3 szabitly ki>vetkezt<!ben Magyerorsziig forrast 
veszithet a?. id6ben n"m m~~a16su16 khlvitsok miatt ea ezzel a tamogatilsi 
szerWd~ssel rendelkez6 projektek te:vezett EU finanszlrozitsB.nak egy rCszCt az >illam 
elveszitbeti). Ugy a Tilmogat6 a megl!Clt tamogat.itst az elvesztett forrassal aritm·osan 
egyoldalUan ~sbkkentbeti. 

4.1.3. Amennyibcn a Projekt megva\6sitasa soran, az elsz:imolii.skor bemutatott es 
elfogadott ti'nyleges k5lts1'gek meghaladj:ik a tervezett k<'ilts~geket - a 4/2011. ll. 2!1.) 
Konn. rendelet ~6. § (4) bekezdCaiiben, ki>zsmra szervezet kedvezmenyezett eseten a 
61/A. §.-ban, ki>zszfers !IZ<'rve:ct kedvezmiinyezett j6vecte\emtermel6 beruh<l.7..0.sai 
eseti'n a 61 /R. §-ban foglalt esetek kivete!evel -. a Kedvez:menyezett ebben az esetben 
is kiziir6lag a jelen Szer.:6dl:sben fog!alt tamogatasi Osazegr.;jogosult. 

4.2. A Projc~thez feJhasznalasra ken116 forritsok 

/\ Projekthez felhasznalasara kerlit6 forrtisok reszletes bantasat a jelen Szerz&!Cs 3-
sz. mellCklete tartalmazza. 

4.3. Saj"-t forr;ls iga:zoliisanak ~zsbalyai 

A Kedvezmenyezett va.Jlalja, hogy a 3. sz. melliikletben meghat:irorott sajB.t forras 
rendclkeZ<!sre illl0.sli.t Jegkes6bb az els6 kifi:zet<!si kerelem benyUjhl.s&ig igazo\ja. 

A l(edvczmenyezctt v~i!alja, hogy EU Oner6 Alap tamogatits igenybevetele eseten a 
sajiit forrits rendelkezCsre flllilsat az elsO kifizetesi ke,.,,Jem bcnyUjtB.silig al<iirt 
Szer-.«'idiiascl igazolja. A sajat form~ EU 6ner6 Alap timogatassal nem fedezett 
mCrtiiki:nek palya"3.ti Utmuta16 szerinti igazo!Asa szinttn az- els6 kifizetesi ktre!em 
befogadB.sitnak felt€tele. 
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Amennyiben a kedvezmenyeactt a snjitt forrHa egy rCs:tCt vagy teljes egO~t 
hitelfelvetel Utj&n kiviinja biztosl1;J.ni, az erre ir&nyul6 hitels""rz6dest legkCsObb az 
e\s6 kifizetesi kerelemig keil benyUitania. 

4.4. A tflmogatlts iiaazegc ea merteke 

A til.moga!~s merteke a Projekt elsziirnolha\6 iisszkiiltsegenek SS,000000"/o-a, de 
lei:feljebb l 009 492 266 Ft, azaz egymilli&rd·kilencmilliii
negys>-"zkilencvenk"'tezer-ketsztu:hatvanhat forint. 

A Kedvezm~nyezett~t a jelen Sz.e:zodes s:zerint r.iegilletO tiimogatiis az APA iisszegCt 
nem foglal_Ja magaban, a Pro1ekthcz kapcsol0d6 AFA fizetCai k6telez.ettseg a 
Kedve-"'m~ye:zettet terheli. 

4.5. A tamogatas kifizeteae 

A Kedvezmenyezett r~S<>kre nytljthat6 el6leg az ut6finansziroz:iara mcgjeliilt 
projektelemekrejut6 tamogatis 25o/o-a, a:>:az huszonij\ sz.-"izaleka. azaz g 614 563 Ft 
a?-02 kilencrnilliii- hatszAztizennegyezer-Otszflzhatvanh;l,rom forint. ' 

A Projekt E!Oke1zitea tekinteteben ut6flnan~droz6.sra az alll.bbi projektelemek 
k"riiltek megbatarozaara: 

Tanulrnfuiyok, vizsg{l,Jatok 
Tervezes es Tanulrnanyok 
K07.beszerzes 
EgyCb projcktelern kO!tseg 

A Meival6Bit:lsi Munkil.k tekinteteben •zilllt61 kfflzetC•re az alil.bbi projektelemek 
ken11tek rneghat9.roz<isra· 

!ngatlan es ingatlanhoz kapcsol6tl6 vagyoni ertCkU jog mcg""'crzCse 
TerUkt-el6kfszltes, terUktrendezes 
Epitesi munk;!,k 
Projektmenedzsment 
MCrnOki feladatok 
Tli.ji:koztatils es ny1lvilnossag 
Tanalek 

Kizar61ag ut6finanazirotitssal id6k6zi k1fo•.etes1 igenyles akkDr nyUjthat6 be, ha az 
igi:nyelt ti~oga:BS Osszege meghaladja a megitelt tBmog'1t;\s 10 %-at, de !egalltbb 
JOO ezer fonntot. 

EgymHH;itd forintot meghalad6 til,mogatas eseten ut6finanszirozasU i<'liiki\zi kifiutesi 
igCnylC~ akko:- nytljt!-.ati\ be, ha llZ igenyelt tfunogatas meghaludja a tli.mogataai 
"2erziid1'sben meghatarozo\t minimdlis kifizetesi igCnylCsi 6s"2eget, de Jegalabb a 
megittlt tiunogatas 2%-i\t. 

A kifizetes igi:nyffsenck s:oabillyait 112 1\SzF es a p'1.lyfu.ati ki1rlis tartaln1<1-2za. 

S. A Projckt meg-val6sitlsil.nak sUmszcril.olthcti\ eredmenycl Cvck azednt 

A Kedve?.menyezett a Projekt megva\osit<isa sorfln a tii,mogatast x: 5. sz. me\lekletbcn 
rn~gha!'1rozott sz,\ms2erUslthet6 eredrnenyek/mutatUk/indik'1!orok elerese, 
tevCkenysegek rnegvalOsitase. etdekeben jogosult es egyben k6tcles felhaszn<ilni. 
Kedvezmenyezett a ~zarnszerUs)thet6 ereJm<:nyeket teljesiteni k6te1es 
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BlztositCkadll.sl kOtelczett~g 

A Kedvczmenyezett a 2007-2013. programoziuli idi\srakban az Eurl>pai Region3.lis 
Fejlesztesi Alapbiil, az Eur6pai S2oci6.lis A\apb6l es a KohCltiiis Alapb6l Bl'ilnnaz6 
t~mogatasok fogudasaho2 kapcso\6d6 pi;nziigyi lebonyolit9.si es e!len<'inC;si 
rendszerek kialakitasarol szi\16 281/2006. IX!L 23.) Konn. rendeletben [a 
tovil.bb1flkban- 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletl, tov.!tbbit a 4/2011. {I. 28.) 
Korm. rendcletben foglaltak szerint az ASZF-ben meghatArozott bizto$ltekokat, 
valamint a jelen Szerzi\dCs 7. s:z. mel\ekleteben foglaltak szerinti biztositClro{ka)t 
ny(!jtja_ 

A 7_ sz. m<'lli'klet az ASZF, a paly<izati felhiv.!ts, valarnint a 281/2006. (XI!. 23.) Konn. 
rendeletben ~·a 4/2011. (I. 28.) Konn. rendelctb<on fog\altak szerinti szabalys;.en; 
b<'nyUjtMiitOl viLlik a jelen Szerz6des r~szCvC. 

7. Z;irO rendelkezisek 

7.L Jelen Szcrz6dCs 38 oldalon es 3 db eredeti peld:inyban kes:zU\t. A jelen 
Szerz6dtahez caatolt 2 db mel\ek\et, es a jelen Szel"26deshez fizikai ertelemben nem 
csatolt, de a jelen Szerzi\desben vagy az ASZF-ben hivstkozott mel\1'kletek, to~bba a 
projekt adatlap es annak me!lekletet k1'pez6 valamennyi nyilatkozat, dokumentum a 
S""rz6dfs e!valaszthatatlan r<'szei. 

7_2_ Ha a Pro;ektet tiib'::i kedvezmi:nyezett val6sitja meg [konznrcium/tarsullis), a 
ke<lvezrnCnyez~ttek egymils k6•ti, valamint a Kiizremtlk6d6 Szervezet, il!etve a 
Tamogat6 Cs a kedvemienycuttek kiizti viszonynkat a Szerzi\dC" elviilauthatatlan 
melli;k\etet ktpez6 konzordum1 egylitlmllkOdesi/tBrsulasi megil.llapod<is tartalm..zza_ 

7_3_ A Kedvezmenyezctt a jelen Szer26dCs aJil.irasaval kijelenti, hogy a jelen Szerz6dea 
tartalmat, az ASZF·t, es a ''onatlroz6 jogszab;l.lyokal ismeri es mag;j_ra nezve 
k6telez6nek ismeri el, es tudom<isul veszi, hogy a jelen Szerz6d~s. valamint az ASZF 
a \'Onatkoz6 jogszabitlyok m6dasitasaval, illetve Uj jogi szablilyozii.s bevezettlsCve\ 
minden ktlli\n inttzkedes nflklll m6dosulnak. 

7_4_ A je!eri Szerz6d6ab6! fakad6 valamely bejelentesi, j~\cnte•ti!teli, tltji:knztatAsi 
k5telezettseg vaID' ig1'ny1es teljesl!Cse, tov.llbbfl a SzerzOdes keze\Cse sonin bekert 
dokumentumok benyUjt.i\sa a Piily.!t.zati e-Ugyintezes (Piilydz6 Til.jeko;rtat6) FelO.leten 
kercs:ltiil t5rtenik. Az elektronikus alkalmaz.issal mar bekii.ld6tt dokumentumokat -
u btztos;1ekok iratanyagitn kivUl - papir alapon nem ke\! ismCtelten bekilkknl. Ha az 
el~ktr<>nikus alkalma:tiia hasznfilata lehetseges, szer::!OdesszerU teljesiti:snek 
kizitr61ag az dektronikus alkalmaziis hasznil.lata min6sUL 
Az esetlegesen csatoland6 mel!ekleteket, e!ektronikusan ertelmezhet6 fonni\.tumban, 
a Piilyazati e-Ugyintezes (PalyBz6 Titji:koztat6) Felllletre kell feltiilteni. 

Azon kOtelezettsegek eseteben, mdyekne\ a Paly<izati e-Ugyinto!zCs (Pa\yaz,; 
Tt.Jekoz\at6] Fellllet jogi ;;_, infrastrukturlilis feltCtelei nern b1ztositottak,_ va&Y a 
P;l.lyiizati e.\igyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) Feh1let igazolt meghib;!,sodasa mlalt nem 
teljesithetiik, a kCrt dokurnentumokat pnpir alapon es elektronikus adathotdoz6n is 
be kell nyi:tjtani. 

Amennyiben cgyes k5tdezett&egek esetCben a pa1yaza1i e-Ui;1;yintezes (Pii\yfu:6 
TBjekoztat6J Fe!iilet infrastru'kturalis feltetelei res:zben b!Ztosltottak, azon 
reszki\t~lczcttsegek eseteb-;n, rnelyekne! a Pfily"-zatl e-iigyinti:zCs (Palyfu:6 
Tajekoztati\1 Feltllet infrastrukturalis felt1'telei biztositottak a k~rt dokumentumokat 
paplr Alapon es a PMyazati e·UgyintCzCs (Pil.lyfu:6 Taji!koztat6) Fel("J\eten rn be kell 
nyUjtani. 
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Awn reszkiitelezett«Cgek escteben, rnelyekni:I a P<ily&zati e·iigyinttzes (f'ii.ly:izO 
Tlij<':koztat6) FelO.let infrastruktura.Jis feltetelei nern biztositattak, a kert 
dokurnentumokat papir alapon i:s eJe;.:tronik>.;s adathordoz6n is be kell nyUjtani. 

7.5. Arncnnyiben a T<imogat6 vagy o K6zremUkOd6 Szervczet bil.cmely, a Jeien 
s~rz6des a·iapjAn keletkez6 bejelentesi, jelentestiiteh, tiijOkaztatl!isi kiitelczettsCg, 
vagy ig<!ny1"5 telje11l~sehez fonnanyomtatv;l.nyl bocsii.t rendelkeztsre (igy klilOniisen 
a Projekt t~nylegeS megkezd<!se napjID!ak bejelentese, e!iilegigCnyles, k.ifizetesi 
igeny!Cs, projekt e!.Orehaladasi jelcntCs, sze""6di:sm6dositii.s Kedvczraenyezett atta!i 
kezdemCnyeUse, fe)hatalmazas beszt:di:s.i m~gbi"8s benyiijtasara ~tb.), 
szenOdesszerii teljesi!Csn~k kitiu-6lag a formanyomtatvany haszna.lata min6siil. A 
formanyomtatvanyok a Tamogat6 i:s/vagy a K<izrerni.ik6d6 Szervezet honJapjarOI 
tiilthet6k le. 

7.6. A Szer~Od6 Felek a jelen SzerZ<ld<'s id6tartam1ira kapcsolattart6t jcJOlnek kl. A 
kapcsolattart6 ne\..;r61, postacimi:r6l, telef011 i:s telefax cimiirOI ~,,; e!ektronil<us 
!evelcimtr61 a jelen Szerz6des al3.irAs<ival egyidejiileg, v<iltozi.ts eset<'n pedig a 
v;iltozi.tst k0"'.et6en haladi:ktalanul taj~koztatjak egymil.at. 

7.7. A Kedvezmeny~ett i:s a KOzremUk6d6 Szervezet nem hivatalos kommunikii.ci<ija 
(projektet ~rint6, 'joghat<ist nem keletkeztet6 pontositas, eljii.rliarendi kCrdi:sek 
tisztazasa, 5th.) telefon, telefax, elektronikus levelezCs U.tj,J,n t6rtl:nhet. A hivata.!os 
kommunik1'ci6 a 4/2011. Korm. rendelet 119-120. §·aiban leirtak alapjii.n 
lehetseges. A ·Tflmogat6 es a Kedvezmi:nyezett egymAs irflnyaba t6rten6 
nyilatkozataik megt.Ctel.!re rendeJkezCsre Ali6 hatii.rid6k sza:nitiosara a 4/20 l l. (I. 
28.) Korm. rendelet 121. §·ii.nak szabii.lyait kell alkahnazni. 

7.8. A jelen Szer.iQdes hatalyba !Cpesinek napja megegyezik a szerz6di!st kiit6 felek 
k6zill az utols6k<int_al9.1r6 al<ilni.sAnak napjii,;al. Jelen s""rzc\dOs 2020. december 31· 
en hatilyat veszti. 

7.9. Kedvetmenyezett kijelcnti, hogy - az jnformAd6s Onrendellrezes.i jogr61 Cs az 
infonn9.d6szabadsilgr61 sz6!6 2011. Cvi CXJI. !Orveny el6Ir3.sainak megfelel6en - a 
projekt a<:latlapoii· feltC!ntetett projektfolel6s, i!letve a Projekt mcgval6sltasaban 
rCsztvev6 "zemelyek, szemClyes adataiknak a Tamogat6 i:s a K0zrennlk0d6 Szervezet 
3.hal t6rt&n6 kezele~~l'\ez (ideenvc ezen adatok felv/;telct, tarolasat, nyilvanossagra 
hozatalii.t isJ kifeje~etten hozz>tj;iiultak.· Ennek alapjim Kedvezn>Cnyezett sza,·atol 
azen, hogy ezen szemelyes adatok fontieknck rnegfekl6 kezelCse az enntettek 
hozzi.tjJ.rulAsioval tOrtenik. 

7.10. Jelen Szer:i:&JCsben nem szabitlyozott kerdCsekben a vonatkom magyar - ide 
ertve a PolgAri T6Mnyk6nyvr6l sz616 1959. evi fV. t6rvCny . es eurOpai uni6s 
jogszab.'>lyok rendelkeli:sei az irii.nyad6k. 

7.11. KedvezmCnyezeltj~len Szen:Odi:s alalrii.s:ival visszavonhatatlanul kijelenti, hogy 
a projekt adatlapboz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen SzerzOdes hatiilya 
alatt vii.llo'.<atlan formiiban halft.)yban ma rad es az ab ban foglaltak a jelen Szer.:OOCs 
hat<ilya alatt ra n~zve k6telez0 ~rvenyU.ck. 

7.12. A KedvezmCnyezett kCpviseleti'ben alil.ir6 szemi:ly(ek) kijelCnti[k} Cs 
cegkivonatukkal; valamint alfllrAsi dmpe!dilnyaikkal igazolja(k), hogy t:arsasii.gi 
dokumenturnaik/alaplt6 okiratuk alapjan, a jelen Szer.Wdes bevezet6 r<iszo§ben 
fe!tlintetettek szei-iio.tjogosu!tlakl a KedvezraCnyezett kCpviseleti:re (Cs cegjegyzta<ire), 
tovtibba ennek alapjan a jelen Szerz6di:s megk6tt~~re es aJAfriosMa. Alain'> 
ki:pviseh'i{k] kijelenti(kJ tov<ibb<i, hogy a testiiletl szervei(k) riszCr61 a jelen S~rz6d<is 
megkiit~sthcz ufil<s~g~s felhatalmazii.sokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a 
tamogatasi jogC!gyletet j6v3.hagytilk i:s harmadik "zemelyeknek semrninemii olyan 
jogosult•Aga nines, mely " KedvezmCnyezett resztrOI mcgak~dii.lyaznA vagy b5rmiben 
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korl<itozna a jelen SzeruJdCs niegkoteset, i:s az abban foglalt kOtelezettsegek 
rnaradi:ktalan teljesitt!si:t. 

Jelen 8?.er<:Odes haraly3.t veszli, ha az arra vonatkoz6 Tamogatilsi Kerelrnet az 
Eur6pai B1zottsag elutasitja. Amennyiben a Bizottsag a projektet j6vahagyja, de 
bizonyos e:emeit nem elszlimolhat6nak tekinti, azok finans.ziroulsa a 
Kedvezmenyezett fe\adata, illetve az azokra mitr kifizetell tamogat;isok 
visszafizetend6k. 

8, Zite.d.<!k 

A?. cls6 kifizetiosi ki'releniig szG.ksCges rendezn, - az 1iner6 igazoliis mellett - az aliibbi 
terO.letek tekintet~ben a hozzajarul6 nyilatkozatokat: 

'" Romon a 
002 

Nam•koMr 
en 

Ko"8rnnslenv 

Hrsz. H<:r~za ilrul.is 

-Nemeth Zoltan, Palotai Ott6. Sziics lmn: J6zsef, Wilhelm 
J6zsef, Dr. Na..v Gvu\a 
Bi'rces Bela, Patak\ Anna, Hohmann Antal J>\nos, 
Kulisch Szab6 Szilvia Kolonitsne N~m' Eva, Walter Zsolt 
P~cs Mewei J Var.'?s Onkormii.np:ata 

K6z1ekodCsfe'leszttsi Koordinaci6s K6znont KKK 

K6zlekedesfe'les~tesi Koord1nioci6s Kfu:oont KKK 

01490 Kliz!ekedtsfeilesztesi Koortlinilci6s K6zpont (KKK) .. ~ 
0258 22 KiizlekedCsfeileszttsi Koordinitd6s 'Koz nt KKK 

f'c"2'e''"'"'---+',~6i:lekedesfei!es;:tesi KoordinAciOs KOznont KKK 
0262 J K6zlekedtsfeilesztesi Koordiniici6s Kin on! KKK _ 

i 23410 2 Klizleked<'sfej!esztesi Koordiniici6s K&.oont KKK 

L
, 23418 2 Dritvamenti Viz · d1ilkodasi es Tala'v<idelmi Tii.rsula.t _ 

23423 4 K6zlekedi:sfeileszt,si Koordinados Kiiznont IKKK 
2<J35 17 MAK Mecsek Aut6na1 a KQncessri6s Zrt. 
2'}3;;/ l 8 MAK Mecsek Aut6l"'lva Koncea.szi6s Zrt. 

; 01'}2 MAK Mecsek Aut6v3.lva KoncessziOs Zrt. 
4127111 MAV 

Amiga Tii.rsulas nem rendezi a terUletekhez szUksi:ges ho><UO.jarul6 nyilatk?za_lo~at 
es az 6ner6 igazo\ist, ad dig a Kiizr~mtlk6d6 Szervezet r~sztr61 kifize!Cs nem lOrtenik. 

szerz006 Felek a jelen Szerz6dest iitolvastak, i's k6Ws ~rteln:ezes utan, mint 
akaratukknl i:s elhangwU nyilat:.Co~ataikkal mindenben egyezot alaortak. 

A Szerziide.~ 4. oz&mii melltklet~nek helytbe a kQvetkezO rcndelkez1's li:_pc jclen 
S.:et~6dCsm6doaitis 4. azimii mell.!klete - A ptojekt megval6sit8.& pCnztigyl utemtetv 

tAbtlja . k ·· < >k · ,. • · > A Szerz6d.!s Sa. sz3.mii melli'klet<inek helyCbe a kD~t ezo ren e azaa ep. JC en 
SzerziidCam6doeitis 5o.. szimii mcll\\klete - A projekt eutput. i:s eredm.!ny lnd!kitQtd 

A Szar.:Odi;s 6. $Zii.mii mellekletlnek hely6ba a k<lvetke.:6 rendelkezes 1ep: !elen 
SzerzOdismDdositis 6. 5z;im.ii mcll.!klete - A projekt megva!Ositis (kOz)bcszer:t<!oe1 

Jelen S.:er.:6denn6dositassal "" AsZF helyCbe a m6dositott AszF Mp, me!y a 
Szerz/;di'smOdo&itis hatilybal<lpeso!nek n.apjit61 a Sur:t6des e!v&laszthatatlan r~sz<lt 
kilpezl. 
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5. Z!rO rende\kezeaek 

Jelen SzerWdesm6dosil.iis 3"8 oldalon ~s 3 db eredeti ptldanyban keszuit. 

Jelen Szerz6dCsm6dositaa hatalyba !Cpi:si:nek napja megegyezik a szerziidest k0l6 felek 
ki.iz\ll az utols6kent al0.ir6 ·,,u.u-asanak riapj;l_val. 

Szen«\d6 Felek kijelentik. hogy a Projekt megval6sitasa a m6dosltott felt<etelekke! 15 
tli.mogathat6 lett volna. 

Kedvezmenyezett kl!tel~11;ett.eget vB.llal arra, hogy a Jelen Szer:z6diu:n6dosit;isbo.n 
foglaltak adllit6i =era6d8scket is Crlnt6 pontjal alapjan a azB.llit6kko.l kOtl!tt 
szer:zOdeael< m6dosit.is•t kezdem;!;nyezi. 

Kedvezmeny=tt tudomaSUl veszi Cs elfogadja, hogy amennyiben a hatarid6 n>6dositas 
hatriinyosan befolyli.solja aZ N+2/3 sz:ab.ily teljesaeset (magyarAzat: a projektet finanszirozO 
alapban az N+2/3 szab:i.ly kllvetkezteben Magyarorszilg forni.st veszilhet az id<lben nem 
megval6sul6 lehivilsok iniatt es ezzcl a tamogatasi szerzOdessel rendelkez6 projektck 
tel"'Je"!'lt EU finanszi~ egy n\sztt az ftllam elvesz!theti), Ugy a Tilmogat6 a meglttlt 
tilmogatast az e1vcszlett fpITas..al arfulyosan cgyoldall1an csOkkentheti. 

A. S;r;erzOd<:s Jelen m6do•lt4saal nem Crintett pontja.i es mell<:kletel v8.lto:.atlan 
formil.ban ia tartalommalhiltilyban manulnak. 

A Kedvezmtnyezett keJ)ViseletCben alti.ir6 szerr-.ely(ekJ kijelenti'.kl es ci:gkivonatukkal, 
valamint alti.!ni.•; cimpeld;\nyaikkal igazolja(k), hogy tarsas;igi dokumentumaik alapjart a 
jelen Szen:6desrn6dositlia bevezel6 ri:sztben fcltUntetettek szerint jogoeultlakj a 
Kedvezmlrnyezett k<ip'li$1'!letere (es cegjegy~sere), tov;l.bb.i. cnnek alapj;l.n a jelen 
SzerzOdesm6dosit<is megk§tes.ere Cs a!airas.ara. A1air6 kepvrnelO(k) k1jclent1(k) tovitbbil., hogy 
a testllletl szervei[kl ~$W6l a jelen Szerz6di:sm6dosillis megki\tesehoz s;ztiks.tges 
felhatalmru:ilsokkal rende!kezik{nck], tulajdonosai(k) a tamogatasi jog(igyletctJfwil.hagytilk es 
hannadik szemdyeknek 11emminemU olyan jogosulls;iga nines, mely a Kedvezmenyezett 
reszCrOI megakadalyoznil.. vagy bann>ben korliltOzna a jelen Szerz6desrn6do•itas mcgk6tC•Ct, 
~s az abban foglalt k6t.e!~lts:i!gek maradektalan teljesiteset. 

SurzOdll Felek a jelen Szerz&lesm6dosit6.st <l.tolvast!lk, es k6ziis erte!me,,Os utan, mint 
akaratukkal es elhangzott nyilatkoz:ataikkal mindenben egyez6t alairtak. 

Kedvezmenyeirett: 
Boga.ct, Romonya, NagykW;lr, Ko.zarmisleny 
6nkormil.nyzati Ten1letfajlesztilsi Til.rsulil.s 

......... 

------------

K6zremliklld6 Szervezet: 
NKEK Nemzeti KOrnyrozetv&lelmi iis Energia 
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Co11tolt rn.'1!¢klctek: 

4. ""'· mcll~klet - A projekt megval6sltas pimzilgyi Gtcmterv tabl;\ja 
Sa. •z. meU<:klct - A projekt output es eredmCny indiki'ttorai 
6. KZ. mellOklet -A proje><t megval6sitii.s (kOz)beszerzo':sei 
Aitalinos Szerz6dCsi Fcltiitelek 
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AltaJO.nos SzerzOll.~s! Fe!titelel< 

A 2007-20 13 programo:cisi idOszakban az Eur6pai Regionil.lis Fejleszttsi Alapb61, az Euri>pa1 
Swci6.lis Alapb61 ea a Koheziils A!apbOl finanszirozott KOrnyezet es Energia Operativ 

Program KEOP-1.2.0/B .Szennyvizelvezetes es -tisztitAs megva!Osltasa• tArgyU felhlvtts 
kereteben tamogatasban reszesitett kcdvezmenyezettekkel k1">tend6 tamogatasi 

s.zerzOdesekhez 

l. Altal&.nos rendelkezoiaek 

Jelen Altaliinos Szerz6dCsi Feltetelek [a tov.~bbiakban: ASZF) hatfrlya a Klirnyezet es Energia 
Operat!v Program KEOP-1.2.0/B .Szenn;vizdvezete~ es -tisztitAs rnegval6s!tlosa" titrgyu 
felhivil.s kereteben t.imogatasban reszesitett kedvezmenyezettekke! megk6t<>tt valamennyi 
liunogatii.si szerzOd~sre {a tov0.bbiakban: Szerziid~s) kiterjed. 

Az ASZF rendelkezCsei szerzOdesi feltetelnek m1n6sUlnek, a.inelyeket a Ke<lvezmenyezett az 
adott t;'unogatiis ig1'nybcvete10re vonalkozil S?.erzOdes alaini.sakor, vagy o pa.Jyazat 
benyUjtasakor fogad el. 

Amennyiben az ASZF es a Szerz6des azonos t"-rgyU e16ir0.sai k6Wlt bt.rmilyen elteres van, ez 
ut6bbi renddke7-<'S<'.t lesznek irii.nyad6k. • 

A Kedvezm1'nyezeu a S""rWdes alliirasaval ny1latkoz1k. hogy 

a) nein min6~Ctl az alacsony kercsetU munkavallal6k bCrenek eme!C..Ct 6sztiinz6 egyes 
tiirvenyek m6dositii.sfu"61 sz616 2011. Cvi XC!X. tiirveny 6. §·a szerinti munkali:.at6nak, 

b) az t.llamh0.>:tartii.sr61 sz616 t6rv~nynek megfelel6en 
ba) megfelel a ,-,,ndezett munkaiifil'I kapcsolatok kOvetelm<!nyenek, 
bbl a k6ztulajdonban ano gazdasiigi tarsas<lgok takarO:kosabb m0.k6rleser61 szol6 

tiiMnyben fogialt k6zzi:teteli k6tele:tettt.egenek eleget tell, vagy nem tartozik annak hatalya 
alii, es 

be) jogi szcm<ily vagy jogi S2emely1seggel nem rendelkeW mils survezet eseten t.tlil.that6 
szervezetnek.min6aiil, 

el nem all a tilmogatasi rend...:erb<ll val6 kizan\s hatalya alatt. 
d) nem all fenn hannadik s;;emely ini.ny0.ban olyan kOtelezelt..cg, amely a tamogatassal 

Jetrej6tt projekt celj8nak megvalosulBs<it meghiUsithatja. 

A Kedvczmenyezett a SurzOdes a!Sirli.saval k6teleuttsCgct vallal, hogy a projckt resebeli 
vagy egeszhel! megt.iO.sulilsa, vagy a ril.mogata.s szabitlytalan fe\haszna.lt.sa eseten a 
tilmogat9.st a k6zremUk6d6 szerveut vagy az NFO d6ntesebcn, vagy a dOntes ellen 
benyUjtott jogorvoslat alapjiln hozott, tovii.lJbi jogorvos!a(tal nem tilmadhat6 d6ntesben 
foglaltaknak mcgfelel6en \•issn:i.flzeti, Cs tudom.isu! veszi, hogy ennek elmulasztlisa eseten 
annak 6ssuge 

a) az adolt projcktre vonatkoz6an a k~dv~zmi':nyezell ri'szCre megitelt, de meg kl nem 
fizetett 1;,.mogat;isl dsszegbe bes:cimita.sra kerill, ennek hianyiiban 

bj a kllzµonti k0ltsegveti:sb6l biztosltott titmogatil.sbOl - ha a kedvezmeny1'zetl ilyen 
t:i.mogatasrajogosult - levon<isra kerUl. 

A Kedvczmenyeutt a projekt megval6sit0.S« sora.n tiltala k6t61t szertOdesekben (stii.11lt6i 
szerz6desek) kiitelcs kik6tni az eliill<i.s jogiit legalabb arra az csetre, ha a sz3.llit6 ellcn a 
sZ<:rWCeskiitest k6vet6en es6d·. felszamolasi. v<ige<sza.mol0.si, hivatalbOl tOrli:si, illetvc cgyCb. 
a megszO.ntetesere ir<i.nyu\6 elj>\rfi.s indI.cl. 

Jelen ASZF-ben hasznillt fogalrnak a Szer-~UdCsben foglaltak szecint &rtelmezend6k. 

2. Projekt Vegrehajtioi Egyseg 
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Amennviben a T<irnogat6 a felhlv<i.sban cl6irta, a Kedvczmenyezett a Projekl lebonyolitasil.iorl 
felel6s • projekt vegrehajtitsi eg,y~~get (a t.ovabblakban: PVEj k6teJes letrehozni. A 
Kedvezmenyezett a SzerZ<Jdes hatitlyba liopff<Ct6l =l.mitatt legkts6hb egy h6napon bellll 
k6telea Crtesitest killdeni a K&rem'1kiJ.d6 Szervezet reszere, amelyben beszfunol a PVE 
fe!al!!tas3r6!, szcrvezeti elhclyezkedCsCr61 es struktUr;ij0.r61, az egyseget alkot6 munkaU\rsak 
munkajogi st.itu=l.r<'il es szakmai h8.ttertr61 (6ni:letrajz), vnlamint a rniik6dtet<'s 
feltCteleinek biztosltas3nak rn6djAr6L 

A Kedvezm<':nyezett k6teles a f'.VE m.Uk6desenek biz'.ositasara a Projekt teljes mcg..'al6sit;isa 
alatt, mely !Wtelezetts~g teljesltCser6l a helyszini ellenOrzi:sek sonl.n a KiizrerniikiidO 
Szervezet jogosult meggy6z0dr\i. A PVE: munkatarsainak vii.lto,,,;.sar6! a Kcdvezrn<':nyezett a 
VS.ltozi\.st kiivet6 8 naptari napon beliil rajekoztatja a Kiizrem(lk6d6 S>0eivezetet. 

'· P..,jekt 111egval6-ltisho2 kapcaolDdD jelent~atCtell kOtelesett.ecek 

A Kedvezmi':nyezet1 a Szerziid(:s megki.iteso!t61 6 havonta lcgal6.bb egy alkalomrna! k6teles a 
S<:era&!Cs 7 .5. pontj8.ban !e\rt rnOdon elOrehaladasi jelent.;st benyUjtani a K&remlik6d6 
S:terve2e! reszere. A projekt el6rehalad6.si jelentes bead.<sitnak hatii.rideje a jelentea t&.rgy;it 
kCpez6 idl>szak utols6 naptin nspj;itOl szWnitott 15 nap. A:z c!Orehalad;isi jclentes 
formanyomtatv;inya a Tli.rnogat6 hon!apj;irOI let1'>1thet6 (www.nfu.hu). 

Ha a Kedvezmiir.yezett pr<;>Jekt jclentiostdeii kiitelczelts<':gevd ki:t !ilkalornmal 15 napot 
rnegha)sd6 kCsedelembe esik, s K5zremiik6dcl Szerve>0et jogosult a megiti:lt tamogatii.st a 
projekunenedzsment tevCkerrysegekre megit<':lt 1amogatas legfeljebb 20 szazalt!lcival 
csOkkenteni. 

Arnennyiben a t.iimogatas nern eri el a 10 milli6 forintot, vagy a Projekt a Szcl":Z&lCs 3.1. es 
3.3. pontjaiban surepl6 d8.tumok alapjtu> sz"-n1itott id6tartama nem Cri el az egy t!vet, a 
KedvezmCnyezett egyetlen el6rehal<idil.si jelentCst (zUrO projekt el6l"<'halad8si je:entCs) nyiiJt 
be a KOzremiikOd6 Szervezethez. 

A projekt el6rehalad"-si jelenl<'shez kell csatolni: 

a) az el6rehaladol.st igaz.;16 dokumentumokat (pl. beruh:lzasr6! keszitett fenyk&pek, 
kiadvBny egy p6!d<i.nya, tanfolyamjelenleti \vi:nek mAsolata, stb.), 

b) a tajCkoztatassal es nyilv;ino;issaggal kapcsolatos k6telezettsi':gek teljesiteset igazo!6 
dokurnenlumokat [pl. plakatr6L vagy ta<bhl.n'll, rendeZ11CnyrOI keszitett renykiop, kiadv!i.ny 
egy p<':ldanya, sajt6hirdetesek, rAdi6 vagy TV megjelent!s eseten szpot elektronikus 
fonrn\turnban, valamint rninden egyCb taji':koztat.iissal es nyilvii.noss;iggal Osszef(lggO 
doku:nentun1 stb.). 

C) tov3bbi - a projekt 
dokumentumokat. 

el6rehalad8si je!entes forn1anyomtatvany<i.n meghatarozott -

A projekt e16rehaladfi.si jelenti:shez javasolt csatolni azokar a jelente$ benyUjtil.siit 
megelOzOen megk5t6lt, Kbt. hatfi.lya ala ne1n tart026 vallalkoz6i/megbizfi.si szerz6deseket, 
amelyek addig (pL kifizetilsi kerelem al6.tli.maszt6 dokumentumaikent) nem kerUltek 
benyUjtasra. 

A KOzrcmil.k6dO Szervezet Cs a T8.mogat0 ezen kivUl bfl.rmikor Jogosu]t a Kedvezmenyezett61 
a Projektre vonatkoz6an ba:rrnilyen informfu:i6t k<':rni, a Kedvezrnenyezett pedig k6teles azt 
rnegadni. 

A KedvezmCnyezett a Szerz6desben rnegjeliilt idOpontban zfu"6 
nyUjt be a K6zremGk&l6 Szervezethez. 

projekt ~lOreha!adiisi Jcl~ntest 

Jnfrastrukturil.lis, ill. termel6 beruhii7.iisok es~ti:n a projekt bcfejezes.i:6l sa.miton 
kis- Cs k6zep"i\llalkozQsok eset.Oben 3 evig a uimo.-:at:is v1sszaHzetCsCnek \erhe 
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villlalja. ho&:>" a projokt inei:;fdd az )()$3/2006/f>K rend~lct 57. ukk<" (l) b~k<"zrle,...ben 

foglaltaknak (fenntartas). 

A tarnogatott beruhfu!:ii.ssal Jetrehozott vagyotl a fenti idOpontig csak a Tfi.mogatO elO~tes 
jOvii.hagyBsava! es a fogla!koztatasi, illetve a szolgaltata.si es az egyeb kOtelezettsegek 
atv8llalii.&l.val, 8truhilzli.stlva\ idegen!thet<'i el, adhat6 berbe, illetve terhe\het6 meg. 

ESz:A-bOI s,,,;.rrnazi> tarnogatasok eseteben csak abban az esetben B.ll fcnn fenntartt.si 
k6tele-.tettS<!g, ha a projekt 0.Jlami tfi.mogatil.si szaWtly ala esik es allarni til.mogatasi ozaba!y 
valarnilyen fenntartBsi kOtelezetts<:get e!6ir. liy<:n esctekben azl a fenntart&.si k6tele>0ettsegct 
kell teljeslteni, arnit a vonotkoz6 allsm( titmogatil.si szabfi.ly el6lr. 

A projekt befojczeset61 szh.mitott S Cvig, kis- es kOzepvallalko2'isok eseteben 3 evig, a 
Kedvezrnenyezettnek projekt fcnntartasi jelentCsben kell besz8molnia a szerzOdCs 
teljesilles~r6l, a projekt rnii.k0dtet¢se sorii.n 1erve>0ett ~s az el<':rt sziimszerGsithetO 
eredrnenyckr61. 

Kedve7.rnionyezett fenntanli.si jelent~s beadii.hara a Szerz6d<':s hata!ya alatt evente egyszer 
k6teleze.t\. Az. els6 Projekt Fenntartli.si jelent<ls benyiijta&l.nak hatarido:j<':t a KiizrernUkiidO 
Szervezet hat;i,rozza. meg Amennyiben a Kedve7.rnenyezettnek towl.bbfoglalkoztotasi 
k6telezettsege an fenn, akkor a Projekt befejeuteset k1\vet6en az ii1muLat6ban 
meghatarozott id6ponLban a ><Otelezetlseg telj~sit~sCr61 be kell sZU.molnia a KazrcmUk6dO 
Szervczet:iek. A ICtrehozott hurnii.n" fejlesztesr6! a Projekt befejezi:set kOvet6en a 
Kcdvezmenyezett evcnte kiiteles jelentest kesziteni es benyiijtani a K6zremUk6d6 Szervezet 
!"'Cszolre. 

Ha a KedvezmCnye:.ettnek a tfl.rnogatiis szempontj{tb6l relevii.ns adataiban, vagy a tamogatas 
felteteleiben v6.ltocis k6vetkezik be, a KedvezmOnyezett a tudomasii.ra jutastOl sui.mitott 8 
napon bell>! k6teles am ir6.sban bejelentcni a KWrern(lkOd6 Szervezetnek. 

4. Biztoatto!kok 

A 281/2006. (Xll. 23.1 Korrn. rendelet 60. §-a alapjiin felsoro!t szervek nem k1itelesek 
blztosilCkot nyUjtani. 

Ha a tamogatas 
a) nern bcruh3z3.si ceJ(l, vagy 
b) kuta.tfui-fejlcsztesre vagy innovaci6ra iriinyul . , 
a kedvezmi!nyezett kOteles blztosltekot nYUitani, ha a pB.lyUat1 felhiv;l.s lgy rendelkezik. 

A tarnogatas (Ue1eertve az e\Olegetl fo!y6sH.8.s3ra. mindaddig nem kerGlhet sor, amlg a 
biztosltc':kok a SzeraOdesben rneghat>i.rozottak es a jogszab8.lyokban foglaltak szerint 
rendelkezesre nem i\lln,,k. 

A blztositeki eni:knek fedeznie kell lega!abb a kifizetes; igiony!olsbcn igenyelt, tovii.bba a m8r 
kifizetett tamogat.iis egyO.ttes 6ss~egCt. A ,,,;.ro kiflzi:\Csi igi:nyleshez a biztositCk. erL~k<':t caak 
abban az esetben sz(lk,,.,ges kiego\szlleni. ha a kedvezmCnyezett fenntart8.s1 idoszakban 
nyUjtand6 biztosi!Cki Crteket. netn Cri el ~- a~dig :i~·Gtott b~zto~itek .. Bizto~it/;k _leg_feljebb a 
projektre mcgitelt tamogatasi Osszeget e\ero b1Ztos1tek1 i!rti!kig kerheto. A huszmiiho forintot 
meghslado. de az Otvenmi!li6 forintot meg nern halad6 tamogatti.ssal rnegval6sul6 beruhw:asi 
projektek cset<Oben n projekt bclejezi:set kOve\6 (fenntartasi) •d6szakra vonatko'."'an 
biztos!tCkokat nem kcll ny(ljtani. Az 6tvcnmi\li6 forintot meghaladO tarnogatassal 
megimJ6sul6 beruhli.zasi projektek eseti:ben a fenntarta~i id6szakrs biztositeknkat a kifizetett 
tamogatas 50"/o-anak megfciel6 rn<':rtekben kel1 ny(ljtsni. 

\ 
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.A k1k6t6tt biztosttekok rendelkezesre Alla.sat legkesObb a k6lu.;;g,,.,tesb61 nyUitott tamogata• 
els6 foly6sitasat megel6"'6en ke\l biztositani. A biztositCkoknak a tamogatasi jogviszony 
alapjil.n fenn:ill6 kOtelezettsegek megs.zllneseig rendelkez<:sre kell atlniuk. 

Ha a Kedve=i:nyezett Kbt. 94-100. §-ai es 122. § (71 bo=kezdes szer"tnti hirdetmCny ni:lkilli 
targyaM.sos djftnl.st folytat le. a k6zbes.erztsi eljaras eredmi:nyeki:nt k6t6tt szeraOdes 
Crtekere jut6 tamogatiisi ilsszeg erejOig a 281/2006. (XH. 23) Konn. rendelet 58·59. §·ban 
meghatarozott biztos.it<':k nyUjtiistu-a k6teles, a kbzponti k6ltsegvetesi szervek kivetelevel. 

A Tii.mogat6t a 281/2006. (X!!. 23.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdCse alapjii.n. amennyiben 
a kedvezmenyczett vissza.fizeti:si kilteko:ettsCgenek a Szerz6d<':sben megadott hatarid6ben 
ncm, vagy csak res:zben tesz eleget, Ugy - jogszabaly elt<:r6 rcndclkeUse hiflnyB.ban . 
megilleti a 281/2006, (Xll. 23.I Konn. rcndelet 57. § (2) bekezdo\s e) ponlja szerinti beszedtsi 
megblo:ii.s benyUjtasB.nakjoga. 

Atnennylben a SzerzOdes m6dosititsra keriil, a biztositCkokra vonatkoz6 
is - szUkseg esetCn - m6dositani ke!l. vagy ki kell egi:sziteni. 

do;.:umentumokat 

'· 
5.1 El61ei: 

5.1. l Tamogatil.si el6leg 

Tii.mogat.!i.si cl61eg = atlamhft;;tartas m0.kOdes1 rendjer6\ sz616 292/2009. (XJI. 19.) Korm. 
rendeletben (a tov;lbbiakban: Amr.) mcghatatozott mertekbcn azon projektelemckre vehet6 
igCnybc, amelyekhez u1.6finanszirozil.st vitlasztott a kedvezmenyezett. 

A til.mogatBsi el61eg Amr-ben meghatilrozott legn>agasabb sz.i.zalckos mi:rti:ki:t a 
feJlesztespolitikaert fdel6s min1szter az il.llamhfu:tar1Ssert felel6s min1szler egyeti:nCsi:ve! 
megemelheti 
• a vonatkoz6 akci6tervben ncvesitctt kiemelt projektek eseten, illetve 
. ha a K~ve=Cnyezett kOzponti kiilts<':gvetl:si szerv vagy annak intCzmenye, 
tilbbstgi tulajdonban \Cv<'> gazdasagi til.rsasag. 

vagy illlami 

Amennyiben a Tamogat6 a felhivilsban vagy egyCb m6don (pl. jogsu.balyban] a tamogatil.si 
el6leg igenybo=vtteltt Jehet6v<= tette, a tarnogatitsi el6leg igi:nybevetelerOl Kedvezmenyczettnek 
nyilatkoznia sz!lkse~s, a KOzremilk6d6 Szervezetnel. Az ASZF 5. L pontja alatl megjelOltek 
kivCtelevel tamogatli.si el6teg csak azon projekte:em{ek)re vehet6 ig~nybe, amelyek eseteben 
nines m6d a k6zvetknill a "72llit6(k) reszCre tonen6 kif12et<':sre. 

A KOuemUkOd.6 Szcrvczet a tiunogatasi el6leg OsszegCt a Kedve.zmeuyezelt <l.lla! benyUjtott 
el6legigeny!esr6l sz616 nyilalkozat (E16legfizeti:si KCrelem) b<:CrkezCsetDJ az:'imitott 15 napon 
belill ti.tutalja a Kedvezmi:nyezett Sz.erz6dCsben megje16lt bankszamlajara. Tamogatil.si el6leg 
folyOsitas<l.ra, a Kedvezmenyezett il.ltal mcghatiirozott iltemezi:sben, t6bb rCszletben is sot 
ketil!het. 

A tamogatitsi e16leg ig<':ny\Cs elfogad9.s9.nak 
biztositekok n::ndelkezesre iillJanak. 

felMtele, hogy a Sze~esben n1eghatarozotl 

Amenny1ben a Kedvezm<':ny<:zett igenybe vett l:itnogalli•i el61eget, azonban a tamogatasi 
el61eg kifizetC~~\ k0vet6 meghatarozott id6tartan1on - 6 h6napon · bdil.l nem nyUjlotta be az 
els6 k1fiz~tesi 1genylt!st. illetve a benyiljtott kirizetl\si igenyles a t9.mogatas nem 
rendeltete~~nek megfelel6 hasznSlat9.t bizonyltja, a KcdvezmCnyez.ett k6teles a korSbban 
kifizelett tAmogatasi el6legel a foly6sitas napj9.t61 •zilmitott, a Polg<i.ri Ti5rvCnyk6nyvr61 sz616 
1959. evi IV. t6Mny ja tov2bbiakban: Ptk.) szerin1.i kamattal n6velten - k;ncstitri k6rbe 
tartoa6 kOzpo>lti k6lt&<!gve!CS1 &zervek esetCben karnatmentesen visszafizetni. A 
visszafizetes teljesltesi:ig ki5zbens6 kif>zetCsre a Kedvezmenyezett nem jogosult. 

- .........__ __ ··- ------
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5.1,2. ForditOtt AFA-el<lleg 

Szallit6i finanszirozits1 m6dban forditott AFA-el6leg kiz.9.r6\ag az illtal9.nos forga!m1 ad6r6\ 
szOli> 2007. i:vi CXXVll. t6rvCny 142.§-a szetinti esetekben vehet6 igenybe a forditott AFA 
mCr!Cktig. 

A K6zremUk6<l6 Szervez"t a forditolt AFA-elOleg 6sszeg~t a KedvezmCnyeutt itltal benyilJton 
Altalitnos forgalrnL ad6 e16zetes megteritCsi:re vonatkoz6 kereJem beCrkezCsCt<il ~zamitott 15 
napon l>eliil <ltutalja a Kedvezm~nyezett SzerWdesben rne&jel6lt l>ankszSmlitjil.ra. A forditott 
AFA-el6kg igenyltstre a forditott Ma.val erintett OZ<i.mla elstiunolil.sra benylijtasitval 
eg;idejUleg kerii.lhct S<>r. 

A fordltott AFA·e!<ilcg igenyles elfogadits<l.nak feltetele, hogy a Szerzooesben meghatarozott 
biztositCkok rendelkezesre Alljanak. 

Amennyil>en a Kedve:i:meoyczett ;genybe vet! forditott AFA-el<ileg nem renddtctesenek 
megfclel6 hasznillatat bizonyitja, a KedvezmCnyezett kiiteles a kon\bban kifizetett forditott 
AFA·elD.Jeget a foly6sitas napjitt61 szAmitott. a Ptk. szerinti kam.,.ttal n6velten -kinestari 
k6rbe tartoz6 kiizponti kii:tsl:gvctOsi szervek esetCben kamatmentesen - visszafizetni. 

5.1.3. A &Wl!it6 ;iltal k6zvetlenOl ,g,;nyelhet6 szill1~6i el61e.,; 

A Kbt. 6. § (I) bekezdCs aJ-n pontjai alapjan ajitnlatker6nek min6sU16 k6zszfera szervezet 
kedvezmenyezett szil\!it6i finanszirozas alkalmazilsa eseti:n a 4/2011. {l. 28.l Konn. 
rendelet 57./A § alapjan Mteles biztositani a Sdlllit6 res:zere a szcrz6des elsz.9.molhat6 
5sszege 30o/o-ilnak megfelel6 mCrtektl sz.9.lllt6i cl6leg igCnyli:lienek lchetOseget. 

A &zil.ll!t6i •zer~6d~sb<:n a felek kOtelesek rogzit~ni az ellenszolgS.ltallisnak a 1ii.mogatott 
projekt keretet>en elBZS.molhat6 Osszeget. 
A k6zbeszerzesi elj;l.r;i.s credmt!nyekent kiitiitt s:zcn:Odesben a k6zszfera szervezet 
kedvezmenyezett k6teles kik5:ni a kOzbeszerzCsi eljB.nl.s e~menyek<':nt k6t6tt szerz6des 
elsdunolhat6 6sszeg<':nek 10%-a ts az igi:nyelt szallit6i c16leg kii.\Onbiizetere jut6 tamogat;is 
6sszc>;enek megfelel6 mCrtekO., ru: NFO javara szQ\6, a Kbt. 126. § (6] bekezdi:se szerinti 
bi:ztositek-nyUjtas ki5telezettsCgi't. A gazdas;igi tarsasO.g vagy nonprofit szervezct szilllit6 
ei:gjegyz!,.n:: jogosult vezet6 tisztsCgvisel6jenek vagy !egalabb 50o/o-os k6«Yetlen 
tulajdonrCsszel rendelkez6 tulajdonosanak, vagy egyilttesen legal;ibb 50%-os k6zvetlen 
tulajdonrtsszel rendelkcz6 tenneszetes szemely tulajdonosainak kezessegvO.llalasa, vagy 
garanciaszervezet Sltal vii.ll.;.ll keuss~g, valamint az AhL 92. § (11 bekezdese sz~rintl ii.!lami 
kezessOg is elfogadhat6 a sza!lit6i cl6leg biztositekakent. 

A sui.Hit6i szerWdes fclteteleit annak figyclcmbe vCtelCvcl kcll megii.llapitani, hogy a &Wllit6i 
ek'ilegel a s:zii.llit6 kOzvetlenii.1 a Ki52remUk6d6 Szervczett61 igl:nyelheti a Kedvezmenyezett 
egyidejil ertesiti:se r.iellett. 

A kedvezmenyezett az Crtesiti:st6l sz0.milott 5 napor. b<:liil jelezhel1 a szilllit6i eloleggel 
kaP<:SOlatos !enntart;is;it. Ennek hiilllyil.ban a szatlit6i el6leg-ig<'ny1Cst a Kedvezmenyezett 
reszer6l elfogadottnak kell tek1nteni. 

A KedvezmCnyezett koteles a szUllit6i el6leg biztositii.S<ira vonatkoz6, NFO ah.a! 
meghattlrozott rendelkezeseket, szerz6deses felti:teleket a sz;illit6i s.zerz6desekbe 1>cepilcn1. 

A kOzvctfon szi>lllt6i el6lcgigCnylCs cl6fcltetele, )-.ogy 
a) a k02beszerz<!si eljaras teljes dokurne,,titci6ja a Kedvezmenyuett a.Ital cllen6r>:esre 

bcnyUjt.i.sra kcrU!t a KOzremO.k6d6 Szervczcthez, a kOzkszerzirnek etlen6rzesere vonatkoz6 
cljii.riisrend sz.erint, 

b) a 2007-2013 id6swkban az Eur6pa1 Rci;ionalis FcJlesztesi Alapb6l, az Eur6pal Szoc1Alis 
Alapb91 C• a Kohezi6s Alapb61 szilnnaz6 :2.mogatflsok felhaszn;l.)ii.slinak ;ilta!anos eljitr;isi 
szabii.lyai1-0l sz616 16/2006. (XI! 28.) MEHVM-PM egyUUes rendelet /a tovii.bbiakban: 

···'- . - ""'--· ~ -----
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16/2006. Pl'.ll. 28.J MEHVM-PM e~ttea rendelet] IS. § 12) bckezdOs.e 8.ltal el6irt 
dokumentumokat a Kedvezmenyezett a sz&lllt6l el6legigCnyli:s.ig benyUjtotta, 

c) a k6zbeszerztsi eljirAs eredm<':nyekent k6tiitt, a.l<i.irt s:!<l.l!it6i szerzOdts az alUir<i.st 
ki;ivet6en haladtktalanui lxonyUjtasra keriilt a K6zremUk6d6 Szerve2ethez, 

c) a kcdvezmenyeutt a szi>.llit6i el6lcgigenylesre jut6 6ner6 kifizctes<t ig.i.zolta a 
K6zremUkOd6 Szervezet teJC, kiv<!ve szaz stilza.Jekos tamogatasi intenzitis alkalmazB.sa 
esetCn, vagy ha a kedvezm<!nyezett az EU 6ner6 Alapb6l 6nero-tamogatAst ig<':nyelt. 

Deviz3.ban ki>tOtt SZlillit6i szerdidt!s eseten a tfunogat6 oi.ltal megadott fix dcvi.zaJ.rfa!yamon a 
KSZ veszi nyilvfu>t.arta•ba a sziillit6i szerz6dest. Az el61egbeker6t, az el6!egszl\1nlat, valamint 
a r<'csz-/vegsza.m\At ugyanezcn a devizaarfolyamon kell <itszitmitani. 

Az el6leggel t6rten6 elszti.molAst a ta.mogat6 fele annak figyelembe vetelevel kell megkezdeni, 
hogy a foly6aitott tna\lit6i cl6lcg Cs a sz;\.mla al~pj;in a S7.illlft6nak kifizetett tamogatas 
egyilttesen nem haladbatja meg a sz<l.l!it6i '-'<'Cra6des szerinti el:enszolga.ltatas elsztimolbat6 
iisszegCt. 

A Kedvezmenyezett kiiteles a Suill.it6 Ii.Ital megkii.Jdiitt el6Jcg-s"8.mlJ.t - annak beCrkezi:set 
k(ffl:tii 5 napon belUI - :zJradekolni es hitclesitett masolati pi:ldAnyat a KiizremU.kiid<l 
Szervezet reszere megkiildeni id6k6zi kifizetesi igenyles kercteben. 

A Kedvezmenyezett k6tcles ha!adtktalanul t11jekoztatni a KOzremUkiidc'I Szervezctct, ha olyan 
infonn-Aci6 birtokaba jut, mely a Szj.ilit6 szerz6desszegeset, ideertve a sz;i.ll!t6i d61eg nem 
rcndeltctesszerU, vagy cBlt6l eltero fclhaszna.Jasat a.lapoz.;a meg. 

A Kedvezm~nyezett kl\teles ha.Jadektalanul informaci6t szolg9.ltatn1, i's a K6zremliklld6 
Szervczettel egy0.ttmll.k6dni annak erdekeben, hogy a nem a SZl!.lllt6i szerz6des ce!javal 
6sal'-eegyeztethet6 m6don fdhasznatasra. kerUl6 sM.llit6i c16lcg Sz.il11t6 alt.ah vis~zafize1es.;re, 
illetve annak fedezetel"l.) szclga.16 biztosittk ervenyesit~s<!re miel6bb sor keriiljOn. 

S.2. A tamogata.. foly6sitasa 

5.2.1. A Kedvezm<inyezett a kif=tes-igl:nylest - a S:rerz6des hatillyba 1epestt k5vet6en a 
KOzremC!kOd6 Szervezcthez elektron!kusan nyUjtja be a Palyaz&ti e-Cigyiutez<!s (PJ.!y<i.z6 
Tajekoztat6) fe1U.letn'ifel~rhet6 on-line ;,_lkalmaziison keresztlil 

A kifizetCsi igenyleshez az alatamaszt6 dokumentumok eredeti pe!dHnyiit kell elektronikus 
fonnliban (papir alapU dokumentumok eseteben szkennelve) csatolni a Pt.lyAzati e
Ugyintezea (PAlyW:O TS.jekoztat6) felU!cten. Scimla.6sszesit6 benyUjtaaa eseten a 
kedvezmenyezett a.Ital cf:gszerUen al.a.kt e"'deti pt!Jd;\.nyt szkcnne!t fonnAban, vaiamint .xis" 
formatumban elektronikusan csatolni kell. 
Ha a Palyhati e·Ugyint~Us 1Pa.Jyaz6 Tajo!koztat6) fe1Ulct infrastruktur;ihs felt<':telei nem vagy 
rCszben biztositottak, az aliltarn.aszt6 dokumentumokat elegend6 elektronikus adathordou'.in 
benyUj;ani. Ebben az esetben a k~vetkez6 dokumentumokat eredeti petdiinyban keU 
benylijtani, illetve eredcti p{:ld;l.nyukat kcU az elektronikus adathordoWra menteni: 
a) biztositeknylijtasl k6telezettseg e..eten - ha a paly<i.za.ti fe!hivJ.s, i!letve a Szerz6d~s 
lehet6si'get ad ar>a, hogy az els6 kifizetesi igenyleshez u1c!lekelve kerillji.in benyUjt.isra - a 
biztositekok iratanyaga, 
b) a Kedvezmenyezett cCgsrerU al6.ir;l.sitval cllii.tott kifizetesi ki'relem, 
c) a sz.imlalisSZEsit6k, 
di zoi.rii projekt el6rehaladasi jelent.es, 
e) ha a pAlyJ.zati felhiva.s, illetve a Szerz6des clc'iirja., zoi.rii kifizeti:si igi:nyl~s eseten a 
k6nyvvizsgli.16i igazollis. 
A ki!i.,.,tes-igenyl<!st es melli:klete;t a Kcdvezrni'nyezett pap(r alapon is benyUjtja az 
alkaln1azil.• kitf>!to!s<!t k0vet6en haladektalanul. 
Az cng<:dmenyes reszCre t6r!Cn6 foly6sita.s teljesit;,senek tovabbi fclti:t<:le, hogy az 
engedm<lt1yez<lsre vonatkozO szerz6dCs a Ki'lzremlik6d6 Szervezet rendelkeze..ere Al!jon, ezCn 
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a) Ut6finansziroz<l.s: A ta.mogatas folyOsittsa kOzvetlenD.1 a Kedvezm~nyezeltnek - illetve 
engedmi:nyezes eset<':n az engedmenyesnek a S2erz6desben megjelOlt 
bankszii.mliljil.ra t1\rt1'n6 utalilssal tOrti:nik,'a kOzlemi:ny rovatban az azonositO sziim 
feltD.nteti:s<!vel; 

b] Szilllit6i finanszirozi'": A tAmogatas foly6sitasa kiizvetlenU.l a szti.llitO reszCre t6rten6 
kif>Mtessel - il!etve engedmenyezes es<:ten az engedmenyesnek - t6rtenik a 
Kedvezmenyezettct terhel6, a sz<imla tamogatii.son felii.li Osszege kif\zetesenek 
iga20lAsa meilett; · 

5.2.2. A kifizetCsi igt!nyl<':shez a Kedvezinenyezettnek csatolnia kelL 

a) az eredeti sz>imlak a.lu>.la hitelesitell m.3.solatat, a Nl'O ii.ltal 1neghatii.ro:rott 
formatumU Osszesit6jCt, a stitmlil.k a szilllit6 reSZ.:.re t6rten6 k6zvetlen kiflzete• 
eset/;n a &Zam la ta.mogatAson felUli iisszcge - kifizeteset igazo\6 dokuinentumok al ta la 
hitelesitett masolatat vagy egyeb, az egysCgcs mUkOdesi ktiik<'inyvben 
.meghatArozott, az e!szamol;i.st alii.trunaszt6 dokumentumut. A hitelesit,;s m6dj-At az 
Nl'O haliu"oua m.-g az egys~ges mUkiidesi kCzikiin>-vben. 

b) a pa.Jyazati felhiv;l.s elt~r6 rendelkezi:se hiAnyii.ban a hitelesitctt masolatokat nem kell 
benyl\jtani, ha a vonatkoz6 szAmla, vagy egyeb, az egyseges mUk6d<isi k~kl\nyvben 
meghatf.iro.zott, az elsz.imolii.st alilt;\.maszt6 dokumentum alapjil.n ig/;nyelhct6 
tamogat0.s 6sszege a legalii.bb 25 mi!li6 forint t;imogatAssal megva.16su!6 projektek 
csctCben nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint a 25 milli6 fr>rinlnill 
kevesebb tlimogatassal megval6sul<i proJektek eseteben a 100 000 forintot. vagy a 
uimogatas kifizetese ataJany alapjai1 lOrtenik. A kcdvezmc':nyezcttnek szii.ml;\.k 
csoponositasJ.t szolg;l.10 szJ.mla6sszcsit6n laz iis•zesitO 1etO!thet6 a TAmogat6 
honlapj<ir61 W\Vw.nfu.hu ), nyliatkoznia kell, hogy a bcnyUjtott kifizctCsi ig<!'nyJCshez 
ka.pcsol6d6 cl5Z<l.mollisok alapbi:ronylatai val6s es eli>ZAmolhat6 k6lts~geken 
a!apulnak es a tamogatott projekt kapcsan merii.ltek fel. 

5.2.3. A szti.mlii.k azonosithat6saga erdeki'ben a KedvezmCnyezett kC>tcles: 

a) a sZB.mlii.n alliira.saval igazobi a vasarolt termek megvetel~t. haszna.Jatii.t vagy a 
szo!g.iiltatas igenybeve1e1et, foltUnt~tni a Projekt regisztril.ei6s szamat, es a 
.ramogatas elszamolasara benyUjt>l.sra kerillt" szi5vcget. 

b) a sci.mla6sszesit6t egymJ.st k6vet6, megszakitils mentes fo!yamatos ..,ra"9.mozassal 
ella.tni, egyi:rtelmUen feltilntetve az abban szercp16 sz.im!ak fl.Ital Jefedett elsz>i.mol;\.si 
id6szakot (kezdete es vege). va!amint a Projekt cimCt es szilmat; 

c) idegcn nyelvi.l. szAmla esetc':n a Kcdvezmenyeze<t cCgsuni alaira.O<Aval ellatott, a f6bb 
megnevezesek magyar nyelvU forditasat tartalmazO mitsolatot is me!lekclni kell. 

5.3. A K1izrenu1k6d6 Szervezet a betrkezi:st61 szamitott 30 - sz;\.llit6 ri:sze,.., t0rt0n6 
k6zvetlen kifizetes eseten 15 - napt<iri napon belii! legfeljebb 15 napt<liri napos hatalid6vel 
jogosult a Kedvczinenyezctelt felhivni a hi.inyok p6tl;isii.ra, illetve a hib;l.k kijavitasara. 
Amenny1ben a Kcdvezmenyezett ennck a k6tdczetts<genek a hi'1ny p6t\0.sara es hiba 
javit<isfl.ra adott hatarid6n belill nem tesz eleget, az a kifizetesi igtnyles elintett .-.;SZ!inek 
elutasit.isatJelenti. Ez esetben tovabbi h18.nyp6tl!i.snak nines helye. 

Ha a kedvez1nenyezett 6.ltal benyUjtott el6legigenyiea, id6kiizi kifizetCsi igenyl<':" vagy Zli.r6 
proJekt el6reha1ad!i.&i je\entessel egyUtt bcnylijtott zfu"6 kifizetesi 1genyles vagy annak egy 
reszc ellentmondasos inf1>nnAd6kat tartalmaz, a KSZ az informaci6k tov>ibbi resz!etezCsi:t, 
pontositasa.t, az ellentmondasok feloldasat kerheti a kcdvezmt!nyezettOl legfeljebb 3 napos 
hatli.rid6 kitUUs~vel tiszt<i.z6 kerdCs formajaban. A tisztazo kerd~s megv>l.Jas:rol;\.sil.ra 
rendelkczesre auo h11tarid6 nem fUgges2ti fel a jogszab;\.lyban el6irt kifizetesi hatArid6t. A 
ti:i.ztazO kerdCsre tllz6tt hata.riddn till beerke:octt vala~~t a Tilniogatii figyelmen kivi.!I hagyja. 

" l 
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Ha a kedvezmenyezett a tiszt.UO kerdesre adott vaJaszt hibasan vaff:j hiiinyo=" nyUjtj" be, a 
T<imogat6 a toimogatis igenyteSet, Hletve a rendelkezesre ;ill6 informad6k a!apjlin bin\lja el. 

A Kedvezmenyezett a.Ital a hianyp6t!asra igenybe vett id6tnrtam az e16re nem tervezen, el6re 
nem Jathat6 okok miatt lefolytatott rendkiv(i!i hdyszini elknb-M:s, folyamatban Jev<> 
kifi:retest trint6 SzenOdi:s m6doslta$a, a szaba.Iytalansagi gyanU kivizsgalasara tctt 
int<':zkedi'.'sek miatti kifizetes-felfiiggesztcs id6tartama vala1nint az i:v vegi z;ini~1 es ev elrji 
sz<imlanyitasi folyamatok - az NFO honlapjan k<izlem<!ny formajaban kiizzetett. id6tartama 
az 5.3. pontban meghat!lro2:olt id6tartarnba nem sM.mitanak Lde. A Szer~6des m6dos1t<l.sa 
eseten a m6dos!tas ideje alatt - egys:.<;:ri elsZli.molits es a z6.r6 elaz6.motas escten bcnylijtott 
killut~si ki;relmek kivttelevcl - a viilto~&a! nem erintett kolt,,;,gvetesi sorok tekintcteben a 
kiflzetesek nem kerii.lnelt felfliggeaztestre, :<iv<,;ve, ha a azerz6d"•·m6dosltas tartalmaz az 
alapadatokban bek0vetkcz6 valto""-st is. 

5.4. A Kfo:remlik6d6 Szecvczet a tamogatast a ki(izetesi ige'1yles bttrkezeset61 azf!mitott 60 
napt:ari napon bellll - k6zvetlenill a scillito reszerc t6rtCn6 kifizetes esetOn 30 naptii.ri napon 
bellil • Cizeti ki SzaJUt6i sz;l.mlat is tartalmaz6 zaro elszt1molits1 csomag benyUjtiisakoc a 
kifizetesi hatarid6 30 naptari nap. 
A Kedv~zmenyezett rendelkezise szerint a Szen:Od<iaben megje161t banksz.imlii.tOJ elt~r6 

bankszEi.mliira is uta.lhat6 az adott kifizeti:si igenyles alspjan kifizetend6 tiirnogata•i 6sszeg. 

5.5. Amennylben a tamogatas az 5.4_ pontban foglalt hatarid6bcn, a tamogat6nak illetve a 
KOzremlik6d6 Szervczetnck fclr6hat6 okb61 nem kerlil kifizetesre, a KOzrcmUkiidO Szerv=t 
a J<esedelem id6tartamiira a hatiirid6 lejiiratiinak napjitn <!cvi:nyes jcgybanki alapkamat 
m~t~k~nek megfe!el6 ko!sedelmi kamatot kOteles flzetnl annak a jogosultnak, akinek 
vonatkoziisli.ban a keacddemmel i:rintctt kifiuttsi tgenylfarre jut6 ki:sedelmi kamat 6bruoege 
meghaladja a 10 000 farlntot. Nern kell kesedelmi kamatot fizetn\ a kOzponti k61tsegvetCsi 
szerv rCszen:. A kesede!mi karnat alapja a kCsedelemmel c!nntett szii.mla tamogatas tartalma. 
SZ<!.llit6i finanszirozas, llletve engedmenyezes esetCn a K6zremC!k5d6 Szervezet a s:W.llit6, 
illetve az engedmCnyes szfun;lra fizet kCsedelmi kama\ot 

Tamogatiisi S;oerzOd.Ossel rendelkeOO projektck eseti:ben a Kedvezmenyezett k6teles havonta 
a h6napot k5vet6 id6szakra vonatkoz6an, havi reszJernzettstggel, a megk6tiitt, Cs a terv,,zett 
vaJlalkoo<li szerd>i:!Csek bontA&aban a KOzremlikiid6 Szerv=t reszere kifizetesi Utemtervet 
benylijtan1. Az O.temtervet a Kedvezmenyezett az elsii i1temezett hi>napot mege16z6en 15 
nappal k6tdes bcnylijtani. 

Amennyiben a Ke<!vezmenyezett a havi felUlvizsgillatok soran a kifizetCru Utemtervet 
m6dositja az eJ6z6 iiterntervhez kCpest, a m6dos1t<i.st a KSZ fele indokolni kiit.<:les. 

5.6. f't'nzligyi zaras 

5.6 I A zaro kif=ti:s foly6sitasli.t k0vet6en a KOzremUk5d6 Szervezet e!vtgzi a szerz6dc!s 
p<;nzO.gyl z<i.fMat, es az addig teljerutetl kifizeti;sek, valarnint szei'Z<ldCs alapjiln kifizethc\6 
tamogatas 6sszegc!nek figyelembe vCtclbel intCzkedik a sziikso\1:es ptnzQgyi W.r6-korrekcl6 
(kifizetes/visruoakOvetel<"sl e\vc!gzi':se in!l.nt. Fenntart<i.si k6telezett&eg el6ir;isa esetc!n a 
fenntartiisi idOS<:ak letelt~t k6vet6en a KOzremUk6d6 Szerve:ret elvi:g«i a szerz6do!s vegs6 
penzQgyi ooasat, ea intezkedik a tovii.bbi szlikseges pOnzligyi cir6-korr~kd0 

(kifizetes/visszak6vetd~sl elvegzese irant. Amc1111y1ben nines fenntart~si k5telczettseg. a 
s2.Crz6di:s ptnzUgyi zAriisa vegsii penzllgyi zarasnak min6siiL 

5.6.2. Az 1 000 Ft-ot meg nem halad6 Osszegli, pozitlv eg;yenlegli p<'nzligyi zaras ese:en a 
KOzremlik6d6 Szecvezet t.imogatas foly6sitasat nem te!jcslti. 

!\mennyiben a pCnri\gyi zaras eredmenye negativ ,;s a k6vetelend6 i>sszeg nem baladja meg 
a tlzezer forintot, a kiivetelCst nem kell el6lrni. 

'· SzerzOdo!s-m.Odositis 
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A vonatkoz6 elj8r<>scendct s~abalyozd j<>ff'~·<baly e~telm<!ben a Tamogato; Ok.rattal 
rendelkez6 projcktck cscteben a T3mogatilsi Szerz6d<!s m6dosit;isiln a Projekt m6dositB.silt 
kell erteni. 

6.1. A S:rerz6dC• b;irrn'1fi:le m6dositilsa, belei:rtve az ahhoz csato\t melli:k\ctckct is csak 
irasos formaban, valamennyi szerz6dest kOtO fel alB.lnis.3.val t6rti:nhet. A 
Kedvezmi:nyezcttnek a szen6desm6dositilst a megfelel6 indoklli.ssal dla,tva keU 
e16terjesztenle. 

A Szcn:Odes • jogszab:i.ly eltero rendelk"""si:nek hiil.ny>l.ban - klzil.rOJag abban az esctben 
m6dosithat6, ha a tamogatott tevCkedysi:g e.z igr m6dositott felti:tclckkel is tiunogathat6 Jett 
volna, k;veve a 4/2011 (!. 28.I Korm. rcndclct 36. § (4dl bekczdesben meghatiirorott 
esetben. · 

M6dositis nem iranyulhat a tamogatii.sl dOntesben meghatii.rozot• ossu:g<:n felUH t6bblet 
kOJtsCgvetesi tii.mogatas biztositiisara, kivCv<: a 4/2011- { L 28.j Korm. rendelct 36. § 141 
bckezdesben, k6zszfera szervezet kedvezmionyezett eseten a 61/ A. §-ban, valamint kOzs:!fera 
szecve:ret kedvezmtnyeutt jii•'edelemterrnel6 beruhazasai eseti:n a 61/B. §-ban 
megha1arozott esctckben. 

Ha a KOzremtlkCld6 S;oervczet megaJlapitja, hogy a vitltoztatas a Projekt elfogadott 
tarta!Jnaval ellen!Ctes, azt nem hagyja j6va. Amennyibcn a hozz;i_ifu-ulas megta.gadasanak 
eUenere a valtoztat;ist vegrehajtjak, az ebb6l ered6 •zabB.lytalansagert, annak 
jogkOvetkezmt\nyeiert, valamint a tiirnogatas visszafizeteseert a Kedvezmenyeutt felel6s_ 

6.2. A Kedvezmtlnyezett ajelen s°""rz6deben riigzitett azonoslt6 adataiban, i!letve a Szerz6des 
teljesiti:si:vel Osszefilgg6 adataiban bekOvetkezctt minden valtoz<i.st - idcertve a 6.3 a)-d) 
alpontokban n1cgha.tarozott mCrti'ket el nem er6 mertekU viltozAsokat is - annak 
bekiivetk~ztet k6vet6 8 naptari napon belUI kiiteles bejelenteni a KC\zremUk6d6 szcrvezet 
reszere. 
A viiltoz;isok bejelenti!sCnek elfogadaSS.val jelen S=rz6des minden ktll6n intezked1's nelkUl 
m6dosuL 

6.3. A Kedvezmenyezett a S:rerz6des rnOdositasitt kOteles kezdemenyezni, ha 

a/ a Projekt megva16sitilsa az eredeti Szerzi>dCsben meghatii,-ozott id6ponthoz kepest eli>re 
litthat6«n 3 h6napol meghalad6an kCsik; 

b) a Projekt elsziiniolhat6 6sruok6ltstg<inek Osszesen hUruo szazalekilt mcghalad6 m/;rtekben 
v;iltozik a ki>ltsegek kiiltsCgkateg6ri,;k szelintl bontasa az eredeti SzerWctes 2. sz. 
mell&i<leteben r<igzitett bontilshoz k<:pest; 

c) amennyibeu ,,_ Projekt megval6siU:.silnak terve:rett id(>tartama meghaladja a 2 evet vagy 
tamogaU:.ss meghaladja a 250 milll6 forintot, Cs a teljcs tamogat;is ertekenek 6sszesen hUsz 
sM.za!ekl\t meghaiad6 mertekben v;iltozik a kiiltsegek evek szerinti bont:lsa az eredeti 
Szerz6des 2_ sz. meUeldeteben rQgzitett bontashoz kepcst; 

d/ az credeti S:rerz6di:sben ri>gzltctt b;iimdy indikator ertekenek "<i.rnat6 teljesUJese nem ;;,-; 
el az 5_ "-Z. rnellekletioben rOgzitett ce1ertek 75'% at; 

ej vHl\ozik a Projekl barinely egyCb, a c1'1kil Uzeseket Lefolvilso!O l&nyeges je\lemz6je_ 

Ha az 5. ~7. mei11'kle!ben meghat<\.rozott ceJerfrkek el6re lathat6an nem 100%-ban 
teljesulnek, es ez jelent6s merti:kben m6dosilja a projektct, a Kedvezmenyezett kOte\es s 
Szerz6di:s m6dositiisii.t kezdemenyczni hus:zonOt sziizali:kot mcg ne1n ha1ad6 mi:I1-1'kii. 
valtozas e..,ten is. Az 5. szamU mell~kletben nevesltett indikatorok ceterti:kcinck el6re 
!ii.that6 tUlteljesitesCr6l Kedvezml'nyezet• dOzetesen taji:kozta1ja a Ki>zremlik006 Szerve:retet, 
ami a Szerz6di:s m6dositasAt venhatja maga utitn, 

A2 a) pontba.n fogla1tak bekilvetkcisc cseten a Projekltel kapcso!atos 1d6atanyos 
megva!6sitils sor<i.n felmerUlt kOltseg - a SzerWdi;s mOdositasa neJkUJ- nem nDve/het6_ 

27 I 
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Az. egymilli.Ud forintot meghalad6 tamogatitssal megvalosu:o Jll'O;ek<.ek esct<:bcn a ~) 

pontban foglalt ozerz6di:.sm6dositast a KedvezmCnyezett a targyf,\lC""t mege!OW feJevben 
olyan id6pontban kOteles kezdemo!inyezni, hogy a hatMid6k betarthat6k legyenek. 
Amennyiben a Kedvezmenyezett a c) ~nt szerinti m6dositas kezdemenyez<:set elmulasztja, a 
targy,feJevre te~tt kO\tseg es a tenylegesen kifizetett kOJtseg k6zti kO.IOnbOzet OsszegCnek 
20%-t, de maicimum S 1uilll6 forint Osszegil kOtbert kOteles fizetni. 

6.4. A Kedvezn1Cuyezclt vagy a KOzrc1nUkOd6 Szerve;ret kezdemenye:.esere a Szerziides kiiz6s 
megegyc:.esse\ miidos!that6. A Kedvezmenyezett a Szcrz6des miidositas.ira il"<inyulO kCrelmet 
irii.sban, indokolB.ssal dl!'ttva va!amint a kCrdmet aliitamaszt6 dokumentumokkal kOteles a 
KC.Zreml:k0d6 Szervezet nOszCre eljuttatni. 

A KOzremUkOd6 Szervezet - ide nem sz!imitva az esetlcgcs hiii.nyp6llii.s idejet - a modoslu\sra 
irii.nyul6 kerelem benylljtasat kiivet6 30 napon bellil megklild1 a Kedvezm<inyezettnek a 
m6dositB.s tenrezeti:t, vagy - a kCrelcm elutasit!'tsa eseti:n - az elutasit&.st es annak 
indok18sat. A KOzremliklldQ Szervezet ii.ltal elko\szitett szerz6dilsm6dositast a 
KedvezmO:nyezett annak ~.:zvetelet6! szJ.mitott 15 napon belUI kOteles cegszerUen alfilrva 
visszakU\deni a Ktlzremt\k0d6 Szervezernek. A tamogatasi szerz6dea miidositasfuiak ideje 
alatt - egyszeri elszA.mOIAs es a Mr6 <:\sz8.molas esetiin benyl:jtott kifizeteai kCrelmek 
kivCtel<:\vel - a v;!.lto:<:asa3.J ·nern Crintett k6ltsi:gvetCsi sorok tekinteti:ben a kifizetCsek nem 
lreriilnek felfUggesztl:sCre, kivtve, ha a szerz6di:s-tniidosit.;s tartalmaz az alapadatokban 
bekllvetkez6 v;i\toz8.at is. 

6.5. Amennylben a Kedvezmo!nyezett ad6levon8.si jogEi.ban vB.!toW.a kOvetkezik be. 
haladektalanul kOteles bejelenteni a Kiizrem\1k6d6 Szervezetnek. Amennyiben a viilto..ast 
k6vet6en a Kedveunenyezett az AFA;'t levonhatja, a Szerz6di:at mOdositar.j szUkseges. Az. 
ad6levoniisi jog megvfiltou\sa Cs anniik bejelentese kOzOtti teljesitO:si id6pontra vonatkoz6 
szilmJak alapjfui kapott tlunogatB.sbQ\ az AFA-ra jut6, kifizetett tamogatasi iiaszeget a 
Kedvezmenyezett a SzerzOdCs m6doai1:Jisban meghatarozottak szerint kllteles visszafizetni. 

6.6. Amennyiben a Szerz6des, valamint a Jelen ASZF m6dosltilsilnak t!'trgys a 
Kedvezmenyezett k6telezeitsCg al6E ment~~itese, illetve ri:szere a Szerz6di;sben, illet"" a 
je!en ASZl'-ben meghatarozottakhoz kOpest tObblet jogositvitnyok biztositasa, a 
K0zremiik0d6 Szerv~t '<:rre vonatkoz6 egyoldalU nyilatkozata a Szerz6d<'cst, illetve a Jelen 
ASZF-et minden kil!On into!zkedCs nelkiU, a nyilatkozatban meghatarowtt tarta!ommal, 3 

nyilatkozat Kedvezm<ony=tt rCcire -t6rteno kOzJesetO! kezd6d6 hatlirid6vel m6dositja. A 
nyilatkozatj6V;!.hagyasara a Tfilnogat6 jogosult. 
A KDzremUk006 Szervezet akkor is m6dosithatja egyo!daliian a Szerz6dCst, illetve jelen 
fi.SZF-t, ha a mOdoa!tas a KedvezrnCn.)'ezett szlimitra t&bbletk6telezettseget eredmenyez, de a 
m6dositasra jogszabaly alapjan ellen6r:.esrc jogosult szerv meg;l.l!apHilsa es javaslata miatt 
van uukseg. 

6.7. A Kedvezmenyezett a Projekt mUs>.aki dokt:mentiteiiijii.t, m!'is7..ak; tarta\mat ~rint6 
mOdositii.st kOteles a Kiizrem\lkiidii Szervezet reszere bejelenteni. illetve a Sze<'~OdOS 

m6dositasitt kezdemenye=;. 

6.7.l. Ha a KOzremUk5<16 Szervezet megallapitja, hogy a valtoztat:is a projekt elfogadott 
tanalm!'tval el!enti:tes, a.zt n<lm hagyja j6v!'t. Arr.ennyiben a houajiirulits megtagadasanak 
ellenere a valtoztat!'tst vCgrehajtjitk. az ebb6J ered6 szabii.lytalans:l.g<;rt, valamint a tamogatas 
visszafi;retesi:ert a Kedvezm~ny=ett fele16s. 

6.8. A fenti eseteken 1Ul a projektek megval6sitasanak, nyomon k6\•etesenek, valamint a 
benyltjtott jelentesek es fiu:ti:si ig~nylesek ellen6rztsimek r;iegkOnnyitese erdekeben a 
Kedvezm~nyezett a projektet es tamogat!'tst erin\6 valamennyi m6dosit!'tst ki'iteles bejelentcrn 
a KilzremUkOd6 Szervezet fole, akkor i•, ha az nem credmOnyezi n SzerzOdes m6dositasat, 
klil6niis tekintettel a firika1 befeje:.e• hatitridejd, a koltsegvet~st, indikt.torokat ~rintii 
,.aJtozitsokra. 
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6.9. A projekl <negvalosjtJ.~Ut a k~ch..;~mCnye~el< Qld~J"a dtruhrizha<in. h« a~ "J 

ked""zmenyezett a felhlvasban fog!alt felteteleknek megfelel Cs ahhO>l az NFO elOze.tesen 
irasban hozzaj!'trul vagy, ha az Uj ked""zmenyezett jog..,..,.balyon alapul6 jogut&Uas 
kOvetkezteben Jep be a tamogat!l.si jogviszonyba. A projekt :HruhazB.sa soran a projekt ci!ljai 
nem mi>dosulhatnak. 

7. KO.r.be•zerzoisekre vo11.atko:r:6 s:r:abilyok 

Amennyiben a Projekt megval6sit;!.sa soran a kOzbes;rerUsi eljaras \efclytatilSS.nak 
k6telezettsege fonn:lll, a Kedve;.menyezett a szlikseges k6zbeszerzesi eljara.okat Jefolytatja. 
A kilzbeszerzesi eliiiriisok sza.bii.lyos' \efolytatasaert kizt.rolag a Kedvezmenyez.etl, mint 
ajanlatkiir6 felel. Ennek megfeleliien hO:rmely k6zbcsurz<'si elj!'trJ.ssal kapc8olatasjogsertCs, 
illetve szabalytalans!'tg megtlllapitasa eseten a t:imogalas eg<!szi:re vagy egy reszi:re 
vonatkoW visszarizetesi kOtele,,.,ttsCg is kizat61ag a Kedvezmenyezettet terheli. 

A Kedvezmenyezett k6te!es tovabbfo kiizbeszerzeseinek lefolytatasa soritn a 4/2011. (!. 28.) 
Konn. rendelet 23. cime szerint elj!'trni, igy k1lllln6sen a KO<rremiik6d6 Szervezetet es a 
KOzbesze:"Usi Feliigyeleti F6osztaJyt az aLban foglaltaknak megfeldOen tajCk0>1tatni, a 
teveken,ys~gUk v(!g;:iisChez szUkaegcs ciokumentumokat rCszUkre bek\lldeni, illct6leg ezen 
s.zervezetekkel cgyUttmiikOdni. 
A Kedvezmenynett kOteles k6zbeszerzCseinek lefolytatiisa sor"-n az egyseges miikOdCsi 
kCzikOnyv kiadiis<ir61 sz616 26/2012. (X. 24.11'"1::M utasitas IX. fejezet<iben meghataro:mtt 
rendelkezesek illetve az NFO Kiizbeszerzesi Feliigyeleti F6osztalya B.!tal kiadott Utmutat6 
betartasiival elj!'tmi. 

A KiizremUkOd6 Szervezet Cs a K6zbeszerzesi Feliigyeleti FOosztaly jogosult megismerni a 
KedvezmCnyezett mindenkor hatii.lyns k6zbeszerzCsi szabalyzatat. 

Az. eurOpai uni6s i:rtekhat>l.rokat el nem er6 ertCkii k6zbeszerz<!si elj<irii.s, epitCsi beruhii.Us. 
Cpitesi koncesszi6, eseten a haroms"'1.zmilh6 forintot el r.em ero ertekU kfu:bcszerzesi eljaras 
sorim a 4/2011. (l. 28.! Knrm. rendelet 39. §-t es a 39/A. §-t, az eur6pai uni6s 
enekhatarokat c!er6 vagy meghalad6 Crtekli kOzbeszerzCsi eljitras, tovabba epitCsi 
bcruhaztis, i!piti!si koneesszi6 eseten a h:lromszitzmilli6 fonntot eli:r6 vagy meghalad6 erti:kU 
kOzbeszerUsi eljB.ra~ eseteben pedig a 4/2011. (!. 28.) Korm. rendelet 39/B-45. §·ail kell 
alkalma:ini. 

Az cl6z6 beke..d<:s alkalmazilsiiban kiizpontosilott kOzbeszerzCsi rendszer kereten be!Ul 
lefolytatott keretmegSUapodiisos e!j!'tnis mitsod•k rCsze tekintetCbcn az ellen6rat• 
szempontj8b61 •tz eljiir<ls m!'tsodik reszenek az ert<lke az irii.nyad6. 

A kOzbes;rerzesi Crt<ikhatli.rt el nem er6 beszerzesck cscten a gondos gazda elj0.rasanak, Cs az 
Csszerii gazdJ.lkodits kOvetelrnenyenek betartii.siit hatCkonysitg, eredmCnyesseg, 
gszdasagossli.g - e1leniir:.es soran igazolni s:zUkstgcs. 

Az. epiti!si beruhaziiaok kiizbeszerzeseinek n':s:zletcs szab!'tlyair61 sz6l6 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12-14. §-ai szerinti d6leg-fizetesek eseteben a kedvezmCnyezett a sz<i.mtakat 
kOteles haladCktalanul benylijtani a K6zrcmliklid6 Szervezethez 

7. l.K6zszolgiiltatasi celli szerz6di:sek 

A t!'tmogatilssal megval6su!6 kiizszolgill\atii.si cdLl eSl'.k6zrendszer miik6dtctios6re, 
vagyonkezelesi:re iriinyu16 kOzszolgiiltatitsi, Uzemeltctesi, vagyonkezeli:si szcro:6dCsek 
megkiitesc, es - a jogszaboilyoknak mcgfelel6 - rn6dosit!'tsa ervenyessCgehez a titmogatassal 
megval6sul6 eszk6zrendszcr Uz~mbe helye:.eset61 szfunitott 1 O i:v1g a kiizreiniik6d6 szerve~e• 
hoztii.jilrulilsa szUkseges. 

S. T&mogata.~ foly6siti.si.nak fc!fiigges.:tese 
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A K6zremUkiid6 Szervezel a jogszabalyban illetve a Surz&lesben meghatarowtt esetekben 
k<'itdes illetve jogosult a 1;;.mogatas fo!yOslta.•At feliu~szteni. 

8.1. A K6z:remii.k6d6 Surveut fe!fUggeazti a tAmogat8.a foly6sitasAt, ha 

a) a Kcdvezmenyezettpek a Sz.erz6de$ megk6tes~t klivet6cn az ad6hat6sag taji:koztatli.sa 
surint IejArt esedeke$Sllgii., meg nem fizetett k6ztartoza&a van ea k6ztartoza•at a KSZ >\Ital 
szabott hatirid6ben nem rendezi vagy keaedelmet nem menti ki~ 
b) az ASZF 9.l. h), jj, )"11) es a 9.3. pontokban foglaltak bek6vetke.zese eseten; 
el a Kedvezmenyezett Al.tal elvegzett tevekenysi:g cit.er a cCit6l, ilktve a SzcraOO.Csben 
meghatarozott c<!lokhoz ml'rt eliirehale.das nem kie!Cgit<i es a Kedvezmenyezett az el6irt 
korrekd6t nem teljesiti, illetve az ehhez kapcsol6d6 szcrz0c!Os-m6dosit0.s a 
Kedveani:nyezettnek felrOhat6 okb6l nemjon li:tre; 
d) a tamogatli.s bfu"me!y hat6Si\gi engedelyhet k6t6tt tevCkenysCggel kapcsolalos, a 
joger6s hat6si\gi enged;,Jy beszer,,.,,si:ig; 
e) a rendklvii.li hely..,.,ni ellenc>nes megal!ap;tasai alapjil.n ez indoko'ct', 
I) 281/2006. (XII. 2j.J Konn. rende!~t 6 l. § 111) bekezdi:&ben meghattu-ozott esetben. 

A K6uemiik6d6 Szervczet a 4/2011. (I. 28-I Korm. rendelet 35. § jl) bekezdesCben foglalt 
esetekben, valamint akkor is jogo$Ult a t0.mogat0.s foly6sftitsii.l felfUggeszteni, ha a 
KedvezmCnyezett dlen bfu-mely tamogatAssal kapcsolatban szabalytalansagi eljaras indul. 

A KOzremiikiid6 Survezet haladektalanul folfl.igge"zti a t0.moga\;i.5 folybsitasat abban az 
esetben, ha azt jogsZ11baly el6irja, i!letve a Szerz6di:s megk6teset k6vet6en a 
kedvezmtnye::zett olyan nyilatkozatot tes.z, vagy a t>i.mogatAS foly6slt6ja olyan k5riilmi'nyr61 
s'""rez tudomast, amely a tamogatas visszavonas<i.t, a Szerz6dCst61 tilrten6 elli.llast tehetl 
szil.k~gessC. A felfUggeszti:sr61 i:s annak okarOl a kedvezm~nyezettet soron kivUl 
tajCkoztatni kell. 

8.2. Ha a. 8.1. pontban szerepl6 k6rG.lmi:nyek kivizsg:l.lasat k6vet6~n a Tilmogat6 a 
tamogat;l.s visszaVl.lnA$At vagy az elallast nem tartja szD.ksCgesnek, intCzkedik a kifizet.!s 
felfiiggeszt~senek feloldasa irant. 

Amennyibcn a KedvezuiCnyezett a felfuggesztesre okot ad6 k6rUlmCnyt K6zrem\l.k5d6 
Szervezet altal tD.zOtt hatarid6n belUl nem szU.nteti mcg. az szerz6di:sszegi:snek minOsiil. 

A tl'i.mogatl'i.s felfD.ggcsztiill!;, illetv<> a tli.mogatas visszatartasa eseten a Kedvezmo!nyezettet 
kartalanitli.s, W.rti:rit<\s, tiietve ko!sede\mi kamat nem illetl meg. A Kedvezm~nyezettet a vele 
szembcn alkalmazott szankci6k nem mentesitik a s,..,rz0desben, valamint a jelen AlralAnos 
S:zerzOdesi Felt<Melekben foglalt ki>telezettsegei teljesittsc al61. 

9. A Kedvezmlo•l'.tezett •Ite.li i;zerz6dess.zeges e•etei es jogkOvetkezmenyei 

9.1. A Kedvezmionyezett a.Jlali szerz6dt'sszeges esecri 

A Szerz6di:s Kedvezmenyezett 3.!tah rneg~zegi:si:nek min6sii.l mindcn olyan cse\eknu':ny, 
vagy mulasztas, amellyel a Kedvezmenyezett a tamogaillst jogszab.>i.lye!lencsen, nem 
rendelteti:sszerUen, illetve cClellenesen haszrnilja fel, vagy a tamogatott tev1'kenys;,g 
niegval6sit.as<lval kCsedelembe esik, vagj elmulasztja azok tcUesiti:si:t, tovabba, ha a 
Szerz6d<':s IS7.erz6des, ASZF i:s ezck mellO:kleteil leljesiti:si:vel Osszefilggesben koletkezett. 
jogszabalyon vagy a Szera<'>desen alapulo e_gyi:b k5tele2ettsegtt megszegi, igy kD.l6n6sen, ha: 

a) hit.ell erdeml6en bebizonyosodik, hogy a Kedvezmenyczett projektjavaslat szakmai, 
pi:ru:iigyi tartalmiit i:rdemben befoly3.sol6 vali>tlan, hamis vagy meg~veszt6 ru:latot 
szolg:iltatott, ,•agy ilyen nyilatkozatot tet\, vag;· nyilatkozalai barmelyikCt vissravonja, 

b) a Kedvezmi'nyezelt a tAmogat>ist nem a Szer~oue~ben meghatarozott Projektre haszn3.lja 
fel, 

e) a Kcdvczmen.vezett (peld<!ul a tubjdonosi ~2crkeze<o!ben bekiivetkezett valto2a~ok miatt) 
mi>.r nem felel mega pil.lyazati feltetelcknek, 
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d) A KedvezmCnyezeu vonatkoziisiiban ru: a.Jlamhiu<tart.ios mUkiidi:ai rendj~r{il sz0.!6 
292/2009. (X!!. 30.J Korm. rende!et (a tovAbbiakban: Arnr.) 114. !! (I) bekezdi:s a)-<I k f
g) pontjaiban meghatarozott valame!y kfu1llmCny a tli.mogatl'i.si d6nti:a meghozatalll.t 
k6vet6en k6vetkuik be. vagy jut a T:imogatO tudomasara, 

e) projekt megval6sulasa a Kedvezmenyezettnek felr0hat6 okbOl a Szcrziid~s 3.3.l. 
pontj!\ban meghatarozott id6ponthoz ktpe$t 6 h6napot meghalad6an ki:sik, 

~ ha a Kedvezmenyezett a s~en:6des megk5ti:si:t k6vet6 12 h6napon belill a 13.mogatolt 
teVCkenyseg~t ncm kezdi meg "" a megval6$itAs i:"rdeki:ben hannadik fCltOl 
megvasarolandO szolgaltata.sokat, arukat. ;,piti:si munk3.kat legai>i.bb azok terve:zett 
OsszCrtekCnek SO'Yo-at eli:r6 merti:kben - esetleges kiizbeszer7..esl k6tde,..,ttsegene:. 
teljes!tese mellett - nem rendeli rrieg, i!letve az erre ir.:\nyul6 szeraOdi:st harmachk f6Hel 
nem kuti meg, vaw icl6k1:ai klfizet1'si igi:nyl;,s bcnyiljtio.sil.va! a meglti:lt til.mogatas 
legalB.bb 10%-fulak felhaszntllitsa.1 nem igazoija es kCsedelmCt ezen id6 alatt ir3.sban sem 
mentiki, 

gl a t;i,mogatott tevi:kenyseg megval6sitAsa meghiUsul, tart6s akadalyba UtkOzik, vagy a 
tAmogatOi okiratban, tarnogata.si szerz6dCsben fog\alt Otemezeshez ktpest ielent6s 
kesedelmet ~zenved, 

h) a Kedvezinenyezett nern lesz eleget az ASZF -ben fog\alt k6telczettsegeinek, vagy nem tesz 
elegi:t, illetve hatii.rid6ben nem tesz eleget a Szerz6dCsben vagy jogszaba:yban foglalt 
egy<lb bejelenti:si- jig)- kii.l6n6scn az Amr 113. !! 12) bck.,,,.di:s b) pontj>i.ban, 120. (1] 
bekczdes d) pontjtiban, a 121. § Ill bekezdese~n foglaltj vagy nyilatko..atti:teli 
kotelezettsegenek, 

i) a Kedvezmenyczctt a SzerzOdCsbcn viollalt Pro.iekt megval6sit0.si k5telezettseget nem vsgy 
nem szerz6dl:sszeriien, i!letOleg esak ri:szben teljesiti, 

j) a Kedvezmenyezett hatMid6ben nem teUesiti pro.iekt jelenti:sti:teli k6teleuttsegeit 
(projekt eI6rehalad;i,si jelentCs, z:ii,r6jelent<is, projekt fenntart>i.si jelentes, projekt 
fenntartitsi M.rOjelenti:s, egyiltt: projekt jelentes1. il!etve a proJekt a pr<ljekt ielenti:st nem 
a megfe!el6 fonnaban vagy nern a megfelel6 infonnaci6kkal es melli:kletekkel nyUjtja be, 
es k6telezettseget a teljeslt<!Sre vagy hiiinyp6t1"-sra vonatkoz6 fdszon:its kezhezvttdCtOl 
SZ<imitott 15 napon belCil sem teljesiti, 

kl a Kedvezrn~nyezett a k62beszerz<'sre, t>i.jeko.ztatasra. ny1lv3.nossagra vonatkoz6 
k&telezett..egeit nem. vagy nem szabB.ly«zerUen teljesitette, 

!) a Projekt fenntartasi idO>;Zakilra, illetve k6zrnii beruh>i.z>i.s esebln annak U:zeme!tetesCre 
es vagyonkeze!e~ere el6irt k&te!ezettsegeit a Kedvezmi:nyezett nem teljesiti, 

m) a Kedveztnenyezett az ellen6rzkare jogosult ellcn6=6 szervek munkajat akadB.lyo=, 
vagy az ellenOrzi:at megtagadja, i:s az elle116rzCst az erre irAnyulO irasbeli feisz6\lt;isban 
rncgjelOlt hataridOig sem teszi lehotOVil 

nl az Amr. 120. !! (l) bekc"<les e) pontjaban meghatarozott esetben, amelynek ertelm<iben a 
Kedvezmi:nyezett neki fdr6hat6 okb61 megszegi a tamogat6i okiratban. vagy a tamogat6i 
szerzOdi:sbcn foglal!akat. 

o) az Amr. 128. §-oi.ban meghatarwott k6telezettseget megszegi. Ennek i:rtelm~bcn 
amennyiben a ta.moga\o\t tevCkcnysi:g beruhil.z3.s, a beruhaziissal 1etrebo2ott vag,·on · 
amennyiben az a kedvezmi:nyezett tul .. jdonBba, illetve vagyonkezeli:si:be kerD.1 · a 
k6lts~gvetesb6l nyUjtott tamogatas 1genybevete1Cre vonatkoz6 jogazab9lyban, a 
SzcraOdesben meghatiro2otc id6pontig csak a ta.mogatc el6zetes j6v&hagyasiival es a 
foglalko~tata.si, illetve a szolgaltata.si es az ~gyi:b k6telezettsegek Atv3.llaJasiival, 
atruh~siwal idegenithet6 el, adhat6 b1'rbe vagy mas hasznii.lataba, illetve terhelhetO 
meg. A tamogat6 a j6va.J-.sgyils feltCteleki:nt kik<'itheti, hogy a kOtelezettsegek 
atvallal!\sflnak biztositasa erdeki:ben a beruhB.U.ssal liotrehorott vagyon elidegenitese 
cseti:n az Uj tulaJdonos a kedveztnCnyezett hely<;be rC"2kges elidegenit/;s eseten a 
ked\•ezmi:nyezett melli: -, bi:rbe vagy mas m6don t6rten6 has.znii.latba adas csctCn e 
jogvis.zony fennauasanak ideji:re - a kedvezmenyezett mclle a SzerzOdi:sbe liopjen be, vagy 
a k6telezettsegek atvilllalO.sAr61 egyoldalU nyilatkozatot tegyen. 

p) biztosit~kadilsi k5tel~zNts1'g eseten a kedVe"<no':nyezett res~i:r61 vagy a 
kedvezmCnyezettrc l~kintettcl harmadik szernely resz~r6l nyUjtott biztos!tCk megs2Unik, 
megsernmisUl va&Y ertCke egyi:bkent bziimottevOen cs6kken, es u kedvc~1rn:\nyeutt 
megfelel6 Uj biztosili:k, vagy a>: CrtekcsOkkenesnck megfelel<l tovEibbi bi~tosit.Ck 
nyUjtasAr61 a t>i.rnogat6 a.Ital rr.egszalxitl CsszcrU hat>i.rid6n belUJ nem inti:zkedik, 
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q] a Kedvezmenyezett a Szer.rodea, annak mdlek\ete vagy az ASZF teljeaitesevcl 
6~szeroggesben kcletkezett, jog~biilyon vagy a SzerWdCsen alapul6 egyCb 
kOtelezett~~l megszegi. annak nem - vagy hatarid6ben ncm - tesz eleget, 

rl az "©'Tnilli!i.rd forintot meghalad6 t.amogatil.ssal megvnl6suli> projektek eseteben a 
Kedv"Zrnenyezett az ASZF 6.3. c) 'pontjli.ban mcghata:rozott esetben a szerz.Odesm6dosltas 
kezdemenye0<t$Ct elmulasztja. 

9.2_ SzerzOd/;sszegCs jogk6vetkezmCnyei 

'l.2. L Projektfe!Ugyeleti rends:zer mUkOdtctese 

Amennyiben a projekt szerz&!Csszeni megval6sit9.sa vesztlybe keriil, az NFO jogosult a 
Szerz6d~st6l val6 e!Aflast mege10z6en a projekt szerz&lesszerU megvalOsitasilhoz siUks1'ges 
intezlldCseket megtenni, igy kt116n6sen a projektmenedzsment k61tstgeket csiikkenteni, 
azok kifizeteset feltetelekhez k6tni, proJ~ktfeliigyel6t kir-endelni, a kedvezmi'nyczett eur6pal 
uni6s fejJeszttsi forrB.sokhoz val6 hozzarereset ideiglenesen kor!Atozni, vaJamint a titmogatAs 
reszleges visszavonaM.r61/ ca6kkent~ser61 rendelkezni. 

Az NFO ezen intezkedeseket a projekt - a h"Wyos Sz:<:cz6dfsben vfillalt - iitemezesehez val6 
viss:.aaJIAsig teheti meg. Amennyiben a Szerz6desben v&llalr (ltemezeshez valO v1ssza9.\Jas -
az NFO altal meghata'rozott - hatArid6re nem t6rl~nik meg, az NFO e!Allhat a Szerz6dest61. 

9.2.2, Projektmeneduiment titmogatiis csiikkenl/;se 

Amennyiben a Projekt clfogadott k61tsCgvetese tarlalma:. a projektmenedzsment 
tevekenysCgn: vonatkoz6an elszamolhat6 lt6ltsi:get, annak 6sszegCt cs5kkenteni kell, 
amennyiben a Kedvezm~nyezett proJektmenedz.sment-tevtkenysCgeb61 fakadU 
k5telezettsCgeit nem, vagy nem szerz6di'sszenien, illetve nem a jogszo.b!IJyoknak mcgfele16en 
teljesiti, tov&bba amennyiben a KedvezmCn)"'zett a k1izbeszer:res~el kapcsolatos 
adatszolg<iltat.asi k5telezettsegenek nem, illetve nem a szerz6d<:sben, vagy az ;ranyad6 
JOgszabalyokban megbatatozoitak szerlnt tesz eleget. A2 elvonils merti:k1't a K6zremUk6d6 
Szervezet ajogsertes mi:rti'kevel aril.nyosan, m~rlegeles Utjan 0.llapitja meg szab<i.iytalensagi 
eljttrits kereteben. 

Az elvonas merteke meghatamwtt az.aMbbi eseteklkn; 

a) 25%, am_ennyiben a benylljtott kifizeti:si ig~nyli'st a K6uemllk6d6 Szervezet 
lega!abb ki't alka\ommal alapvetli hib9.k, hiAnyossagok miatt utasitja el, 

b) 25%, amennyiben a pmj~ktfeh1gyeleti rendszer soran kialakitott beavatkotitsi- ts 
iltemtervben fog!alt, a Kedvezmenyezett felci6ssi:gi kllrCbe utalt int1'zk.rii:seket a 
Kedvezmtnyezett legalabb !ult alka!omma! ncm va16sl!ja meg az e\6irt hatArld6r-e, 

cj 25°/o, amennyiben a Kedvezmenyezett az igi'nybe vett forditott AFA-el61,get nem 
rendelt~tesszerUen hasznaUa fel, V"Ef ar.-61 a tamogat6 fele hatArid6ben nem 
=imol el, 

d) 50%, amennyiben az ASZF 6.3. pont szerinti szera6d/;sm6dositiis alapjitul szolglil6 
k1irUlmeny a Kedvezmtnyezettnek felr-Ohat6 okbOl k6vetkezik be, vagy a vAltozits· 
!;M;je\entes. szerz6desm6dos!tas kezdemenyezesi kiitelezetts<!gCt k/;sedclmesen 
teljesiti, 

el 50%, amennyiben a projektfe!Ugyeleti rendszer soran kialakltott beavatkozilsi- ts 
Utemtcrvben foglalt, a Kedvezmenyezelt felelOssCgi k5ri:be uta1t intezked/;sckct a 
Kedvc:zmi'nyezett lega!abb h:l.rom alkalommal nem vnl6sitje meg az e!Olrl 
hatitrid6re, 

f) JOOo/o, amennyiben a Kedvezmenyezctt igenybe vett el6leget, azonlrn:> az el61cg 
kifizcteser k<>vet6, jogszabil.lyban meghatilrozott id6tanainon beh1l ncm nyUjtott be 
kifizettsi igtnyl&.t, vagy a benyUjtott kif17.etCs1 igi:nylCs a t."lmoga!as n~m 
r-endelt~tes~=rl1 felhasznitla~at igazolja. 

9.2.3. A tamogat;ts reszlegcs "'SS7..avonasa, i~letve a ptoJekt megval6sult reszele:r.einek 
tamngatasa 
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Amennyiben a projekt egyes tevekenystgei, illetve ekmei szeraOdesszen:..en nem 
teljesithet6ek, azonban a projekt mis, teljesithet6 elemei - a projekt cCija szennt -
6nmagukban is ertekelhet6, hasmos\that6 projektegyseget kCpeznek, az NFO m6dosithatja a 
Szerz6dtst, illetve visszavonhatja " Kedvezmenyezctt6l~a res:rer-e kifizetett, de a nem 
szerz6desszeni teljesitCs okim el nem s:tamolhat6 ri:sztevi:kenysegek es projektelemek 
k6ltsi'gerc jutO tamogatas Osszegl:t. A visszavonas a Ptk. szerinti kamattal n6velt Osszegben 
tOrtCnik. A ti>mogatas rCszleges visszavonasa eseten a projektmenedzsment kOltseg - vagy 
korabbi ptru:Ugyi szankci6 eset<:n annak szankci6val cs6kkcntett 5s5Zcge - e!sdl.molitsanak 
aranya nem haladhatja meg az 6sszk6]tseg elszfunolAsa.nak arltnyat. 

Or.magaban is enekelhet6nek tekintheto az a projekt elem, amely a projekt egCsztnek 
megvalOsulltsa hiltnyitban is a projekt c<'lJ"-nak megfele!6en hasznosithat6. 

A t.amogatits n;:szleges visswvon3.1litval egyidejllleg a Su:rz6d/;st megfelcJ6en m6dositani kell. 

9.2-4 Kesa:ldnli k5tbi:r 

Amennyiben a Kedvezmenye:zett, egyes szerzOdeses kOtelezelts~g~it elmulasztja '""&Y k<;sve 
teljesit;; az intezmtnyrends?.er sziimilra adott a kilthi:r kiszaba•<'tnak lehel6stgc. 

A Kedvezmenyezett k6tber fizctesere k6tclczhct6, a.mennyiben 

a) a prOJekt jclent~sieteli kOtelezettsCget a hatArid6bcn nem, vagy hi9.nyosan, hibasan 
te!jesiti, es kOtelezettstlgolnek a titmogat6 ir9.sbe!i felsz61itasat k6vet6 15 napon be!Ul 
nem tesz elegd, vagy 

b) e!len6rzts-lliresi k6te!ezeusi:genek ncm tesz eleget, es az elleniirztst az erre iranyul6 
ir~sbeli fet,.Wliti>sban m~gje11ilt hattlnd6n belUl sem teszi lehct6vt, vagy 

c) " tamogatott tevekcnyseg fizikai befejezese a kedvezmenyczettnek felrOhat6 okb6J a 
Szcrz6dtsben meghatarozott id6ponthoz kepest hat hCnapot megha1ad6an ki:sik. 

A k~sedeln1i kOtber alapja az al es b) pont eseteben a projekt jelentes "sedekesseg~ig, illetve 
az cllen6rzestUresi k5lclezettseg megsert.;sfag kifizetett tfunogatas 6sszege, a c) pont 
eseteben a megiti'lt tainogattls 6s.,,ege_ 
A kesedelmi k5tb/;r napi merteke a k6tb0r alapjiiit kepezi> tamogati'-" lO"ID-B.nak 1/365-i>d 
r<lsze. 

A k6tberfizetes kezd6 id6pontja 
I. az a) pont eseteben a projekt jelenti:sti:teli k6telezettaeg tcljesitesi:nek eredeti 

hallirideie, utob6 :»1pja az el6rehaladilsi /fenntartasi jekntes benyUjtits9.t 
mege!OzO naptari nap; 

2. ab) pont esetCben az el1en6rzi'stlirCsi k6telezettsCg megtagadfls"-nak napja, utols6 
napja pedig az ellcn6rUs lehet6vC tetelenek napjat megel6z0 naptari nap; 

3. a c) pont esetCben a megva!6su19.s SzerzOdes szerlnti hataridejc, utols6 napja a 
proiekt fizikai bcfejezesi'nek tCnyleges napja. 

A k6tber megfiutese nem rnentesit a proJekt jeJentesteteH, az ellen6ni/;stUttsi. valamint a 
:timogatott tevekenyseg mcgva16sitasanak k5telezettsi'ge tcJjesitCse al6l 

<J.2.5 EIAllas a szerz6dtst61 

Amennyiben a Kedvezmenyezett a tamogatast jogszaba)yeller.esen, rendeltetesellenesen 
hasznAlja fel, illetve a rit vonatkoz6 btlrmi!yen jog=b>i.lyi, szera<ldeses vagy e1·.reb e16irAst 
megs:'"gi, a KOz:remUk1id6 Szervezet jogosult a Szerz0d"st61 elilllni. 

Ela11as aiapjltul azolgHlD okok kill6n6sen: 

"-) fl 9.1. pontban Jrt szeraldCss.zegesek csett'n. kivevc, 
szerz<'idtsszegeshez m!\sjogk6vetke>.,mCnyt fUz; 

ha a Szerzodt's vagv az ASZF a 
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b) ha a 9.1 h,) pont ·surinti bejekntCsi kbtclezettMgtvel a KedvezmCnyezctt 30 napot 
meghalad6 kesedelembe esik, es e kiitelezetts<!gCt a K6zremUk6d6 Szervcttt lrasbeli 
felsz6l!t.asil.ban megje\5\t hatil.rid6re sem teljesiti. 

cl a projektjelentesi kiitelezett5"gi:t Kcdvezmi:nyezett az erre vonatkoz6 felh\vas kezhez 
vi:teltu'il =Hmilott 30 napon belD.l ncm teljesiti; 

di KedvezmCnyeutt az arra okot ado k6riilmenyt ki>vct6 30 napon beh'il nem tesz eleget 
az el6irt ellen6rUstUrCsi, lnforrnil.d6szolg<iltatils1, tilj/;koztllt<is1 es egyeb 
ef:)o'iittmiikOdCsi k6te!czcttaegeinek vagy neki felr6hat6 okb6l meg6zegi a 
Szera&lesben foglalt, illetve mas jogszabalyi kOte!czettsCgeit, igy kll!OnQsen netn tesz 
cleget ellenOrUstiir<!:si k6telezettstgi:nck Cs ennek k6vetkeztCben a tii.mogatott 
teVllkenysCg szabt\lyszerO. megval6sitasat nem Jehel ellen6ri:mi; 

el a kedvezmenyezett az Amr. 128. §-Aban meghatfu'ozott k6telezetts<!get megszegi, 
!) a Kedvezmenyezett ellen a CiigkOzlQnyben kOzzetett m6don c..od-, felszamo!ii.si, 

vegelszamol<isi, hivatalb6li terlesi, vagyonrendezesi eljii.rils indult vagy vCgrehajtasi, 
ad6ssflgre11de2"s! elj:trAs van f<>lyamatban; 

g) a kQzpi'nzekb6\ nyiijtott tilmogatasnk ii.tlii.that6sagii.r61 &Z<il6 2007. evi CLXXX!. 
tOrvi:ny 6. §-a szerinti 5sszef<!rhetetlens0g fennii.ll 

h) a 16/2006. {XII. 28.) MEHVM-PM egyilttes renrlelet 23. § (5) bekezcteseben foglaltak 

ii 

j) 

eseti:n; 
a Szerz6desben r5gzitett kiitelerettsi:g, illetve reszkOtelezettseg teljesitese a 
SzerziidCsben foglalt hatarid6re egyaltaliln nem vagy csak reszben va\6sul meg; 
a Kl!dvezmenyezett a hiztosit<!k ,;;rvenyessi'gi:t lejii.rtilt k6vet6en annak 
meghossmhbitasat vagy cserejet nem igazolja; a kedvezmo!nyezett rCszo!r6l vagy a 
kedvczm<!nyezettre tekintettel harmadik szem~ly rCutr6l nyUjtott biztositek 
megsziinik, m<'cgsemmisUI vagy Crt<!ke egyebkent szamottcv¢en cs6kken, Cs a 
kedvezm<!nyezett meg(elel6 ilj biztositi:k, v~gy az trtCkcsiikkenCsnck megfelel6 
tovii.bbi biztositi:k nytljt<isii.r61 a tamogat6 ii.Ital meghatarozott esszertl hat;i:rid6n 
beliil nem intezkedik; 

kl A kedvemiCnyezeti ollen letotytatort szabdlytalans.agi e!jaras eredmenyeki'nt, """ 
c1a11as szankciOjanak megallapltasa: 

m) 

ha hitelt <'.:n:lemlOen bebizonyosodik, hogy a kedve=Cnyeutt a W.rnogatasi dOntCst 
ememben befolyitsol6 val6tlan, hamis adatot s.zolgaltatolt a tamogatiisi igeny 
benyUjtasakor; 
am<!nnyiben a 
akadalyoztatas>l.t 
kiivetkezett be, 

tamogatott program, 
e16idCz6 kiirUlniO:ny 

projekt meghillsul3.sii.t vagy 
kedvezmCnyezettnek felr6hat6 

ta.-t6s 
okb61 

nj arnennyiben a Szerziidi:sben a kedvezmenyezett rCszelsz&mo!a~i k1itelc=ttsCgCt 
e16lrtii.k, annak elmulasztiisa, illetve nem megfe!el6 teljcsttese eseten: 

o) az Amr.-ben vagy a pii.lyitzati kiirasban a Szcrz6des megkOtesenek fcll"-telektnt 
meghatilrozott es a KedvezmO:nyezett ii.ltal megtett nyilatkozatait a Kcdvezmenyezett 
visszavonja; 

pl az adott tevCkenysi:g megva!6sitasa meghiUsu!, tart6s akaditlyba UtkOzlk, vagy a 
szerWdtsben foglalt QtemezCshez k~pestjelent6s keeedclmet szenved; 

q] az Amr. 120. § (!] bekezdCs c) pontj<iban foglalt felt:Cte! bekOvetke.zik: 
r) a SzeraMes megkOteset6\ szii.mitott 12 h6napon behil a tamogatott tcvCkenysCg nP.m 

kezdiidik meg es a megval6sitii.s CrdekCben hannadik felt6l megvii.sii.rolandO 
szolgitltatasokat, ii.rukat, epitCsi munkS.kat lega!Abb .uok tervezett OsszCrtCkenek 
SO'Yo·B.t el~rO mertekben - esetleges kf>zbeszerUsi kQtelezettstgtnek t"~csittse me!lett 
- 11"-ffi rendeli meg, vazy az erre irB.nyul6 szcrzOdest harmadik fellcl ner.i k6li me11:, 

s) a Szerz6des megkOtesH6l ~zii.mitott 12 hOnapon beliil a tii.mogatii.s igi:nybeveteli:t a 
kedvezmCnyezett erdekk6rebcn fclmerUlt okbOl nem kezdemenyezi, kifizeti:si kecelem 
benyiijtasaval a megitelt tamogatas legalii.bb 10%-:inak felhas211a1asat nem igazolja 
es ki:sedelmCt ezen idii alatt ir<isban sem menti ki. 

Ha a fent meghat>u-ozott elii.llli•i okok barmelyike bek6vetke:tik, az NF0 jogosuk a 
Szerzodest6! val6 cla.11.isri>l az616 diinti:s meghoratal<iig, a kedvezm~nyczett tovabbi 
titmogatasi igenyere vonatkoz6an a t;imogat6i dQntCs meghoratahl.r, a Sze~6des megkOti:sCt, 
illetve a kifizet<lst fe!fllggeszteni. 

r' ·1 
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A S""rz6d~atol tilrteno clSil<l.a c=t<'n a Kedvcz•n~nyezctt ,.,, <od<lig EolyQ,.;<o« "'"'°"""'"' 
(beleCrtve az el6leget is) C>sszeg~t a Ptk. szerinti kamattal nOvelt mertekben - kincatiiri kiirbe 
tartoz6 k6zponli k6lt•Cgvetesi szervek eseti'ben kamatmentescn - kiiteles visszaf\Zetni a 
K6zremUk6d6 Szetvezet itltsl megjeliilt banks:titm\ilra, az eLil!ii.st kl'JVet6 15 munkanapon 
belUJ. A kamatsz<i.mit<is kczd6 id6pontja a titmogatas - vagy annak egyes reszletei -
foly6sitil.sanak napja, utols6 napja pedig a visszafizetesi kOtelezettsi:g teljesitesl:nek napja. A 
termeszet.ben j~tt~tott tekpheiy, te\ek vagy telek es Cpflkt eseti:ben az igazsi.tg\lgyi szakert6 
alta! megielillt eneket kell alapul vcnni 

A Kedv~zmi::iyezett - kive~e kincstly"i korbc tartoz6 kiizponti k6ltsCgvet.!si szervek a 
kamaton felul a hatalyos Jogszab:ily1 el6irasok szerint k6rnles kesede:mi kamatot fizetni, 
amennyiben b<irmely visszafizetesi k6telezettseget hatarid6ben neni teljesiti. 

9.2.6. Jogosula!lanul igCnybe vett tfunogat<i~i reszOsszeg visszakOvetelese 

A T<imogat6 a $?.erzOdes m6dositi>sa, vagy a;: att61 ti>rti'n6 elallas ni:lklll is elrendelheti a 
k0ltsegvetesb6l nyiijtott t>l.mogatB.s reszleges a jogru<ab;l.Jy..ertessel, illetve a nem 
rendeltetl:sszerii vagy szerz6deseller.es Eelhasznii.!a.ssal ar8nyos mertekC. - visszafizeteset_ 
!!yen e~etben a kedvezm<inyezett a jogosulallanul igCnybe vett tii.mogata~ osszegi:t a Ptk_ 
srerinti kamattal niivelt mertekben - klncstari k6rbe tartoz6 kf>zponti k6!tsfigvetesi szervek 
eseteben kamatmentesen - kOteles vissui.fizetni a K6zremtlk6d6 Szervezet illtal megje\6lt 
bankcimlii.ra, a t.itmogat6 itltal meghat<i.rozott ~hatarid6n beliiL A kamatszitmit;is kezd6 
id6pontja a kOltsCgvet1'sb6! nyUjtott tamogatits jogosulaUan feniasznaliisanak kezd6 napja. 
utols6 napja a visszafizetesi kiitelezettseg teljesitCsCnck napja. 

9.2,7. Klz<irits a p;\Jyilzati lehet6segckb6l 

A Kedvezmenyezett kiz:irhat6 az Eur6pai Szaoi<lhs Alapb6l, az EurOpai Region<ilis Ftjlesztes1 
Alapb6l es a Koh&zi6s Alapb6l finanszirozott el6irii.nyzatok tamagatasi rendszer0b6l 
legfeUebb lit evre, amennriben az An1r_ 120. § {21 bekezctesben, il!etve a 2011.januar J. utan 
me!!Jelent pa!yfu:~ti felhivii.sok ese\Cbcn az anamhil..ztartii.s..-61 sz616 1992. ~vi XXXV!ll. 
t6rvCny 122/A. § (1) es (2) bekczdesben foglalt kizii.ritsi okok valumelyike bekOvetkezik 

9.3, Szabillytalansli.g 

A KedvezmCnyezett tudomii.sul veszi, hogy a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (11 bekezdes 
24. pontj>l.ban meghatitrowtt szab;ilytalansitg esettn a KQzremiikOdO Szerve""t ilietve a 
T;imogat6 a S7."llri!ytalans<igi eljaras crodm~nyekCppen jogosult a kifizetesi igi:nylest>en 
srerepl6, szabalytalans<iggal er:ntett llsszeg egy ri:szCnek vagy egeszCnek kifizeteset a 
szab.ilytalansitgi eliaras alatt fe\fiiggeszteni, annak eredmi:nycktppen pedig e!utasitani, vagy 
a kifizetett t<'lmogatas egy reszet vagy egi:szet visszakiivetelni, es a megittlt tamogatiist 
cs5kkentcni, valamir.t a vonatkoz6 jogszabalyokban es az ASZF-ben meghat<irozott mas 
szankci6t alkalmazni. Ez esetben a mcgitoilt tamogatM a Szen:&li:s m6dosltasa n~lklll 
csQkken_ A Kedvezmenyezettet a vele szembcn alkalmazott swnkci6k ne1n 1nentesitik a 
Szerz6d<\Sben fogialt kiitelerettsege! teljesitCse a16l. 

A teljos t<l.mogatitsi Osszeg visszafizetese esetCn a Szerz6des mcgszllnik. 

10. A ti\mogat8.sok ellenOr:.ese 

A Kedvezmenyezett a Szer.:Odes aliiirii.s&val kOtelczcnseget v;illal arra, hogy a t,;,mogatits 
felhasznalii.sii.nHk illetvc a Projekt megval6~urasa.nak elle116rzese1 minden olyan szervezet, 
bat6silg, egyeb szemCly res:<Cre lehetiivC teszi, amelyeket erre jogszabitly jogosit, illetve 
k6telez. llyen szervek kiil6n6sen a K6zremllk0d6 Szervezet, a Toimogat6, a T§.mogat6 
Kiizbeszerz<ls Felllgyeleti F6osztillya, a fejezdck elleniir:<Csi szervezetei, sz Jgazol6 Hat6si.tg, a 
Kormany ii.Ital kijeliilt beis6 el1en6r>:esi szerv, a Kincst~r. Allarni S:>amveviisztk, az Eur6pai 
Bizottsag illetekes s?.e:'V~7.~tci Cs az Eur6pai Szarnvev6szCk. 
A Kedvezm<!nyezetl bi,,ios;tani kOtek~. hogy az e!6zetesen reszere tiejelenletl ht'/J'szin1 
elleu6rz~£ek "lkalmftval az erre faljogositott kepvisd6je je:en legyen, es ,. szUkseges 
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dokurnentumok rendelk.,ze5re bucs"-tasilval, a szUkstgea infonnaciOk, ken adatok 
megadasaval, valamint a fizikaL cszk6z0kh6z val6 hozzafores blztositasaval scgitse w: 
ellen6rzi;sck vi:grehaJtasat, tov<i.bb<i. a vizsg<ilat ala;>J"-n keszilett jeg;i.·z6ki.>nyv atvCtelet 
a1a1rasava1 igazo\ia. 

11. A Projekt dolr.umenhunainak nyUv<intartii.sa. es meg6rzese 

A Kedvezmi:nyezett kOteles a Projekt dokumentumainak nyi!vli.ntartasat i:s 6rzCs6t 
biztositani Ca azt a jogszabalyokban, illetve a jelen Altalii.nos SzerWdesi FeltCtelekben 
meghat:Arozott szervezetek, hatiisii.gok illetve egyeb szemelyck reszere hoz:>Mi:rhel6vi: tenni. 
A Kedvezrnenyezett a Projekttcl kapcsolatos minden dokumentumot elkUl6nitetten kOtelea 
nyilvantartani, es lega!Abb 2020. december 31-ig megOrlzni. 

Az eredeti dokumenlumokat a Kedvezmenyezett fitzi abban az csetben is, amennyiben kiilsfi 
projektmcnedzsment szcrvczetet vesz igi:nybe. 

A Kedvezm<lnyezett kOteles a Projektre vonatkoz6an ellc.Jl6nitett szamviteli nyilv3.ntart3.st 
vezetni. 

12. A Projekt fenntart.lo.a, tulajdonJoc <!1 s:.elleml Jogok 

12. l. A tfunogatott beruha.zassal !Ctreho:rott vagyon a fonntart3.si idOszak alatl csak a 
timogat.itsi dOnteat hoz6 e16zetes j6vahagy9.sB.val es a KOlts<lghaszon elemzesben vii.llalt, es 
az egyCb k6telezetts6gek atvaUa!as.ivaJ, i\truhazasitval idegenithet6 cl, adhat6 berbe, illetve 
terhe!het6 meg. A kor!3tozB.s megszegese escttn a Kcdvezmenyczettnek - a jogszabitlyban Cs 
a SzcrzcldCsben foglaltaknak megfete!Oen - vissz" kell fizetnie a tii.mogatast a tamogat6 
ri:sziire. Nern min6sUl elidegenitesnek az 6nkonnfu!yzati tarsullis fel61 a tag 
Onkormanyzatok, •·alamint a Magyar Allam mcgbi:rottjaki:nt eljii.r6 szervezet fel61 a Magyar 
Allam ri:szCre t6rten6 vagyonatadits. 

A projekt fenntartaa; id6szak kezdete a projekt bekjezCset k6vet6 nap. 
A Projekt eredmCnyei, igy kiilOnOsen (az akarcsak rCszbenl a titmogatasbii! li'trehozott 
vagyon es az azzal kapcsolatos jelentc':sek es egyeb dokumentumok tulajdanjoga, va!amint a 
Projekt soran li:trejOtt. vagy beszen:ett vagyo:"li i:rtcikct kCpvisel6 szellemi alkoliisok 
kizar6lagos felhaszn:'il<lsimak joga a Kedvezmi:nyezettet illeti. 

12.2. A ?rojekt megval6sitiis3.nak vegCre a Projekt eredmi'nyekepp JetrejOtt vagyontargyak 
tulajdonjog<it (szellemi alkoUl.sok felhaszn:'il<is<i.nak jogio.t) - amennyiben azzal eredetileg nem 
rendelk=ett, es az atruhilziis nem (ltkOzik jagszab9.lyi rendelkezesbe. vagy nem idegen 
tulajdonon t6rttnt a berJhii.zas - at ktl\ ruhii.zni a Kedvezmenye...,ttre. A:z ittrJht.zas 
doku1nenturnait a titr6 projekt e16rehalad;!.si jelenteshez ~satolni kell. 

12.3. Beruhitzi>sijellegii. projektck eseti:n a Kedvezmi:nyezcn a projekt befejezest61 sz<i.mitott 
5 Cv1g, kis" es k0zi:pvallalko7.Usok eseti:ben 3 i:vig a tll.mogatas visszafizetesenek terhe 
mellett vallalja, hogy a projekt rr.egfelel az 1083/2006{EK renddet 57. cikki:nck (I) 
bekezdeseben foglaltaknak. 

Amennyiben a Kedvezmenyezett a jelen pontban foglalt kOtelezettsege nem teljesiii, 
haladi:kta1anul kOteles i:rtesiteni a K6zrernUk6d6 $,;ervezetet. 
A tii.mogatott beruhii.zassal letrehoiott vagyon a fonti iddpontig csak a tamagetasi dOnt<lst 
hoz6 e\Ozetes j6v;l.hagyAsB.val es a foglalkoztatasi, il!etve a szo!gol.ltata.si es az eeyi:b 
kiitek""ttsegek iitv;l.llal0.saval, atruhii.zasaval idegenithet6 el, atlhat6 bi:rbe, illetvt: terhelhe16 
meg. 

12.4. A jelen S>:encldi:s hata!ya alatt a Ptojeklhez keszitett pen2i.\gy1 es gazdasilgi 
kOltsi:ghaszon elemzes olyan va)toztattis:l.hoz, amely a penzii.gyi elcmzesnek a tamogattisi 
;n1enzit'1sra vonatk.,,,6 eredmenytt befoly<isolja vagy befolyii.solhatja, a Kedvezmenyezett 
k6l<'i~s a Tilmogat6 el6zetes irasbeii j6v<ihagyitsitt kerni. 
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12.S. Amcnnyiben a Kedvei:mi:nyezctt a proJekt keretCben k<'>zbesze~si eljA.r<l.s 
lefo\ytatii.s<ira kOteles, a Kedvezmi:nyezett k6teles a k62beszerz<:ai eljar.is lefolytat.itsa soran 
az ajtinlati/reszveteli/ajil.nlatteteli felhivitsban, il!etve a nycrtes ajB.nlattev6vel megk.!)tiitt 
sierzOdesben kikiitni, hogy a teljesaes soran kelctkez6, a szerz6i jogi vi:delem ala es6 
alkotitson a Kedvezmi'ny~ett teriilet1 korlatozii.a nelkiili, kizar61agos es harmadik 
szemelynek atadhat6 felhasznil.l<i.si jogot s:<erez. Kiiteles tovlibba biztosltani, hogy a 
2zerz6d<!s alapj!!n a Kedvezm~nyezett jogot szere=n az alkotas (tervl >i.tdolgozasara. 
Ha a ProJektet a Kedvezm<'nye><ett bitnnely akbOl nem val6sltja mcg, vagy rCszbcn va!6aitja 
meg, akk.or a szerzi>i jogi vedelem ala ~s6 alkotil.s felhaszna.Jasii.nak joga.t k6teles 9.truhfu:ni a 
TilmogatOta vagy az ;l.lta!a megjeliilt ~zemelyre. 

12.6. Amennyiben je!en Szen:Odes e.lap~an foly6sitott tamogaths terhcire, vagy a ProJekt 
kereti:ben ietrejiitt szellemi aJkotas felhasznitl'1!5;ira a Kedvezin&nyezett jogot szerez. Ugy 
kOteles ezen has7.n3.lati jogot felhivii.sra a T0maga.t6 es a KOzremUk6d6 Szervezet rCs:i:Crc 
ingyenesen biztositani. Tti.mogat6 es a K5zrem0k0d6 Szervezet e jogot UzletszerUen nem 
jogmmlt gyakarolni, igy a felhaszn<ilils a jiivedelemszerzi:s vagy jOvedelemfokozas cO,ljilt a 
Tltmogat6 es a KO~rem\l.k6d6 Szervezet reszer61 kiizvetve sem szolgalhatja. 

12.7. A kiizbeszerni:si elj<\ras meginditasa e16tt a Kedvezmenyezett kCteles a teljes!t~sre 

keriil6 tervi:zi:si s:l<llg8.ltata.sok tekinteteben a te~z6t megillet6, szerti'i1 jogi vc':delem ala es6 
alkotB.son. harmadik szem<!lynek <itadha~6 felhasznitlitsijogot szerezni. A felhasznaJOi jognak 
magil.ban kell foglalnia az alkotas (terv) <itdolgocl.sanak jogitt is. 

12.8_ Arr.enn_yiben jelen Szcn:<\d<!s alapjio.r. foly6silott tamogat3.s terhere, vagy a Projekt 
kerettben l<'trejiitt szdlem1 alkotas felhaszn0.!3.sara a Kedve7.mi:nyezett jogot s1-ere2, Ugy 
tulajdonjog.o~nak erintetlenO.l hagyio.sa mellett k6teles annak oktat<isi / kepUsi ,I 
foglalkoztat<isi celra t0rtCn6 felhaszmil.isat bannely tovitbbi felhasznal.6 resrere ingyenesen 
bi>otosltani. A folhasznfl.10 ezt a ;ogii.t -UzletszerUen nem gyakorolhatja, igy a fe!hasznaias a 
jOvedelemszerzes vagy jiivedelemfokoz..is celjitt k6"-Velve sem szalgiilhatja. 

13.T&.jekoztat.i6 i's nyilrinossil.g 

IJ. l. A KedvezmCnyezett a Projekt inegval6sit.isa sorim kiiteles a hatii.lyos jogszabalyokban 
meghatarozott taji:koatatasi i:s nyilv0.noosagi k6telezettsi:geknek eleget tenni, a ProjektrOJ es 
a ta1noi;alil•T6l az ott r.ieghat.irazott m6don Cs tartalommal inform;l.c16t nyUjtanL A 
tB.jekoztatilsra es nyilvanossagra vonatkoz6 kOvetelmenyeket a Tamogat6 bonlapjti.rO! 
let0lthei6 Arcu!ati KezikOnyv es a Kedve>.menyezettek l8.ji:koztat:\.si k6telezetts6gei c. 
Utmutat6 tartalmazza. 

13.2 A Kedvezmen;-et.ctt a Szera6des al3ir;i.siiva! v:i.llalja, '1ogy a Tamogat6 elektronikus i:s 
nyomtatott kiadvAnyaiban media-megjekni:seiben es egyeb tiijekoztat6 jelkgti renCezv~nye1n 
Projektji:t igeny eseten bemutatja, Cs az eTTe irii.nyu\6 megkeresest csak alapos okkal 
utasitja vissza. 

lJ.3. Amennyibetl a KcdvezmCnyezett eszkiJzbeszerzesi'hez nyUjtott t0.rr1ogataa az 50 milli6 
forintot. banndy mii.s beruhazashoz ny\l.1tott ta1nogatas a 10 m1lli6 forinlot mcghaladja, 
vagy ha az atadasra a sajt6 ki:pvisel6it is meghlvjak, a Kedvezm<inyezett k6teles az eszk6z, 
illetve a berohazas il.tad<isitr61 a K6zremiik6d6 Szervezctct i:rtesiteni az atadils napjii.t 
megcl6z6 lcgki:~6bb 20 nappaL 

JJ.4. A Kedvczmenyezett kiiteles tov3.bba b.irmely. a Prajekttel kapcsolatban szervezett 
nyilvanos, a s.ijt6 rCszvetelevel zaJl6 rendczvc':nyr6l a K6zremiik6d6 SzervC7.et kepvisel6je1 
erteslteni, a rende,,.,•eny napjilt megel6z6 legk€s0bb 20 nappal. 

13_5_ A KedvezmCnyezett a SzerzOdCs al'1.irasii.val hoz:1itjarul<is<it adja ahhoz, hog" a 
Tamogat6, valaminl a l\OzrcmLik6d6 Szet~i~..tct keze!CsCben ICv6, a t·.imogatas felhasznli.lilsilr« 
vanatkozO adatokal a Tilmogat6 es a K6~remiik6d6 Sz~rvezet ny•lvi!noss<lgra hozhatja, 
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kivCve azokat az adatokat, melynek nyilv<lnossitgra hazatal<i.t jogszabaly kifejeutten 
megtiltja. 

l4. A SzerzOdo!s megszilnl;se 

14. l. A Szer-.'6d6 Felek inegii.llapodnak abban, hogy a Szerz6dCs a teljc~itest {beleertve az 
ellen6ri<Cs!Uresi, valan1int a dokutnentum-meg6rzCsi k6telezetts<':get isl megel6z6en esak vis 
maior, lehetet\enii;Cs. a K1i.zremUkOd6 Szervezet, vagy a Kcdve~rni:nyezett itltali, a 
Szer-zOdesbeJ;J rneghatt.rozDtt esetekben es rn6don tCrter.6 elii.llii.s. meg:;.;:Unes, vagy a birOsag 
hatarozata alapj6n szUnlk meg. 

14.2 A Szerz6d6 Fe!ek a jogviszony jellegere va16 tekintettel a felmonda~ jogat k;,;arjak. 

14.3. A Kedvezmenyezett cla.Jlhat a Szerzod~~t61, a1nenny1bcn annak teljesitesere, a 
i;zerz6desk6to!st k6vet6en, neki fel nem rChat6 okb61 bea.Jlott k6rUJmeny folytan nem kOpes 
A Szerz6des ilyen esetben, annak megk6tesCre visszamen6 hatallyal megszUnik, Cs a 
Kedvezmtnyezett kOteles a t.imogat<is eta.llas id6pontjaig foly6sitotl 6sszeget az eiatra.s 
1d6pontjahan ervi:nyes, Ptk. szerinti kamattal n6velt Osszeggel. az elli.llii.sban k6z6\t 
id6pontban visszafizetni. A kamatszamitas kezd6 id6pon!Ja a ti\.mogatli.s - vagy annak egyes 
rf;szJetei - kifizet<ise'1ek napja, utols6 napja pedig a vissw.iizetesi k5telezettsCg teljesite&enek 
napja. 

14.4. A Kedvezmenyezett a kamaton feliil a hatitlyos _iogs:.ab9.lyi ekiir;isok szerint kbteles 
kesedelmi kamatot fizet'1i, amennyiben visszafizetesi k6telezettseget hat0.nd60Cn nem 
teljesitL 
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