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O<ozremukodo Szervezet es Kedvezmenyez~tt. a tovabbi.ak.ban egyOtt: Szerzodo Fe.lek) 
kozott az alulf rott helyen es napon ·az alabbi feltetelekkel. .. 

Ha a projektet tobb Kedvezmenyezett kozosen va l6sitja meg (tarsulas), a 
Kedvezmenyezettek egymas kozti, valamint a Kozremukodo Szervezet, illetve a 
Tamogat6 es a Kedvezmenyezettek kozti viszonyokat a jelen tamogatasi szerzodes (a 
tovabbiakban: Szerzodes) elvalaszthatatlan mellekletet kepezo tarsulasi megallapodas 
tartalmazza. A jelen Szerzodest alair6 Kedvezmenyezett a Szerzodest, mint projektgazda 
- a tarsulas megallapodasban ·kapott meghatalmazas alapjan - a tarsulas osszes tagja 
(mint kedvezmenyezettek) neveben frja ala. 
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1. Elozmenyek 

A Tamogat6 az Uj Szechenyi Terv Kornyezet es Energia Operativ Program (a 
tovabbiakban: OP) kereten belOI ,, Tavho-szektor energetikai korszerusitese, 
megujul6 energiaforrasok felhasznalasanak lehetosegevel" targyu felhivast tett 
kozze, melyre Kedvezmenyezett KEOP-5.4.0/12-2013-0025 azonosit6 szamon 
regisztralt, 2013.11.12. napon befogadott projekt javaslatot/palyazatot nyujtott be, a 
jelen Szerz6des mellekletet kepez6 felhivas es utmutat6 szerint (amelyek akkor is a jelen 
Szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepezik, es a Szerz6d6 Felekre kotelez6 ervenyuek, 
ha azok fizikai ertelemben a jelen Szerz6deshez nem kerOlnek csatolasra) , amelyet a 
Tamogat6 2013. december .... kelt tamogat6 level szerint tamogatasban reszesitett. A 
Tamogat6 dontese alapjan Kedvezmenyezett vissza nem teritend6 tamogatasban 
reszesOI. 

A jelen Szerz6des mellekletet kepezi, es a Szerz6d6 Felekre kotelez6 ervenyu minden 
olyan tanulmany, elemzes, hat6sagi engedely I muszaki terv es tartalom, nyilatkozat, 
beszerzesi terv, tarsulasi megallapodas es egyeb dokumentum, valamint ezek 
m6dositasai, amelyet a Kedvezmenyezett a projekt javaslat/palyazat mellekletekent 
benyujtott, amelyek fizikai ertelemben nem kerOlnek csatolasra a jelen Szerz6deshez. 

. . 

2. Szerzodes targya 

2.1. Az El6zmenyekben meghatarozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerz6dest 
kotik: 

Jelen szerz6des targya a(z) Fiistgaz hohasznosit6 rendszer telepitese a FOTAV zrt. 
Rakoskereszturi Futomuvebe dmu, a palyazati adatlap · es annak . mel lekleteiben, 
illetve amennyiben iranyad6, az elteresek listajaban ·rogzitett' projekt (a tovabbiakban: 
Projekt) elszamolhat6 koltsegeinek a Kohezi6s Alapb61 es hazai kozponti koltsegvetesi 
el6iranyzatb61 vissza nem teritend6 tamogatas formajaban torten6 finanszirozasa. 

Kedvezmenyezett a ·jelen Szerz6des alairasaval kotelezi magat arra, hogy a Projektet a 
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelel6en, kell6 alapossaggal, hatekonysaggal es 
gondossaggal megval6sitja, illetve a 2007-2013 programozasi id6szakban az Eur6pai 
Regionalis Fejlesztesi Alapb61, az Eur6pai Szocialis Alapb61 es a Kohezi6s Alapb61 
szarmaz6 tamogatasok felhasznalasanak rendjer61 sz616 4/2011. (I. 28.) Korni. 
rendeletbe·n [a to.vabbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] rogzitett feltetelek 
fennallasa eseten az · ott. el6irt m6don a kozbeszerzesi eljarasok lebonyolitasaba a 
Kozremukod6 Szervezetet es a Tamogat6 Kozbeszerzesi FelOgyeleti F6osztalyat bevonja. 

2.2. A jelen Szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepezi az ,,Altalanos Szerz6desi 
Feltetelek az Uj Szechenyi Terv Kornyezet es Energia Operativ Program ,,Tavho-szektor 
energetikai korszerusitese, megujul6 energiaforrasok felhasznalasanak · 
lehetosegevel" felhivas kereteben tamogatasban reszesitett kedvezmenyezettekkel 
kotend6 tamogatasi szerz6desekhez" (a tovabbiakban: AszF) amelyet a Kozremukod6 
Szervezet a jelen Szerz6dessel egyidejUleg egy peldanyban bocsat a Kedvezmenyezett 
rendelkezesere. 

3. A Projekt megvalositasanak idobeli iitemezese es helyszine 

3.1. A Projekt kezdete 
A Projekt megval6sitasi id6szakanak kezd6 id6pontja: 2011. ev 10. ho 11. nap. 

3.2. Koltsegek elszamolhat6saganak kezdete 
A Projekt koltsegei elszamolhat6saganak kezd6 id6pontjat a Palyazati Felhivas es 
kapcsol6d6 mellekletei hatarozzak meg. 
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A Projekt koltsegei elszamolhat6saganak kezdo idopontja: 2006. deeember 20. 

A Projekt kereteben az ezt kovetoen felmen11t kiadasokat lehet elszamolni. 

3.3. A Projekt fizikai befejezese, megval6sftasa, befejezese 

3.3.1. A Projekt fizikai befejezese 
A Projekt fizikai befejezesenek tervezett napja: 2011. ev 12. ho 30. nap. 

A projekt fizikai befejezesenek napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/palyazatban 
meghatarozott feladat, eel a felhivasban foglaltaknak, es a Szerzodesben rogzitetteknek 
megfeleloen teljesult. 

3.3.2. A projekt megval6sftasa 
A zar6 beszamol6 es elszamolasi esomag benyujtasanak legkesobbi idopontja 
2014.06.30. 

3.3.3. A projekt megval6sftasanak napja az a nap, amelyen a 
projektjavaslatban/palyazatban meghatarozott feladat, eel a felhivasban foglaltaknak 
megfeleloen, a Szerzodesben rogzitetteknek megfeleloen teljesult es a Kedvezmenyezett 
az elszamolasra benyujtand6 szamlakat, szallit6i kifizetes eseten az eloirt onreszt a 
szallft6k reszere kiegy~nlftette . 

3.3.4. A Projekt befejezese . 
A Projekt akkor tekintheto befejezettnek, ha a tamogatott tevekenyseg a jelen 
Szerzodesben meghatarozottak szerint teljesult, a megval6sitas soran keletkezett 
szamlak kiegyenlitese· megtortent, a tamogatassal letrehozott vagy beszerzett eszkoz 
aktivalasra kerult, e_s a Kedvezmenyezettnek a tamogatott tevekenyseg befejezeset 
tanusit6, hat6sagi engedelyekkel es bizonylatokkal alatamasztott beszamol6jat, 
elszamolasat a Kozremukodo Szervezet j6vahagyta es a koltsegvetesbol nyujtott 
tamogatas foly6sftasa az igazolt tamogatas-felhasznalasnak megfelelo mertekben 
megtortent. 

3.3.5. A Projekt lezarasa 
A tamogatott tevekenyseg akkor tekintheto lezartnak, ha a Szerzodesben a befejezest 
koveto idoszakra nezve a kedvezmenyezett tovabbi kotelezettseget nem vallalt es a 
3.3.4. pontban foglalt feltetelek teljesultek. Ha a Szerzodes a tamogatott tevekenyseg 
befejezeset koveto idoszakra nezve tovabbi kotelezettseget tartalmaz, a tamogatott 
tevekenyseg akkor tekintheto lezartnak,, ha valamennyi valla lt kotelezettseg telje?Olt, es 
a kedvezmenyezett a . kotelezettsegek megVal6sulasanak eredmenyeirol sz616 zar6 
projekt fenntartasi jelenteset benyujtotta, es azt a tamogat6 j6vahagyta, valamint a zar6 
jegyzokonyv elkeszult. 

3.3.6. Az elszamolhat6sag hatarideje 
A Projekt kereteben a 3.3.1. pont szerinti fizikai befejezes napjaig felmerult es a 3.3.3. 
pontban a megval6sulas napjaig kiegyenlitett koltsegek szamolhat6k el. Az ezen 
idopontot kovetoen keletkezett koltsegre tamogatas nem foly6sithat6. 

3.4. Kedvezmenyezett vallalja, hogy a Projektet a palyazati dokumentumokban 
vallalt helyszineken (telepules, utea, hazszam, helyrajzi szam) alatt (Projekt helyszfne) 
megval6sftja, es azt - amennyiben a projekt eseteben relevans - a fenntartasi idoszak 
alatt ugyanezen a helyen fenntartja/Qzemelteti. 
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4. A Projekt koltsege, a tamogatas forrasa, osszege es elszamolhato 
osszkoltsege 

4.1. A Projekt osszkoltsege 

4 .1.1. A Projekt nett6 osszkoltsege 93.714.308 Ft, azaz kilencvenharommillio
hetszaztizen negyezer-haromszaznyolc forint. 

4.2. A Projekt elszamolhat6 osszkoltsegei 

A Projekt elszamolhat6 osszkoltsege 89.399.000 Ft, azaz nyolcvankilencmillio
haromszazkilencvenkilencezer forint. 
A Projekt elszamolhat6 koltsegeit jelen Szerzodes 1. szamu melleklete tartalmazza. 

Ha a Projekt elszamolhat6 osszkoltsege a tervezetthez kepest csokken, a tervezett celok 
megval6sftasa mellett, a tamogatasi osszeget is aranyosan csokkenteni kell. Amennyiben 
a Kedvezmenyezettet a Projekt megval6sftasa soran kozbeszerzesi eljaras 
lefolytatasanak kotelezettsege terheli, a Projekt megval6sftasat celz6, utols6 
kozbeszerzesi eljaras befejezeset kovetoen, vagy amennyiben az egyes beszerzesekre 
jut6 tamogatast a palyazati adatlapban meghataroztak, barmely kozbeszerzesi eljaras 
lefolytatasat kovetoen a Kozremukodo Szervezet kezdemenyezheti a megftelt tamogatas 
csokkenteset ·a szallft6i szerzodessel le nem fedett tamogatas osszegevel. Nern kerOI sor 
a szallft6i szerzodessel le nem fedett tamogatas elvonasara, ha a Kozremukodo Szervezet 
e_rre iranyul6 felsz61ftasaban megjelolt hataridoben . es m6don a Kedvezmenyezett 
indokolja, hogy a szallft6i szerzodessel le nem fedett tamogatas· felhasznalasa a Projekt 
celjainak elerese erdekeben szOkseges es az indoklast a Kozremukodo Szervezet 
elfogadja. 

Amennyiben a Projekt megval6sftasa soran, az elszamolaskor bemutatott es elfogadott 
tenyleges koltsegek meghaladjak a tervezett koltsegeket, - a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 36. § (4) bekezdeseben foglalt esetek kivetelevel - a Kedvezmenyezett ebben 
az esetben is kizar61ag a jelen Szerzodesben foglalt tamogatasi osszegre jogosult. 

4.3. A Projekthez felhasznalasra kerulo forrasok 

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

4.4. A tamogatas osszege es merteke . _ 

A tamogatas merteke a Projekt elszamolhat6 osszkoltsegenek so 010-a, de legfeljebb 
44.699.500 Ft, azaz negyvennegymillio-hatszazkilencvenkilencezer-otszaz 
forint. 

Amennyiben a jelen Szerzodes megkotesekor hatalyos AFA szabalyozas a jelen Szerzodes 
hatalya alatt ugy valtozik, hogy az AFA-kulcs merteke no, a tamogatas osszege 
szerzodes-m6dosftas kereteben novelheto. Amennyiben az AFA-kulcs merteke csokken, 
a tamogatas osszege is csokken. 
Amennyiben a Kedvezmenyezettet a jelen Szerzodes szerint megilleto tamogatas az AFA 
osszeget nem foglalja magaban, a Projekthez kapcsol6d6 AFA fizetesi kotelezettseg a 
Kedvezmenyezettet terheli. 

Minden egyes projektelemre/tevekenysegre vonatkoz6 tamogatas intenzitasa 
egysegesen: so 010. 
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Az AszF 3.24.2. b) pontja szerinti kifizetesi mod kizar61ag az alabbi projektelemek 
eseteben alkalmazhat6: 

az el6keszitesi tevekenysegek kivetelevel az osszes tevekenyseg. 

Amennyiben az igenybe vehet6, barmely forrasb61 szarmaz6 tamogatas merteke valtozik, 
a Kedvezmenyezett err61 a Kozremukod6 Szervezetet a tudomasara jutast61 szamitott 8 
napon belOI ertesiteni koteles. 

A projektet finansziroz6 alapban az N+2/3 szabaly kovetkezteben Magyarorszag forrast 
veszitJ:iet az idoben nem megval6sul6 lehivasok miatt es ezzel a tamogat6i okirattal 
rendelkez6 projektek tervezett EU finanszirozasanak egy reszet az allam elveszitheti. 

Amennyiben a tamogatasi szerz6desben a projekt megval6sitasara meghatarozott 
hatarid6 m6dositasa hatranyosan befolyasolja az N+2/3 szabaly teljesiteset, ugy a 
Tamogat6 a megitelt tamogatast az elvesztett forrassal aranyosan egyoldaluan 
csokkentheti. 

Az elso kifizetesi kerelem teljesitesenek feltetele: 
. . 

4.5 Tam·ogatas jogdme: 
Az . Uj Szechenyi · Terv Kornyezet es Energia Operativ Program prioritasaira re.ridelt 
forrasok felhasznalasanak reszletes szabalyair61 es egyes tamogatasi jogdmeir61 sz616 
36/2012 (VI.08.) NFM rendelet 5. §-aban foglaltaknak ~egfeleloen a jelen Sze.rz6des 
alapjan nyujtott tamogatasb61 · 

44.699.500 Ft, azaz negyvenneg·ymilli6-hats.zazkilencvenkilence.zer-otszaz ·torint 
,,az Eur6pai Uni6 muk6deser61 sz616 szerz6des 106. cikke (2) bekezd·esenek az altalanos 
gazdasagi erd~ku szolgaltatasok nyujtasaval megbizoJt egyes vallalkozasok javara 
k6zsz9lgaltatas ellentetelezese formajaban nyujtott allami tamogatasra val6 . 
alkalmazasar61 sz616 20.il. december 20-ai 2012/21/EU bizottsagi hatarozat (HL L 7., 
2012.1.11., 3. o) alapjan kozszolgaltatas ellentetelezese " formajaban ·nyujtott 
allami tam()gatasnak minosUI (melynek tamogatastartalma 44.699.500 Ft), 

5. A Projekt megval6sitasanak szamszerusitheto eredmenyei evek sze~int 

A Kedvezmenyezett a Projekt megval6sitasa saran· a tamogatast a 4_. sz. mellek.leteben 
meghatarozott szamszerusithet6 eredmenyek, .·indikatorok elerese erdekeben jogosult es 
egyben koteles · felhaszn·alni. Kedvezmeriyezett a stamszerusithet6 eredmenyeket 
teljesiteni koteles. 

6. Biztositekadasi kotelezettseg 

Kedvezmenyezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben fog laltak szerint a jelen 
Szerzodes 5. szamu mellekleteben fc;>glaltak szerinti biztositeko(ka)t nyujtja. 

Az 5. szamu melleklet az AszF, a felhivas, valamint a 4/2011. (L 28.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerinti szabalyszeru benyujtasat61 valik a jelen Szerz6des reszeve. 

7. Tamogathat6saghoz sziikseges feltetelek 

7.1. Jelen szerz6des alairasaval Kedvezmenyezett vallalja, hogy tamogatasra csak 
abban az esetben tart igenyt, ha a legmesszemen6bbekig betartja a jogszabalyi 
el6irasokat, elvegzi a kedvezmenyezettekre ruhazott feladatokat. 
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7.2. Jelen tamogatasi szerzodes m6dosftasara a Ptk. szabalyai szerint van lehetoseg, 
azonban jelen szerzodes alafrasaval Kedvezmenyezett kijelenti, hogy minden egyes 
tamogatasi szerzodes m6dositas Kozremukodo Szervezet altali alafrasaval, illetve 
valtozas bejelentes Kozremukodo Szervezet altali j6vahagyasaval lemond az 
m6dositas/valtoztatas idejen hatalyban levo projektmenedzseri koltseg 5%-r61. 

7 .3. Az igazoltan egyenerteku muszaki tartalom valtozas nem minosUI szerzodes 
m6dosftasnak, tovabba valtoztatas bejelentesi eljarasra sines szukseg tekintettel arra, 
hogy a kivitelezes muszaki tartalmat jelen szerzodes melleklete tartalmazza, mely a 
szerzodes nem elvalaszthatatlan resze. A muszaki tartalom valtozast a mellekleten 
atvezetve kell a Kozremukodo Szervezettel j6va hagyatni. Az egyenertekuseget 
Kedvezmenyezettnek igazolni kell, a projekt tervezoje vagy mernoke projektcel 
valtozatlan megval6sulasar61 sz616 nyilatkozataval alatamasztva . 

7.4. Kedvezmenyezett kotelezettsegeinek elmulasztasa eseten lemond a 
projektmenedzseri (tovabbiakban: PM) tevekenysegert jar6 tamogatas alabb 
meghatarozott reszerol amennyiben: 

7.4.1. a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdesben meghatarozott 
tevekenyseg - A tamogatast igenylo, illetve a kedvezmenyezett a kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyerol, eredmenytelensegerol, az ajanlattevo kizarasar61, a szerz6des 
teljesftesere val6 alkalmatlansaganak megallapftasar61, ajanlatanak egyeb okb61 tartent 
ervenytelenne nyilvanftasar61, valamint ezek reszteles indokar61 hozott donteser61 a 
dontes meghozatalat koveto napon, de legkesobb az ajanlatok elbfralasar61 sz616 frasbeli 
osszegezes megkuldesevel egyidejuleg ertesiti a kozremukodo szervezetet. - hataridon 
tuli, illetve nem teljesftese ·eseten a PM szerzodes szerinti projektmenedzseri 
tevekenyseg teljesftes·e esetere megallapftott ·osszeg 1 %-ar61. 

7.4.2. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdesben (A tamogatast igenylo, 
illetve a kedvezmenyezett az ajanlatok elbfralasar61 sz616 frasbeli osszegezes 
megkUldeset kovet6 3 napon belUI megkuldi a kozbeszerzesi eljaras soran keletkezett 
osszes dokumentumot - jogorvoslati eljaras eseten a Kozbeszerzesi Dontobizottsag 
donteset tartalmaz6 dokumentumot is - a kozremukodo .szervezet reszere. ), 39/A. §
aban (A tamogatast igenylo, illetve a kedvezmenyezett a szerzodes-m6dositast, valamint 
a szerz6des-m6dosftast alatamaszt6 valamennyi dokumentumot a szerzodes-m6dositast 
koveto 7 napon belUI ut6ellenorzes celjab61 megkUldi a kozremukodo szervezet reszere.), 
39/B. § (1) bekezdeseben (A tamogatast igenylo, illetve a kedvezmenyezett a 
kozbeszerzesi eljaras megindftasat megelozoen legalabb 40 nappal a kozbeszerzesi 
dokumentumokat tamogathat6sagi, elszamolhat6sagi, valamint muszaki szempontu 

·· minosegellenorzes celjab61 a kozremukodo· szervezetnel nyujtja be.), illetve az egyseges 
mukodesi kezikonyvrol sz616 26/2012. (X. 24.) NFM utasftas (a tovabbiakban: Egyseges 
Mukodesi Kezikonyv) 338. § (1) bekezdes b) pontban (A Kozremukodo Szervezet 
elektronikus uton tajekoztatja a kedvezmenyezettet arr61, ha az ut6ellenorzes 
elvegzesehez hianyp6tlas vagy a tenyallas tisztazasa szukseges. A Kozremukodo 
Szervezet a tajekoztatasban megjeloli a dokumentumok megkuldesenek - legfeljebb 7 
napos - hataridejet.), 338 . § (2) bekezdes b) pontban (Ha a kedvezmenyezett nem vagy 
nem teljes koruen kUldi meg a tenyallas tisztazasahoz szukseges dokumentumokat, a 
Kozremukod6 Szervezet legfeljebb 3 napos hianyp6tlasi hatarido kitUzesevel egy 
alkalommal ismetelten felhivja a kedvezmenyezettet a dokumentumok megkUldesere) 
meghatarozott tevekenysegek hataridon tuli, illetve nem teljesftese eseten - a PM 
szerzodes szerinti projektmenedzseri tevekenyseg teljesftese esetere megallapftott 
osszeg 2%-ar61 

7.4.3. az Egyseges Mukodesi Kezikonyv 222. § (2) bekezdes szerinti - Ha a 
kedvezmenyezett altal benyujtott idoszakos beszamol6, illetve az id6kozi kifizetesi 
igenyles vagy annak egy resze altalanos, illetve bizonylati szinten tartalmi, il letve formai 
hianyossagok miatt nem felel meg es a feltart hianyossagok alapjan hianyp6tlasra van 
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lehetoseg, legfeljebb 15 napos hatarido kitUzesevel hianyp6tlasra kell felhivni a 
kedvezmenyezettet az idokozi kifizetesi igenylesben, illetve az idoszakos beszamol6ban 
szereplo valamennyi hiany, hiba, valamint a hianyp6tlas elmulasztasa eseten 
alkalmazand6 kovetkezmenyek megjelolesevel. - hianyp6tlasra az alabbi okokb61 
kifoly61ag kerul sor, minden egyes hianyp6tlas eseten a PM szerzodes szerinti 
projektmenedzseri tevekenyseg teljesitese esetere megallapitott osszeg 5%-ar61 

szamla, teljesitesigazolas, szamlaosszesfto valamelyike hianyzik, 
amennyiben relevans, 3 db azonos targyu, osszehasonlfthat6 arajanlat a 
piaci ar igazolasara hianyzik, 
szamla teljesftesi datuma es a hozza kapcsol6d6 teljesftesigazolas datuma 
kozott ellentmondas tapasztalhat6. 

7.5. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Kedvezmenyezett, mint 
Megrendel6/Megbiz6 a projekt vegrehajtasahoz szukseges Vallalkozasi/Megbizasi 
jogviszony kereteben a tarsasagi ad6r61 es az osztalekad6r61 sz616 torveny /Tao. tv./ 4. § 
23. pontja, illetve az ad6zas rendjerol sz616 tOrveny /Art./ 178. § 17. pontja szerinti 
kapcsolt vallalkozassal kot szerzodest, targyi szerzodes tamogatastartalmat a 
Kozremukodo Szervezet egyedileg hatarozza meg, melynek alapja az egymast61 
fUggetlen felek eg,ymas kozott ervenyesitendo, szokasos piaci arnak megfelelo osszeg, 
mely altal a szokasos piaci ar alatt kotOtt szerzodes tamogatasa is csokken. 

7.6. Szerzodo felek. megallapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezes helyszinenek 
valtozasa nem jar helyrajzi szam valtozassa l, ugy" abban az esetben nines szukseg sem 
szerzodes m6dositasrci, sem va.ltoztatas bejelentesi eljarasra. 

s. ·Zaro rendelkezesek 

8.1. Jelen Szerzodes 10 oldalon es 3· db eredeti peldanyban keszult. A jelen 
Szerzodeshez csatolt 10 db mellekletet, es a jelen Szerzodeshez fizikai ertelemben nem 
csatolt, . de a jelen Szerzodesben vagy az AszF-ben hivatko~ott mellekletek, tovabba a 
palyazati adatlap es annak mellekletet kepezo valamennyi nyilatkozat, dokumentum a 
Szerzodes elvalaszthatatlan resze. · 

8.2. A Kedvezmenyezett a jelen Szerzodes alairasaval kijelenti, hogy a jelen Szerzodes 
tartalinat, az AszF-et, es a vonatkoz6 jogszabalyokat, fgy kulonosen az allamhaztartasr61 
sz616 2011. evi cxcv. torveny·t (Aht.), a· 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet es a 
368/20il. ·cxrI. 31.) Korm. rendeletet (a · tovabbiakbah : Avr.) ismeri ·es magara nezv.e 
kotelezonek ismeri el, es tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzodes, valamint az AszF a 
vonatkoz6 jogszabalyok m6dosftasaval, illetve uj jogi szabalyozas bevezetesevel minden 
kUlon intezkedes nelkul m6dosulnak. 

8.3. A jelen Szerz6desb61 fakad6 valamely bejelentesi, beszamolasi, jelentesteteli, 
tajekoztatasi kotelezettseg vagy igenyles teljesitese, tovabba a Szerzodes kezelese soran 
bekert dokum~ntumok beny.ujtasa a Palyazati e-ugyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) 
Feluleten keresztOI tortenik. Az elektronikus alkalmazassal mar bekUldott 
dokumentumokat - a biztositekok iratanyagan · kivul - papir alapon nem kell ismetelten 
bekuldeni. Ha az elektronikus alkalmazas hasznalata lehetseges, szerzodesszeru 
teljesftesnek kizar61ag az elektronikus alkalmazas hasznalata minosul. 
Az esetlegesen csatoland6 mellekleteket, elektronikusan ertelmezheto formatumban, a 
Palyazati e-ugyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) feluletre kell feltolteni. 

Azon kotelezettsegek eseteben, melyeknel a Palyazati e-ugyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) 
felUlet jogi es infrastrukturalis feltetelei nem biztosftottak, vagy a Palyazati e-ugyintezes 
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(Palyaz6 Tajekoztat6) fell.ilet igazolt meghibasodasa miatt nem teljesithetok, a kert 
dokumentumokat papfr alapon es elektronikus adathordoz6n is be kell nyujtani. 
Amennyiben egyes kotelezettsegek eseteben a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 
Tajekoztat6) felOlet infrastrukturalis feltetelei reszben biztosftottak, azon 
reszkotelezettsegek eseteben, melyeknel a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) 
felOlet infrastrukturalis feltetelei biztositottak a kert dokumentumokat papir alapon es a 
Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) FelOleten is be kell nyujtani. 
Azon reszkotelezettsegek eseteben, melyeknel a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 
Tajekoztat6) felOlet infrastrukturalis feltetelei nem biztosftottak, a kert dokumentumokat 
papfr alapon es elektronikus adathordoz6n is be kell nyujtani. 

8.4. Ha a Tamogat6 vagy a Kozremukodo Szervezet barmely, a jelen Szerzodes 
alapjan keletkezo bejelentesi, beszamolasi, jelentesteteli, tajekoztatasi kotelezettseg, 
vagy igenyles teljesitesehez formanyomtatvanyt bocsat rendelkezesre, szerzodesszeru 
teljesitesnek kizar61ag a formanyomtatvany hasznalata minosOI. A formanyomtatvanyok 
a Tamogat6 es/vagy a Kozremukodo Szervezet honlapjar61 tolthetok le. 

8.5. A formanyomtatvanyokat szkennelve, a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 
Tajekoztat6) felOleten keresztOI kell a Kedvezmenyezettnek a Kozremukodo Szervezet 
reszere eljuttatnia . 

8.6. Ha a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) felOlet, vagy egyes funkci6i 
nem allnak teljes koruen rendelkezesre, a formanyomtatvanyok bekOldese postai ~ton 
tortenik. 

8. 7. A Szerz6d6 Felek a jelen Szerzodes id6tar.tamara kapcsolattart6t jelolnek· ki. A 
kapcso lattart6 never61, postacfmerol, telefon es telefax szamar61 es elektronikus 
levelcfmerol a jel~n Szerzodes alairasaval egyidejUleg, valtozas eseten pedig a valtozast 
kovetoen 30 napon_ belOI ~ajekoztatjak egymast. 

8.8. A Kedvezmenyezett Kozremukodo Szervezet fele iranyul6 hivatalos 
kommunikaci6ja a Szerz6des kezelese soran az NFO honlapjan talalhat6 Palyazati e
Ogyintezes (Palyazq Tajekoztat6) felOleten keresztOI .tortenik. A Kedvezmenyezettnek 
kOldott ertesitesek az elektronikus alkalmazason keresztOI kerOlnek kikOldesre, s az 
egyedi jelsz6val ellatott felOleten egyseges formaban valnak elerhet6ve a 
Kedvezmenyezettek ·szamara. Az ertesfteseket - azon esetek kivetelevel, melyeket az 
Egyseges Mukodesi Kezikonyv postan kezbesftend6 dokumentumkent nevesft - papf r 
alapon nem kell kikOldeni. Ha a Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) felOlet vagy 
egyes funkci6i neni allnak teljes kor~eri rendelkezesre, az ertesfteseket papir alapon kell 
kikOldeni. · 

8.9. A Kedvezmenyezett es a Kozremukod6 Szervezet nem hivatalos kommunikaci6ja 
(projektet erinto, joghatast nem keletkezteto pontosftas, eljarasrendi kerdesek 
tisztazasa, stb.) a 8. 7. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezes utjan lehetsege~. 

8.10. A Tamogat6 es a Kedvezmenyezett egymas iranyba torteno nyilatkozataik 
megtetelere rendelkezesre all6 hatarid6k szamitasara a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
120-121. §-aban foglalt szabalyokat kell alkalmazni. 

8.11. A jelen Szerz6des hatalyba lepesenek napja megegyezik a szerz6dest kot6 felek 
kozOI az utols6kent alair6 alairasanak napjaval. Jelen szerzodes 2020. december 31-en 
hatalyat veszti. 

8.12. Kedvezmenyezett kijelenti, hogy - az informaci6s onrendelkezesi jogr61 es az 
informaci6szabadsagr61 sz616 2011. evi CXII. torveny el6frasainak megfeleloen - a 
palyazati adatlapon feltOntetett projektfelelos, illetve a Projekt megval6sitasaban 
resztvev6 szemelyek, valamint a beszamolas, a szabalyta lansagi eljaras es az ellenorzesi 
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tevekenyseg soran atadott dokumentumokban feltuntetett szemelyek szemelyes 
adataiknak a Tamogat6 es a Kozremukod6 Szervezet altal torten6 kezelesehez (ideertve 
ezen adatok felvetelet, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat is) kifejezetten hozzajarultak. 
Ennek alapjan Kedvezmenyezett szavatol azert, hogy ezen szemelyes adatok fentieknek 
megfelel6 kezelese az erintettek hozzajarulasaval tortenik. 

8 .13. Jelen Szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a vonatkoz6 magyar - ide 
ertve a Polgari Torvenykonyvr61 sz616 1959. evi IV. torvenyt is - es eur6pai uni6s 
jogszabalyok rendelkezesei az iranyad6k. 

8.14. A Kedvezmenyezett kepviseleteben alair6 szemely(ek) kijelenti(k) es 
cegkivonatukkal, va lamint alairasi cimpeldanyaikkal igazolja(k), hogy tarsasagi 
dokumentumaik/alapft6 okiratuk alapjan, a jelen Szerz6des bevezet6 reszeben 
feltLintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezmenyezett kepviseletere (es cegjegyzesere), 
tovabba ennek alapjan a jelen Szerz6des megkotesere es alairasara. Alair6 kepviselo(k) 
kijelenti(k) tovabba, hogy a testLileti szervei(k) reszer61 a jelen Szerz6des megkotesehez 
szukseges felhatalmazasokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a tamogatasi jogugyletet 
j6vahagytak es harmadik szemelyeknek semminemu olyan jogosultsaga nines, mely a 
Kedvezmenyezett reszer61 megakadalyozna vagy barmiben korlatozna a jelen Szerz6des 
megkoteset, es az abban foglalt kotelezettsegek maradektalan teljesiteset. 

Szerz6d6 Felek a jelen Szerz6dest atolvastak, es kozos ertelmezes utan, 

akaratukkal es elha~:[kozataikkal mindenben 1:e~ 

..... ~] .................. · ···· ············· · ·· ························· ················ 
Orba~ Tibor arga Zoltan 

muszaki vezerigazgat6-helyettes divizi6vezet6 
,, ,. ~ suoAPEsn 

~v~~~lDJN:~;;;;~~·· ·· ·· ···· ··· ·· ··· ·········· B~~:·/Miklos 
gazdasagi igazgat6 

P.H. 

Kelt: Bu<;lapest, 2013. eJ..<h: h6nap 
\b·napjan . . 

Melleklet lista: 

.~ ....... ..... ~~···· 
Szolnoki Melinda 

oszta I yvezet6 

NKEK Kornyezetvedelmi es Energia 
Kozpont Nonprofit Korlatolt Felel6ssegu 

Tarsasag 

NKE!< Nemzet1 Kbrnyt:U;h~<J."tm1 <:.I 
Enerv~ KbznJ "~·onprofit · 

· Ko:I ,. P.H. ,.J I 33.lC 
~1. .;:.. vc\.1 ut l:J • ... 

Kelt: Budapest, 2013. ev .. ~ ... ..... h6nap 
~b . ' .:. 11apJan. 

1. sz. melleklet - A Projekt elszamolhat6 koltsegei 
2. sz. melleklet - A Projekt Elszamolhat6 koltsegeinek reszletezese 
3. sz. melleklet - A Projekt forrasai 
4 . sz. melleklet - A Projekt szamszerusithet6 eredmenyei 

mint 

5. sz. melleklet - Biztositekokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerz6desek, megallapodasok 
6 . sz. melleklet - Elteresek listaja 
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7. sz. melleklet - A penzugyi elszamolas reszletes szabalyai 
8. sz. melleklet - Kozbeszerzesi terv 
9. sz. melleklet - A kifizetesi igenyles melle bekerendo dokumentumok kore 
(dokumentum matrix) 
10. sz. melleklet - Altalanos Szerzodeskotesi Feltetelek 
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Projekttevekenysegek 

'iii Cl.1.6. Tavhotermelo 
'"' .:.:: berendezesek (kazanok) -~ Q1 
Ill en energiahatekony -o 'G1 korszen'.isitese - Ill 

"' "" >-
ci:O Fustgaz hohasznosit6 Q1 .:.:: 

J: berendezes beepitese 

Osszesen: 

Kedvezmenyezett 
szignoja 

1. sz. melleklet 
A projekt elszamolhat6 koltsegei (EGM melleklettel osszhangban) 

Elszamolhato koltsegek 

Netto osszeg 

89 399 000,00 

89 399 000,00 

Kozremiikodo szervezet 
szignoja 

Le nem vonhat6 
AF A-val 

novelt osszeg 

89 399 000,00 

' 

89 399 000,00 

Finanszirozasi 
mod 

Tamogatas 
szallit6i / 

Ut6finanszf rozas 

44 699 500,00 ut6finanszirozas 

44 699 500,00 

11. oldal 
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2. sz. melleklet 
A Projekt Elszamolhat6 koltsegeinek reszletezese (EGM melleklettel osszhangban) 

Koltsegkateg6ria 2011 2012 2014 2015 Osszesen 

Immaterial is javak 

Targyi eszkozok 82 350 000 7 049 000 89 399 000 

Anyagjellegu raforditasok 0 0 0 

Szemelyi jellegu raforditasok 0 0 0 

Osszesen 82 350 000 7 049 000 89 399 000 

Szamviteli kateg6riankent Elokeszites Megval6sitas Osszesen 

13. Muszaki berendezesek, gepek, 
89.399.000 89.399.000 jarmuvek 

Epitesi munkak 
Technol6giai szereles koltsegei 50% 89.399.000 89.399.000 
(gepeszet) 

Osszesen: 89.399.000 89.399.000 
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4. sz. melleklet 
A Projekt szamszerusftheto eredmenyei (EGM melleklettel osszhangban) 

Monitoring mutat6k 

.. 
. 

Energiahatekonysag noveles 
reven megtakaritott eves 
elsodleges (primer) 
energiahordoz6 mennyisege 

OHG-kibocsatas csokkentese 
(C02 eq) 

Kedvezmenyezett 
szign6ja 

/>J (JD 

Fenntartasi idoszak: 5 ev 
Kiindul6 

ertek 
(Valtozas 
celerteke) Celertek eleresenek datuma : 

2012/12/30 2013/ 12/30 

6 287,34 6 287,34 12 574,68 

364,65 364,65 729,31 

Kozremukodo szervezet 
szignoja 

2014/12/30 2014/ 12/30 2015/ 12/30 

18 862,02 25 149,36 31436,70 

1 093,96 1 458,62 1 823,27 
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s. sz. melleklet 
Biztositekokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerzodesek, megallapodasok 

Kedvezmenyezett a 2007-2013 programozas1 idoszakban az 
Regionalis Fejlesztesi Alapb61, az Eur6pai Szocialis Alapb61 es a 
Alapb61 szarmaz6 tamogatasok felhasznalasanak rendjerol sz616 
(I.28.) Korm. rendelet 33. § alapjan kOteles bjztositek nyUitasara. 

Europai 
Kohezios 
4/2011. 

A 4/2011. (I.28.} 21. Korm. rendelet 33. § (8) bekezdes j) pontja ertelmeben 
Kedvezmenyezett mentesi.il a megvalositasi idoszakra a biztositeknyUjtas alol, 
amennyiben a megvalositasi idoszakra a tamogatas kifizeteset a projekt 
megvalositasat kOvetoen, egy osszegben kerelmezi. 

A Tamogatasi Szerzodes alairasakor a 4/2011 (I.28.) Kormanyrendelet 33.§ (8) h) 
pontja alapjan meginditott biztositeknyujtas kotelezettsege al61i mentesseg kerelem 
biralata folyamatban van. A kerelem pozitiv bfralata eseten a Kedvezmenyezett 
biztositek nyujtasara nem kotelezett, ellenkezo esetben a biztosftek rendelkezesre 
allasanak igazolasa, legkesobb az elso kifizetesi kerelem benyujtasaig szukseges. 
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7. sz. melleklet 
A penzugyi elszamolas dokumentumai 

I. Utmutat6 tamogatasigenyles osszeallitasahoz 

I.1. Elolegfizetesi kerelem 

I.2 . Kifizetesi kerelem 

I.3. Elszamolast alatamaszt6 dokumentumok 

II. Koltsegosszesitok 

III. Nyilatkozat sajat teljesitesrol 

Megjegyzes: A kifizetesi kerelem melle benyujtand6 dokumentumok letolthetok a 
Tamogat6 honlapjar61 (www.nfu .hu). 
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~ 

A beszerzes 
targya 

~ 

"C{J K.::dv-:~menyezett 
\ sz1gno1a 

Becsiilt 
ertek: 
(Ft) 

Beszerzesi Szerzodes 
eljaras tipusa tipusa 

Kozremukodo szervezet 
szign6ja 

8. sz. melleklet 
Kozbeszerzesi terv 

Nern relevans 

Ajanlatok 
beadasi 

hatarideie 

Ajanlatok 
Eredmenyhirdetes Gyorsitott 

ertekelesenek 
datuma datum a (igen_nem) 
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9. sz. melleklet 
A kifizetesi igenyles melle bekerendo dokumenturnok kore (dokumentum matrix) 

A Palyazati Felhivas F13. IV. szamu melleklete. 
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10. sz. melleklet 

Altalanos Szerzodesi Feltetelek 

az Uj Szechenyi Terv Kornyezet es Energia Operatfv Program KEOP-2012-5.4.0 ,,Tavho
szektor energetikai korszerusitese, megujul6 energiaforrasok felhasznalasanak 

lehetosegevel"felhfvas kereteben tamogatasban reszesftett kedvezmenyezettekkel 
k6tend6 tamogatasi szerzodesekhez 

1. Altalanos rendelkezesek 

Jelen Alta la nos Szerzodesi Feltete lek (a tovabbiakban : ASZF) hatalya az Uj Szechenyi Terv 
Kornyezet es Energia Operatfv Program KEOP-2012-5.4.0 ,,Tavho-szektor energetikai 
korszerusitese, megujul6 energiaforrasok felhasznalasanak lehetosegevel" targyu 
felhfvas kereteben tamogatasban reszesftett kedvezmenyezettekkel megkotott valamennyi 
tamogatasi szerzodesre (a tovabbiakban: Szerzodes) kiterjed. 

Az AszF rendelkezesei szerzodesi feltetelnek minosulnek, amelyeket a Kedvezmenyezett az 
adott tamogatas igenybevetelere vonatkoz6 Szerzodes alaf rasakor fogad el. 

Amennyiben az AszF es a Szerzodes azonos targyu elofrasai kozott barmilyen elteres van, 
ez ut6bbi rendelkezesei iranyad6k. 

A Kedvezmenyezett a Szerzodes alafrasaval nyilatkozik, hogy 
nem all fenn harmadik szemely iranyaban olyan kotelezettsege, amely a 
tamogatassal letrejott Projekt celjanak megval6sulasat meghiusfthatja, 
nem all a tamogatasi rendszerb61 kizaras hatalya alatt, 
nem minosul az alacsony keresetu munkavallal6k berenek emeleset 6sztonz6 egyes 
torvenyek m6dosftasar61 sz616 2011. evi XCIX. torveny 6. §-a szerinti 
munkaltat6nak, 
az allamhaztartasr61 sz616 torvenynek megfeleloen 

o megfelel a rendezett munkaugyi kapcsolatok kovetelmenyenek, 
0 a koztulajdonban all6 gazdasagi tarsasagok takarekosabb muk6deser61 sz616 

torvenyben fogla lt kozzeteteli kotelezettsegenek eleget tett, vagy nem 
tartozik annak hatalya ala, es 

o jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 mas szervezet eseten 
atlathat6 szervezetnek minosul. 

A Kedvezmenyezett a Szerzodes alafrasaval tudomasul veszi, hogy a Projekt reszben vagy 
egeszben torten6 meghiusulasa, vagy a tamogatas szabalytalan felhasznalasa eseten - a 
tamogatast a Kozremukod6 Szervezet vagy a Tamogat6 donteseben, vagy a dontes ellen 
benyujtott jogorvoslat alapjan hozott jogeros hatarozatban fog laltaknak megfeleloen 
visszafizeti, es tudomasul veszi, hogy ennek elmulasztasa eseten annak osszege 

az adott Projektre vonatkoz6an a Kedvezmenyezett reszere megitelt, de meg ki nem 
fizetett tamogatasi osszegbe beszamftasra kerul, ennek hianyaban 
a kozponti k6ltsegvetesb61 biztosftott tamogatasb61 - ha a Kedvezmenyezett ilyen 
tamogatasra jogosult - levonasra kerul. 

Jelen AszF-ben hasznalt fogalmak a Szerzodesben foglaltak szerint ertelmezendok. 

Ha a Kedvezmenyezettnek a tamogatas szempontjab61 relevans adataiban, vagy a 
tamogatas felteteleiben valtozas kovetkezik be, a Kedvezmenyezett a tudomasara jutast61 
szamftott 30 napon belul koteles azt f rasban bejelenteni a K6zremuk6d6 Szervezetnek. 
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A Kedvezmenyezett a Projekt megval6sftasa soran altala kotott szerzodesekben (szallit6i 
szerzodesek) koteles kikotni az elallas jogat legalabb arra az esetre, ha a szallit6 ellen a 
szerzodeskotest kovetoen csod-, felszamolasi, vegelszamolasi, hivatalb61 torlesi, illetve 
egyeb, a megszuntetesere iranyul6 eljaras indul. 

2. Biztositekok 

Amennyiben a Kedvezmenyezett a 2007-2013 programozasi idoszakban az Eur6pai 
Regionalis Fejlesztesi Alapb61, az Eur6pai Szocialis Alapb61 es a Kohezi6s Alapb61 szarmaz6 
tamogatasok felhasznalasanak rendjerol sz616 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a 
tovabbiakban : 4/2011. (I. 28.) Korm . rendelet] 33. §-a alapjan biztosftek adasra kotelezett, 
a Kedvezmenyezett a Szerzodes alafrasaval nyilatkozik, hogy harmadik szemely iranyaban 
nem all fenn olyan kotelezettseg, amely a Kedvezmenyezett biztosftekadasat korlatozza. 

A tamogatas (beleertve az eloleget) foly6sftasara mindaddig nem kerulhet sor, amfg a 
biztosftekok a Szerzodesben meghatarozottak es a jogszabalyokban foglaltak szerint 
rendelkezesre nem allnak. 

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti biztosftekok ertekenek fedeznie kell 
legalabb a kifizetesi igenylesben igenyelt, tovabba a mar kifizetett tamogatas egyUttes 
osszeget, a palyazati utmutat6ban, illetve a jogszabalyban meghatarozottak szerint. A zar6 
kifizetesi igenyleshez a biztosftek erteket csak abban az esetben szukseges kiegeszfteni, ha 
a kedvezmenyezett altal a fenntartasi idoszakban nyujtand6 biztosftek erteket nem eri el az 
addig nyujtott biztosftek erteke. Biztosftek legfeljebb a Projektre megftelt tamogatasi 
osszeget elero biztosfteki ertekig kerheto. 

A biztosftekoknak a zar6 projekt fenntartasi jelentes elfogadasaig rendelkezesre kell allniuk, 
kiveve, ha jogszabaly ettol elteroen rendelkezik. 

Amennyiben a Szerzodes m6dosftasra kerul, szukseg eseten a biztosftekokra vonatkoz6 
dokumentumokat is m6dosftani kell, vagy ki kell egeszfteni. 

3. Tamogatas kifizetese 

3.1. Eloleg 

3.1.1. Tamogatasi eloleg 

Amennyiben a Tamogat6 a felhfvasban a tamogatasi eloleg (a tovabbiakban: tamogatasi 
eloleg) igenybevetelet lehetove tette, a tamogatasi eloleg igenybevetelerol 
Kedvezmenyezettnek nyilatkoznia szukseges a Kozremukodo Szervezetnel. A tamogatasi 
eloleg indokolt esetben, a tamogatott tevekenyseg elindftasahoz es likviditasanak 
biztosftasahoz szukseges legkisebb osszegben igenyelheto. Az AszF 3.1.2. pontban 
megjeloltek kivetelevel tamogatasi eloleg csak azon projektelem( ek)re veheto igenybe, 
amelyek eseteben nines m6d kozvetlenOI a szallft6(k) reszere torteno kifizetesre. 
Nern igenyelheto tamogatasi eloleg a kedvezmenyezett szamara, ha a tamogatas 
kifizetesere (ut6finanszfrozassal) a Projekt megval6sftasat kovetoen, egy osszegben kerul 
sor. 

A Kozremukodo Szervezet az ut6finanszfrozott projektelemekhez kotodoen [az 
allamhaztartasr61 sz616 torveny vegrehajtasar61 sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben (a tovabbiakban: Avr.) nevesftett mertekben] a megitelt tamogatas 25 °10-
ig, de legfeljebb 300 millio Ft-ig tamogatasi eloleg formajaban tamogatasi eloleget 
biztosft a Projekt elindftasahoz. Tamogatasi eloleg csak azon projektelem(ek)re veheto 
igenybe, ahol ut6finanszf rozast valasztott a Kedvezmenyezett. 
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A Kozremukod6 Szervezet a tamogatasi eloteg osszeget a Kedvezmenyezett altal 
hianytalanul benyujtott elolegigenylesi kerelem beerkezeset61 szamitott 15 napon beli..il 
atutalja a Kedvezmenyezett Szerzodesben megjelolt bankszamlajara. Tamogatasi eloleg 
foly6sitasara, meghatarozott utemezesben, tobb reszletben is sor kerulhet. 

A tamogatasi eloleg foly6sftasanak fettetele, hogy a Szerzodesben meghatarozott 
biztosftekok legalabb az igenyelt tamogatasi elolegnek megfelel6 osszegre rendelkezesre 
alljanak. 
Amennyiben a Kedvezmenyezett igenybe vett tamogatasi eloleget, azonban a tamogatasi 
eloleg foly6sftasat kovet6 6 h6napon belUI nem nyujtott be kifizetesi igenylest, illetve a 
benyujtott kifizetesi igenyles a tamogatas nem rendeltetesenek megfelel6 hasznalatat 
bizonyftja, a Kedvezmenyezett koteles a korabban kifizetett tamogatasi eloleget a foly6sitas 
napjat61 szamitott, a Polgari Torvenykonyvr61 sz616 1959. evi IV. torveny (a tovabbiakban: 
Ptk.) szerinti kamattal novelt mertekben - kincstari korbe tartoz6 kozpont i koltsegvetesi 
szervek eseteben kamatmentesen - visszafizetni . A tamogatasi eloleg visszafizetes 
teljesiteseig, vagy a Kozremukod6 Szervezet altali reszletfizetesi engedelyezes eseten az 
engedelyben meghatarozottak szerint, a kifizetesek foly6sftasa felfUggesztesre keri..il 
(ideertve a szallft6nak es engedmenyesnek torten6 foty6sftast is). 

A Kedvezmenyezett a kifizetett tamogatasi eloleget akkor is a foly6sitas napjat61 szamftott, 
a Ptk. szerinti kamattal novelt mertekben koteles visszafizetni, ha 
- tegkesobb a zar6 kifizetesi igenylesben nem szamol el a foly6sitott el6teggel, vagy 
- az eloleget, vagy annak egy reszet a zar6 kifizetesi igenylesig barmikor onkent visszafizeti. 

3.1.2. Forditott AFA-eloleg 

Szallft6i finanszirozasi m6dban fordftott AFA-eloleg kizar61ag az altalanos forgalmi ad6r61 
sz616 2007. evi CXXVII. torveny 142. §-a szerinti esetekben vehet6 igenybe a forditott AFA 
mertekeig. 

A Kozremukodo Szervezet a forditott AFA-eloleg osszeget a Kedvezmenyezett altal 
benyujtott altalanos forgalmi ad6 elozetes megteritesere vonatkoz6 kerelem beerkezeset61 
szamitott 15 napon beli..il atutalj a a Kedvezmenyezett Szerzodesben megjelolt 
bankszamlajara. A forditott AFA-el61eg igenylesere a forditott AFA-val erintett szamla 
elszamolasra benyujtasaval egyidejUleg kerulhet sor. 

A fordftott AFA-eloleg foly6sitasanak feltetele, hogy a Szerzodesben meghatarozott 
biztosftekok rendelkezesre alljanak. 

A ford itott AFA-eloleg celhoz kotottsegeb61 ad6d6an a Kedvezmenyezettnek a forditott AFA
eloleg elozetes megteritese iranti kerelemben meg kell jelolnie az AFA befizetesenek 
idopontjat, mely idopontot kovet6 5 munkanapon belUI koteles benyujtani a Kozremukodo 
Szervezethez a forditott AFA-eloleggel torten6 elszamolasat. Amennyiben a 
Kedvezmenyezett a fordftott AFA-eloleggel torten6 elszamolasra vonatkoz6 hataridot 
elmulasztja, vagy a forditott AFA-eloleggel erintett szallit6i szamla elutasitasra kerul, vagy a 
Kedvezmenyezett a forditott AFA eloleget nem a fo rditott AFA ad6hat6sag fele torten6 
rendezesere forditja, a Kozremukod6 Szervezet felsz61itja a nem megfeleloen felhasznalt 
forditott AFA-eloleg osszegenek visszafizetesere. 

A Kedvezmenyezett a kifizetett forditott AFA-eloleget akkor is a foly6sitas napjat61 
szamitott, a Ptk. szerinti kamattal novelt mertekben koteles visszafizetni, ha 
- legkesobb a zar6 kifizetesi igenylesben nem szamol el a foty6sftott forditott AFA-el61eggel, 
vagy a 
- a forditott AFA-eloleget, vagy annak egy reszet a zar6 kifizetesi igenylesig barmikor onkent 
visszafizeti. 
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3.1.3. A szallft6 altal kozvetlenul igenyelhet6 szallft6i el61eg 

A 4/0211. (I. 28.) Korm . rendelet 57/A. § (1) bekezdese ertelmeben szallft6i finanszfrozas 
alkalmazasa eseten a kozszfera szervezet kedvezmenyezett 
a) a Kbt. hatalya ala tartoz6 kozbeszerzesi eljaras, valamint 
b) a min6sftett adatot, az orszag alapvet6 biztonsagi, nemzetbiztonsagi erdekeit erint6 vagy 
a kulonleges biztonsagi intezkedest igenyl6 beszerzesek sajatos szabalyair61 sz616 
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzesi eljaras 
eredmenyekent kotott szerz6desben koteles biztosftani a szallft6 reszere a szerz6des 
elszamolhat6 osszege 30%-anak megfelel6 merteku szallft6i el61eg igenylesenek 
lehet6seget. 

A Tamogat6 a szallft6i el61eg kifizeteset fUggetlen, a Tamogat6 altal megbfzott muszaki 
ellen6r ellen6rzesehez kotheti. 
A kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent kotott szerzodesben a felek kotelesek rogzfteni az 
ellenszolgaltatasnak a tamogatott projekt kereteben elszamolhat6 osszeget. A kozszfera 
szervezet kedvezmenyezett koteles kikotni, hogy a szallft6 a kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyekent kotott szerz6des elszamolhat6 osszegenek 10%-a es az igenyelt szallft6i 
eloleg kUlonbozetere jut6 tamogatas osszegenek megfelel6 merteku, a Tamogat6 javara 
sz616, a Kbt. 126. § (6) bekezdese szerinti biztosftekot koteles nyujtani. Szallft6i el61eg 
biztosftekakent gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallft6 cegjegyzesre jogosult 
vezet6 tisztsegvisel6jenek vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonresszel rendelkez6 
tulajdonosanak, vagy egyuttesen legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonresszel rendelkez6 
termeszetes szemely tulajdonosainak kezessegvallalasa vagy garanciaszervezet altal valla lt 
kezesseg, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdese szerinti allami kezesseg is elfogadhat6. 

A szallft6i szerz6des felteteleit annak figyelembe vetelevel kel l megallapftani, hogy a szallft6i 
eloleget a szallft6 kozvetlenul a Kozremukod6 Szervezett61 igenyelheti a Kedvezmenyezett 
egyideju ertesftese mellett. 

A Kedvezmenyezett a 4/2011. (I. 28.) Ko rm. rendelet 57 /A. § ( 4) bekezdese alapjan 5 
napon belUI telefaxon vagy elektronikus levelben jelezheti a Kozremuk6d6 Szervezet fele a 
szallft6i eloleggel kapcsolatos eszreveteleit. Ennek hianyaban a szallft6i el61eg-igenylest a 
Kedvezmenyezett reszer61 elfogadottnak kell tekinteni. 

A Kedvezmenyezett koteles a szallft6i el61eg biztosftasara vonatkoz6, Tamogat6 altal 
meghatarozott rendelkezeseket, szerz6deses felteteleket a szallft6i szerz6desekbe beepfteni. 

A kozvetlen szallft6i el61egigenyles el6feltetele, hogy 
a) a kozbeszerzesi eljaras teljes dokumentaci6ja a Kedvezmenyezett altal ellen6rzesre 

benyujtasra kerult a Kozremukod6 Szervezethez a kozbeszerzesek ellen6rzesere vonatkoz6 
eljarasrend szerint, 

b) a 4/2011. (I. 28.) Korm . rendelet 30. § (2) bekezdese altal el6frt dokumentumokat a 
Kedvezmenyezett a szallft6i el61egigenylesig benyujtotta, 

c) a kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent kotott, alafrt szallft6i szerz6des az alafrast 
kovet6en haladektalanul benyujtasra kerult a K6zremukod6 Szervezethez, 

d) a Kedvezmenyezett a szallft6i el61egigenylesre jut6 oner6 kifizeteset igazolta a 
K6zremukod6 Szervezet fele, kiveve szaz szazalekos tamogatasi intenzitas alkalmazasa 
eseten, vagy ha a kedvezmenyezett az EU 6ner6 Alapb61 6ner6-tamogatast igenyelt. 

Devizaban kotott szallft6i szerz6des eseten a Tamogat6 altal megadott fix devizaarfolyamon 
a Kozremukod6 Szervezet veszi nyilvantartasba a szallft6i szerzodest. Az el61egbeker6t, az 
el61egszamlat, valamint a resz-/vegszamlat ugyanezen a devizaarfolyamon kell atszamftani. 
Az el61eggel torten6 elszamolast a Tamogat6 fele annak figyelembe vetelevel kell 
megkezdeni, hogy a foly6sftott szallft6i el61eg es a szamla alapjan a szallit6nak kifizetett 
tamogatas egyuttesen nem haladhatja meg a szallft6i szerz6des szerinti ellenszolgaltatas 
elszamolhat6 osszeget. 
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A Kedvezmenyezett koteles a szallit6 altal megkuldott eloleg-szamlat - annak beerkezeset 
k6vet6 5 napon belul - zaradekolni es hitelesitett masolati peldanyat a K6zremukod6 
Szervezet reszere megkUldeni. 

A Kedvezmenyezett koteles haladektalanul tajekoztatni a Kozremukod6 Szervezetet, ha 
olyan informaci6 birtokaba jut, amely a szallit6 szerzodesszegeset, ideertve a szallit6i eloleg 
nem rendeltetesszeru, vagy celt61 elter6 felhasznalasat alapozza meg. 

A Kedvezmenyezett koteles haladektalanul informaci6t szolgaltatni, es a K6zremukod6 
Szervezettel egyuttmukodni annak erdekeben, hogy a nem a szallit6i szerzodes celjaval 
6ssze~egyeztethet6 m6don felhasznalasra kerUl6 szallit6i eloleg szallit6 altali visszafizetesere, 
illetve annak fedezeteul szolgal6 biztositek ervenyesitesere mielobb sor keruljon. 

3.2. A tamogatas foly6sitasa 
3.2.1. A Kedvezmenyezett a kifizetes- igenylest es az id6szakos, valamint zar6 beszamo16t -
a Szerzodes hatalyba lepeset kovetoen - a Kozremukodo Szervezethez elektronikusan 
nyujtja be a Palyazati e-ugyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) feluletrol elerheto on-line 
alkalmazason keresztUI. A kifizetes-igenyles, illetve a beszamol6 mellekleteit elektronikus 
formaban (papir alapu dokumentumok eseteben szkennelve) szukseges csatolni a Palyazati 
e-Ogyintezes feluleten. Szamlaosszesit6 benyujtasa eseten a Kedvezmenyezett altal 
cegszeruen alairt eredeti peldanyt szkennelt formaban, valamint ,,xis" formatumban 
elektronikusan csatolni kell. Amennyi ben a Palyazati e-ugyintezes felulet infrastrukturalis 
feltetelei nem vagy reszben biztositottak, az alatamaszt6 dokumentumokat elegend6 
elektronikus adathordoz6n benyujtani: 
a) biztositeknyujtasi kotelezettseg eseten - ha a palyazati felhivas, illetve a tamogatasi 
szerzodes lehetoseget ad arra, hogy az elso kifizetesi igenyleshez mellekelve kerUljon 
benyujtasra - a biztosftekok iratanyaga, 
b) a Kedvezmenyezett hiteles alairasaval ellatott kifizetesi kerelem, 
c) a szamlaosszesitok, 
d) idoszakos, illetve zar6 beszamol6, 
e) ha a palyazati felhivas, illetve a tamogatasi szerzodes eloirja, zar6 kifizetesi igenyles 
eseten a konyvvizsgal6i igazolas. 
A kifizetes- igenylest es mellekleteit a Kedvezmenyezett papir alapon is benyujtja az 
alkalmazas kitolteset kovet6en haladektalanul. 
Az engedmenyes reszere torteno foly6sitas teljesitesenek tovabbi feltetele, hogy az 
engedmenyezesre vonatkoz6 szerzodes a Kozremukod6 Szervezet rendelkezesere alljon, 
ezert a Kedvezmenyezett a felelos. 

3.2.2. A tamogatasok foly6sitasa a felhivas fOggvenyeben a kovetkezo m6don tortenhet: 

a) Ut6finanszirozas: A tamogatas foly6sitasa kozvetlenul a Kedvezmenyezettnek -
illetve engedmenyezes eseten az engedmenyesnek - a Szerzodesben megjelolt 
bankszamlajara torten6 utalassal tortenik, a kozlemeny rovatban a Szerzodes 
azonosit6 szamanak feltUntetesevel; 

3.2.3. A szamlak azonosithat6saga erdekeben a Kedvezmenyezett koteles: 
a szamlan ala[ rasaval igazolni a vasarolt termek megvetelet, hasznalatat vagy a 
szolgaltatas igenybevetelet, feltUntetni a Projekt regisztraci6s szamat, es a 
,,tamogatas elszamolasara benyujtasra kerult" szoveget. A szamlamasolatnak ezen 
informaci6kat mar tartalmaznia kell. A szamlamasolaton a Kedvezmenyezettnek 
cegszeru alairasaval kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti 
szamlaval; 
a szamlaosszesftot egymast kovet6, megszakitas mentes folyamatos sorszamozassal 
ellatni, egyertelmuen feltuntetve az abban szereplo szamlak altal lefedett elszamolasi 
idoszakot (kezdete es vege) , valamint a Projekt dmet es szamat (az 500 ezer Ft 
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tamogatastartalmat el nem ero szamlakat a kis tamogatastartalmu szamlak 
osszesftojen kell elszamolni); 
idegen nyelvu szamla eseten a Kedvezmenyezett cegszeru alaf rasaval ellatott, a fobb 
megnevezesek magyar nyelvu fordftasat tartalmaz6 masolatot is mellekelni kell . 

3.3. A Kozremukodo Szervezet a beerkezestol szamftott 30 - szallft6 reszere torteno 
kozvetlen kifizetes eseten 15 - napon belul legfeljebb 15 napos hataridovel jogosult a 
Kedvezmenyezetett felhfvni a hianyok p6tlasara, illetve a hibak kijavftasara. Amennyiben a 
Kedvezmenyezett ennek a t<otelezettsegenek a hiany p6tlasara es hiba javftasara adott 
hataridon belUI nem tesz eleget, az a kifizetesi igenyles erintett reszenek elutasftasat jelenti. 
Ez esetben tovabbi hianyp6tlasnak nines helye. 

3.4. Ha a Kedvezmenyezett altal benyujtott elolegigenyles, idoszakos vagy zar6 
beszamol6, illetve idokozi vagy zaro kifizetesi igenyles vagy annak egy resze 
ellentmondasos informaci6kat tartalmaz, a Kozremukodo Szervezet az informaci6k tovabbi 
reszletezeset, pontosftasat, az ellentmondasok feloldasat kerheti a Kedvezmenyezettol 
legfeljebb 3 napos hatarido kituzesevel tisztaz6 kerdes formajaban . A tisztaz6 kerdes 
megvalaszolasara rendelkezesre all6 hatarido nem fUggeszti fel a jogszabalyban elofrt 
kifizetesi hataridot. A tisztaz6 kerdesre tuzott hataridon tu l beerkezett valaszt a 
Kozremukodo Szervezet figyelmen kfvul hagyja. Ha a Kedvezmenyezett a tisztaz6 kerdesre 
adott va laszt hibasan vagy hianyosan nyujtja be, a Kozremukodo Szervezet az idoszakos 
beszamol6t, illetve a kifizetesi igenylest a rendelkezesre all6 informaci6k alapjan bf ralja el. 

3.5. A Kozremukodo Szervezet a tamogatast a kifizetesi igenyles hianytalan beerkezesetol 
szamftott 45 napon belul - kozvetlenul a szallft6 reszere torten6 kifizetes eseten 30 napon 
belul - fizeti ki. A szallft6i es ut6finanszfrozast vegyesen tartalmaz6 kifizetesi igenyles 
eseteben is biztosftani kell a szallft6 reszere 30 napon belul torten6 kifizetest. A kifizetes 
hataridejebe a Kedvezmenyezett altal hianyp6tlasra igenybe vett idotartam, az elore nem 
tervezett, elore nem latott okok miatt lefolytatott rendkfvu li helyszfni ellenorzes, a 
felfUggesztes idotartama, a kifizetest erint6 Tamogatasi Szerzodes m6dosftasa, valamint a 
szabalytalansagi gyanu kivizsgalasara tett intezkedesek, valamint a Tamogat6 honlapjan 
kozlemeny formajaban kozzetett ev vegi zarasi es ev eleji szamlanyitasi folyamatok nem 
szamftanak bele. 
A Kedvezmenyezett rendelkezese szerint a Szerzodesben megjelolt bankszamlat61 elter6, a 
szamlavezet6 penzintezet altal leigazolt, a Kedvezmenyezetthez tartoz6 bankszamlara is 
utalhat6 az adott kifizetesi igenyles alapjan kifizetendo tamogatasi osszeg . 

3 .6 . Amennyiben a tamogatas a 3 .5. pontban foglalt hataridoben, a Tamogat6nak illetve a 
Kozremukodo Szervezetnek felr6hat6 okb61 nem kerul kifizetesre, a Kozremukodo Szervezet 
a kesedelem idotartamara a Ptk. szerinti kesedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, 
akinek vonatkozasaban a kesedelemmel erintett bizonylatra jut6 kesedelmi kamat osszege 
meghaladja a 10.000 forintot. Nern kell kesedelmi kamatot f izetni a kozponti koltsegvetesi 
szerv reszere. A kesedelmi kamat alapja a kesedelemmel erintett szamla tamogatas 
tartalma. Szallft6i finanszfrozas, illetve engedmenyezes eseten a Kozremukodo Szervezet a 
szallft6, illetve az engedmenyes szamara fizet kesedelmi kamatot. 

Ha egy, a Projekt fizikai befejezeseig teljesftendo indikator nem eri el a 4/2011 . (I. 28.) 
Korm. rendelet 80. § (6) es (7) bekezdeseben meghatarozott ertekeket, a Kozremukodo 
Szervezet az ott meghatarozott jogkovetkezmenyeket alka lmazza. 

A Kozremukodo Szervezet es a Tamogat6 az idoszakos es zar6 beszamol6n kfvul barmikor 
jogosult a Kedvezmenyezett61 a Projektre vonatkoz6an barmilyen informaci6t kerni, a 
Kedvezmenyezett pedig koteles azt megadni . 

Amennyiben az idoszakos beszamol6 elutasftasra kerul, a kapcsol6d6 kifizetesi igenylesben 
igenyelt tamogatasi osszeg nem foly6sfthat6. A Kozremukod6 Szervezet az elutasftas 
tenyerol es annak okair61 ertesftest kUld. Ebben az esetben a Kedvezmenyezett a soron 
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kovetkezo beszamol6jaban nem csak az azzal erintett idoszakr61, hanem az elutasftassal 
erintett beszamolasi idoszakr61 is koteles beszamolni, bemutatva abban az elutasitas 
indokainak megoldasara tett lepeseket. 

3. 7. Penzugyi zaras 

3. 7 .1. A zar6 beszamol6 benyujtasa, ellenorzese es j6vahagyasa utan a Kozremukodo 
Szervezet elvegzi a szerzodes penzugyi zarasat - azaz megvizsgalja, hogy a 
Kedvezmenyezett ad61evonasi jogaban tortent-e valtozas, vagy a tamogatasi intenzitas
valtozas miatt nem keletkezett-e kifizetendo tamogatas, vagy koveteles - , es az addig 
teljesftett kifizetesek, va lamint szerzodes alapjan kifizetheto tamogatas osszegenek 
figyelembe vetelevel intezkedik a szukseges penzugyi zar6-korrekci6 
(kifizetes/visszakoveteles) elvegzese irant. Fenntartasi kotelezettseg eloirasa eseten a 
fenntartasi idoszak leteltet kovetoen a Kozremukodo Szervezet elvegzi a szerzodes vegso 
penzugyi zarasat, es intezkedik a tovabbi szukseges penzugyi zar6- korrekci6 
(kifizetes/visszakoveteles) elvegzese irant. Amennyiben nines fenntartasi kotelezettseg, a 
szerzodes penzugyi zarasa vegso penzugyi zarasnak minosul. 

3. 7.2. Az 1000 Ft-ot meg nem halad6 osszegu, pozitfv egyenlegu penzugyi zaras eseten a 
Kozremukodo Szervezet a tamogatas foly6sitasat nem teljesfti . 

3.8. Projekt megval6sitashoz kapcsol6d6 beszamolasi/jelentesteteli kotelezettsegek 

Kizar61ag tamogatasi szerzodessel rendelkezo projektek eseteben a Kedvezmenyezett 
koteles havonta a h6napot koveto idoszakra vonatkoz6an, havi reszletezettseggel, a 
megkotott, es a tervezett vallalkoz6i szerzodesek bontasaban a Kozremukodo Szervezet 
reszere kifizetesi utemtervet benyujtani. Az Utemtervet a Kedvezmenyezett az else 
utemezett h6napot megelozoen 15 nappal koteles benyujtani. 

Amennyiben a Kedvezmenyezett a havi felulvizsgalatok soran a kifizetesi utemtervet 
m6dositja az elozo utemtervhez kepest, a m6dosftast a Kozremukodo Szervezet fele 
indokolni koteles. 

A Kedvezmenyezett a tamogatas igenybevetelere iranyul6 kifizetesi igenylessel egyidejUleg 
idoszakos beszamol6t koteles benyujtani. Tamogatas kizar61ag a Kozremukodo Szervezet 
altal j6vahagyott beszamol6val szamolhat6 el. 

Kedvezmenyezett a palyazataban vallalt eselyegyenloseggel es kornyezeti 
fenntarthat6saggal kapcsolatos, a projekt adatlapon megjelolt val la lasainak teljesiteserol a 
teljesftest koveto legfeljebb 30 napon belUI koteles beszamolni a Kozremukodo 
Szervezetnek a teljesitest igazol6 dokumentumok csatolasaval egyidejUleg. 

A Kozremukodo Szervezet es a Tamogat6 ezen kfvul barmikor jogosult - a fenntartasi 
idoszak tartama alatt is - a Kedvezmenyezettol a Projektre vonatkoz6an barmilyen 
informaci6t, dokumentumot bekerni, a Kedvezmenyezett pedig koteles megadni, a 
Kozremukodo Szervezet altal megjelolt formaban es hataridoben. 

A Kedvezmenyezett a Szerzodesben megjelolt idopontban zar6 beszamol6t nyujt be a 
Kozremukodo Szervezethez. 

A Kedvezmenyezettnek projekt fenntartasi jelentesben kell beszamolnia a Szerzodes 
teljesuleserol, a Projekt mukodtetese soran tervezett es az elert szamszerusftheto 
eredmenyekrol. 
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Kedvezmenyezett fenntartasi jelentes beadasara a befejezesi hatarid6t61 szamftva evente 
egyszer koteles a jelentes targyat kepez6 id6szak utols6 naptari napjat61 szamftott 10 
munkanapon belOI. 

4. Szerzodesmodositas 

4.1. A Szerz6des barmifele m6dosftasa, beleertve az ahhoz csatolt mellekleteket is csak 
frasos formaban, valamennyi szerz6dest kot6 fel alafrasaval tOrtenhet, kiveve, ha jogszabaly 
elter6en rendelkezik. A Kedvezmenyezettnek a szerz6desm6dosftast a megfelel6 indoklassal 
ellatva kell el6terjesztenie. 
Ha a K6zremuk6d6 Szervezet a Kedvezmenyezett altal el6terjesztett m6dositasi javaslatot 
nem hagyja j6va, es a Kedvezmenyezett a hozzajarulas megtagadasanak ellenere a 
va ltoztatast vegrehajtja, az ebb61 ered6 szabalytalansagert, annak jogkovetkezmenyeiert, 
va lamint a tamogatas visszafizeteseert a Kedvezmenyezett felelos. 

A Kedvezmenyezett azonosft6 adataiban t6rten6 valtozasok bejelentesenek elfogadasaval a 
Szerz6des minden kO lon intezkedes nelkOI m6dosul. 

4.2. A Kedvezmenyezett a Szerzodes m6dosftasat koteles kezdemenyezni, ha 

a) a Projekt megval6sitasa a hatalyos Szerz6desben meghatarozott id6ponthoz kepest el6re 
lathat6an 3 h6napot meghalad6an kesik; 

b) a hatalyos Szerzodesben rogzftett barmely indikator ertekenek varhat6 teljesOlese nem 
eri el a 6. szamu mellekleteben rogzitett celertek 75 %-at, 

c) valtozik a Projekt barmely egyeb, a celkituzeseket befolyasol6 lenyeges jellemzoje. 

Ha a 6 . szamu mellekletben meghatarozott celertekek el6re lathat6an nem 100%-ban 
teljesOlnek, es ez jelentos mertekben m6dosltja a Projektet, a Kedvezmenyezett koteles a 
Szerz6des m6dosftasat kezdemenyezni huszonot szazalekot meg nem halad6 merteku 
valtozas eseten is. 

4.3. A Kedvezmenyezett vagy a K6zremukod6 Szervezet kezdemenyezesere a Szerzodes 
kozos megegyezessel m6dosithat6. A Kedvezmenyezett a Szerz6des m6dosftasara iranyul6 
kerelmet irasban, indokolassal ellatva, valamint a kerelmet alatamaszt6 dokumentumokkal 
koteles a K6zremukod6 Szervezet reszere eljuttatni. 
A Kedvezmenyezett m6dositasi igenyet olyan idopontban koteles e16terjeszteni, amely 
lehet6ve teszi, hogy a Kozremukodo Szervezet, a Tamogat6 a hozzajarulasr61 megalapozott 
dontest tudjon hozni. 
A Kozremukod6 Szervezet - ide nem szamitva az esetleges hianyp6tlas idejet - a 
m6dositasra iranyul6 kerelem beerkezeset k6vet6 30 - indokolt esetben 60 - napon belOI 
megkOldi a Kedvezmenyezettnek a m6dositas tervezetet, vagy - a kerelem elutasftasa 
eseten - az elutasftast es annak indoklasat. A Kozremuk6d6 Szervezet altal elkeszftett 
szerz6desm6dosftast a Kedvezmenyezett annak kezhezvetelet61 szamitott 15 napon belOI 
koteles cegszeruen alafrva visszakO ldeni a K6zremukod6 Szervezetnek. A 
szerz6desm6dositas elbfralasaig a tamogatas foly6sitasat a K6zremukod6 Szervezet 
felfOggesztheti. 

A Szerz6des - jogszabaly elter6 rendelkezesenek hianyaban - kizar61ag abban az esetben 
m6dosfthat6, ha a tamogatott tevekenyseg az fgy m6dosftott feltetelekkel is tamogathat6 
lett volna. A m6dositas nem iranyulhat a tamogatasi dontesben meghatarozott osszegen 
felOli tobblet koltsegvetesi tamogatas biztosftasara, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben 
foglalt kivetelektol eltekintve. 

Amennyiben a Projekt egy vagy tobb, a palyazati felhfvasban meghatarozott 6nall6an 
tamogathat6 eleme mar megval6sult, a Tamogat6 Szerz6des m6dosftasaval 
kezdemenyezheti a Projekt szakmai tartalmanak m6dosftasat. 
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4.4. Amennyiben a Kedvezmenyezett a Projekt erdekeben felmerOlo koltsegeihez 
kapcsol6d6 ad61evonasi jogaban valtazas kovetkezik be, haladektalanul koteles bejelenteni a 
Kozremukodo Szervezetnek. Amennyiben a va ltozast kovetoen a Kedvezmenyezett az AFA-t 
levonhatja, a Szerzodest m6dosftani szukseges. Az ad61evonasi jog megvaltozasa es annak 
bejelentese kozotti teljesftesi idopontra vonatkoz6 szamlak alapjan kapatt tamagatasb61 az 
AFA-ra jut6, kifizetett tamogatasi osszeget a Kedvezmenyezett a Szerzodes m6dasitasaban 
meghatarozottak szerint koteles visszafizetni. 

4.5 . Amennyiben a Szerzodes, valamint a jelen AszF m6dasftasanak targya a jelen AszF 
hatalya ala tartaz6 Kedvezmenyezettek kotelezettseg al61i mentesftese, illetve reszukre a 
Szerzodesben, illetve a jelen AszF-ben meghatarozottakhaz kepest tobblet jagasftvanyak 
biztosftasa, a Kozremukodo Szervezet erre vanatkoz6 egyaldalu nyilatkazata a Szerzodest, 
illetve a jelen AszF-et minden kOlon intezkedes nelkOI, a nyilatkazatban meghatarozatt 
tartalammal, a nyilatkazat Kedvezmenyezett reszere torteno kozlesetol kezdodo hataridovel 
m6dositja. A nyilatkazat j6vahagyasara a Tamogat6 jagosult. 

A Kozremukodo Szervezet akkor is m6dosfthatja egyaldaluan a Szerzodest, illetve jelen 
AszF-et, ha a m6dosftas a Kedvezmenyezett szamara tobbletkotelezettseget eredmenyez, 
de a m6dosftasra jagszabaly alapjan ellenorzesre jagosult szerv altal lefolytatatt ellenorzesi 
jelentes megallapftasa es javaslata miatt van szukseg. 

Az AszF m6dasftasa eltero kikotes hianyaban a Tamagat6 hanlapjan torteno kozzetetellel lep 
hatalyba. 

5. Kozbeszerzesekre vonatkoz6 szabalyok 

Amennyiben a Prajekt megval6sftasa saran a kozbeszerzesi eljaras lefolytatasanak 
kotelezettsege fennall, a Kedvezmenyezett a szOkseges kozbeszerzesi eljarasakat 
lefolytatja . A kozbeszerzesi eljarasok szabalyas lefolytatasaert kizar61ag a Kedvezmenyezett 
mint ajanlatkero felel. Ennek megfeleloen barmely kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatas 
jogsertes, illetve szabalytalansag megallapitasa eseten a tamagatas egeszere vagy egy 
reszere vonatkoz6 visszafizetesi kotelezettseg is kizar61ag a Kedvezmenyezettet terheli. 

A Kedvezmenyezett koteles tovabba kozbeszerzeseinek lefalytatasa saran a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 23. dme szerint eljarni, fgy kulonosen a Kozremukodo Szervezetet es a 
Tamogat6 Kozbeszerzesi Felugyeleti Foasztalyat az abban foglaltaknak megfeleloen 
tajekoztatni, a tevekenysegOk vegzesehez szOkseges dokumentumakat reszOkre bekOldeni, 
illetoleg ezen szervezetekkel egyuttmukodni. 
A Kedvezmenyezett koteles kozbeszerzeseinek lefolytatasa saran az egyseges mukodesi 
kezikonyvrol sz616 26/2012. (X. 24.) NFM utasftas IX. fejezeteben meghatarazott 
rendelkezesek, illetve a Tamogat6 Kozbeszerzesi FelOgyeleti Foasztalya alta l kiadott 
utmutat6 betartasaval eljarni. 
A Kozremukodo Szervezet es a Tamagat6 Kozbeszerzesi FelOgyeleti Foasztalya jogasult 
megismerni a Kedvezmenyezett kozbeszerzesi szabalyzatat. 

A kozbeszerzesi ertekhatart el nem era beszerzesek eseten az esszeru gazdalkadas 
kovetelmenyenek betartasat - hatekanysag, eredmenyesseg, gazdasagossag - ellenorzes 
soran igazalni szukseges. 

Az epftesi beruhazasak kozbeszerzesenek reszletes szabalyair61 sz616 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12-14. §-ai szerinti eloleg-fizetesek eseteben a kedvezmenyezett a 
szamlakat koteles haladektalanul benyujtani a K6zremuk6dc5 Szervezethez. 
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6. Ozemeltetes1 

Kozmuberuhazasok (pl. hulladekgazdalkodast erint6 beruhazasok) eseteben a 
Kedvezmenyezett mar meglev6 Ozemeltet6, kozszolgaltat6 eseten a szerz6desm6dositas 
tervezetet, illetoleg amennyiben a Projekt megval6sftasa soran kerOI sor a jelen 
tamogatasb61 szerzett eszkozok, letesftmenyek Ozemeltetojenek (kozszolgaltat6) 
kivalasztasara vagy kijelolesere, az annak kivalasztasaval vagy kijelolesevel kapcsolatos 
dokumentumok tervezetet legkesobb 

pr6ba0zem eseten annak tervezett idopontjat megel6z6en 6 h6nappal, 
ha pr6ba0zem nem szOkseges, abban az esetben a (resz) muszaki atadas-atvetel 
idopontja elott legkesobb 12 h6nappal 

koteles megkOldeni a Kozremukodo Szervezet reszere. 

Vizikozmu beruhazasok eseteben a Kedvezmenyezett mar meglev6 Ozemeltet6, 
kozszolgaltat6 eseten a szerzodest, illetoleg, amennyiben a Projekt megval6sftasa soran 
kerOI sor az Ozemeltet6, kozszolgaltat6 kivalasztasara vagy kijelolesere, az annak 
kivalasztasaval vagy kijelolesevel kapcso latos dokumentumok tervezetet 

pr6ba0zem eseten annak tervezett idopontjat megel6z6en 12 h6nappal, 
ha pr6ba0zem nem szOkseges, abban az esetben a (resz) muszaki atadas-atvetel 
idopontja elott tegkesobb 12 h6nappal 

koteles megkOldeni a Kozremukod6 Szervezet reszere. 

7. Tamogatas foly6sitasanak felfuggesztese 

A Kozremukodo Szervezet a jogszabalyban, illetve a Szerzodesben meghatarozott esetekben 
koteles, illetve jogosult a tamogatas foly6sftasat felfOggeszteni. 

A Kozremukodo Szervezet felfOggeszti a tamogatas foly6sitasat, ha 
a) a Kedvezmenyezettnek a Szerzodes megkoteset kovetoen az ad6hat6sagok 

tajekoztatasa szerint lejart esedekessegu, meg nem fizetett koztartozasa van, 
b) a Kozremukodo Szervezetnek a Kedvezmenyezettel szemben barmilyen jogcimen 

kovetelese all fenn, 
c) a Kedvezmenyezett altal elvegzett tevekenyseg elter a celt61 , illetve a Szerzodesben 

meghatarozott celokhoz mert elorehaladas nem kielegit6, es a Kozremukodo Szervezet 
a Kedvezmenyezett idoszakos vagy zar6 beszamol6jat elutasftja, 

d) tervezett vagy rendkfvOli helyszini ellenorzes megallapftasai alapjan ez indokolt, 
e) szerzodesszeges eseten, 
f) a Kedvezmenyezett az egyes kifizetesi igenylesben igenyelt tamogatasi osszegnek 

megfeleloen megemelt biztosfteki merteket legkesobb a kifizetesi igenyles benyujtasaval 
egyidejUleg nem igazolja, es ezt az erre iranyul6 hianyp6tlasra torten6 felsz61ftas 
kereteben sem p6tolja, 

g) jogszabaly/a Szerzodes reszbeszamolasi kotelezettseget fr elo a kedvezmenyezett 
szamara, annak elmulasztasa vagy nem megfelelo teljesftese eseten, 

h) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdeseben szabalyozott valamely eset 
bekovetkezik. 

A Kozremukodo Szervezet felfOggesztheti a tamogatas foly6sftasat, ha 
a) olyan esemeny kovetkezik be, amely az elallas kovetkezmenyet vonhatja maga utan, 
b) a Kedvezmenyezett ellen barmely tamogatassal kapcsolatban szabalytalansagi eljaras 

indul, 
c) szerz6desm6dosftas eseten, amennyiben a m6dosftas kifizetessel erintett, koltsegvetesi 

sorokkal kapcsolatos adatokat erint, vagy ha a szerz6desm6dosftas tartalmaz az 
alapadatokban bekovetkez6 valtozast is, 

lA benylijtasi hatarid6k a projekt el6rehaladottsagat61 fiigg6en kotelez6 vagy iranyad6 jellegiJ.ek. Ha pl. a 
tamogatasi szerz6des m6dositasakor a pr6bauzem lefolytatasaig kevesebb, mint 12 h6nap van h atra, a 
hatarid6 m6dositand6. 
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d) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdeseben szabalyozott valamely eset 
bekovetkezik. 

Amennyiben a Kedvezmenyezett a felfOggesztesre okot ad6 korulmenyt a Kozremukodo 
Szervezet altal tuzott hataridon belul nem szunteti meg, az szerzodesszegesnek minosul. 

A tamogatas felfUggesztese, illetve a tamogatas visszatartasa eseten a Kedvezmenyezettet 
kartalanftas, karterftes, illetve kesedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezmenyezettet a vele 
szemben alkalmazott szankci6k nem mentesftik a Szerzodesben, valamint a jelen AszF-ben 
foglalt kotelezettsegei teljesftese al61. 

8. A Kedvezmenyezett altali szerzodesszeges esetei es jogkovetkezmenyei 

8.1. A Kedvezmenyezett altali szerzodesszeges esetei 

A Kedvezmenyezett kotelezettseget vallal arra, hogy szerzodesszegese eseten a tamogatast 
a Kozremukodo Szervezet vagy a Tamogat6 donteseben, vagy a dontes ellen benyujtott 
jogorvoslat alapjan hozott jogeros hatarozatban foglaltaknak megfeleloen visszafizeti, es 
tudomasul veszi, hogy ennek elmulasztasa eseten annak osszege 
- a megftelt, de meg ki nem fizetett tamogatasi osszegbe beszamitasra kerul, ennek 
hianyaban 
- a kozponti koltsegvetesbol biztositott tamogatasb61 - ha a Kedvezmenyezett ilyen 
tamogatasra jogosult - levonasra kerul. 

Amennyiben a Kedvezmenyezett a felsz61ftast kovetoen ugy nyilatkozik, a visszafizetendo 
tamogatas a meg ki nem fizetett tamogatasi osszegbe a fizetesi hatarido elott is 
beszamftasra kerulhet. 

A Szerzodes Kedvezmenyezett altali megszegesenek minosul minden olyan cselekmeny, 
vagy mulasztas, amellyel a Kedvezmenyezett : 
8.1.1. a tamogatast jogszabalyellenesen, nem rendeltetesszeruen, illetve nem a Projekt 
celjanak megval6sitasara hasznalja fel, vagy a tamogatott tevekenyseg megval6sftasa 
egyeb m6don meghiusul, illetve tart6s akadalyba utkozik, 
8 .1.2. a tamogatott tevekenyseg megval6sitasaval kesedelembe esik, illetve reszben vagy 
teljes mertekben elmulasztja azok teljesiteset, tovabba, 
8 .1.3 . ha a Szerzodes, annak melleklete vagy az AszF teljesftesevel osszefUggesben 
keletkezett, jogszabalyon vagy a Szerzodesen alapul6 egyeb kotelezettseget megszegi, 
annak nem - vagy hataridoben nem - tesz eleget fgy kUlonosen, ha : 

a) a Kedvezmenyezett mar nem felel meg a palyazati felteteleknek (pl. a tulajdonosi 
szerkezeteben bekovetkezett valtozasok miatt), 

b) a Kedvezmenyezett nem tesz eleget, illetve hataridoben nem tesz eleget a 
Szerzodesben, AszF-ben vagy jogszabalyban fog la It bejelentesi, 
informaci6szolgaltatasi, nyilatkozatteteli vagy egyeb egyuttmukodesi 
kotelezettsegenek, 

c) a Kedvezmenyezett hataridoben nem teljesiti a projekt fenntartasi, jelentesteteli 
kotelezettseget, illetve barmely beszamolasi kotelezettseget nem a megfelelo 
formaban vagy nem a megfelelo informaci6kkal es mellekletekkel nyujtja be, es 
kotelezettseget a teljesftesre vagy hianyp6tlasra vonatkoz6 felsz61ftas 
kezhezveteletol szamitott 15 napon belUI sem teljesfti, 

d) a Kedvezmenyezett a kozbeszerzesre, tajekoztatasra, nyilvanossagra vonatkoz6 
kotelezettsegeit nem, vagy nem szabalyszeruen teljesftette, 

e) a Projekt fenntartasi idoszakara, illetve kozmu beruhazas eseten annak 
uzemeltetesere es vagyonkezelesere eloirt kotelezettsegeit a Kedvezmenyezett nem 
teljesfti, 

f) a Kedvezmenyezett az ellenorzesre jogosult ellenorzo szervek munkajat akadalyozza, 
vagy az ellenorzest megtagadja, es az ellenorzest az erre iranyul6 irasbeli 
felsz61itasban megjelolt hataridoig sem teszi lehetove, 
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g) a 4/2011 . (I. 28.) Korm. rendeletben, az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. 
torvenyben, az Avr-ben vagy a felhivasban a Szerzodes megkotesenek feltetelekent 
meghatarozott es a Kedvezmenyezett altal megtett nyilatkozatait a Kedvezmenyezett 
visszavonja. 

8.2. Projektfeli.igyeleti rendszer mukodtetese 

Amennyiben a Projekt szerzodesszeru megval6sitasa veszelybe keri.il, a Tamogat6 jogosult a 
Szerzodestol val6 elallast megelozoen a Projekt szerzodesszeru megval6sftasahoz szi.ikseges 
intezkedeseket megtenni, fgy ki.ilonosen a projektmenedzsment koltsegeket csokkenteni, 
azok kifizeteset feltetelekhez kotni, projektfeli.igyelot kirendelni, a kedvezmenyezett eur6pai 
uni6s fejlesztesi forrasokhoz val6 hozzMereset ideiglenesen korlatozni, valamint a 
tamogatas reszleges visszavonasar61/csokkenteserol rendelkezni. 

A Tamogat6 ezen intezkedeseket a Projekt - a hatalyos Szerzodesben vallalt -
i.itemezesehez val6 visszaallasig teheti meg. Amennyiben a Szerzodesben vallalt 
i.itemezeshez val6 visszaallas - a Tamogat6 altal meghatarozott - hataridore nem tortenik 
meg, a Tamogat6 elallhat a Szerzodestol. 

8.2.1. Projektmenedzsment tamogatas csokkentese 

Amennyiben a Projekt elfogadott koltsegvetese tartalmaz a projektmenedzsment 
tevekenysegre vonatkoz6an elszamolhat6 koltseget, annak osszeget csokkenteni kell, 
amennyiben a Kedvezmenyezett projektmenedzsment-tevekenysegebol fakad6 
kotelezettsegeit nem, vagy nem szerzodesszeruen, illetve nem a jogszabalyoknak 
megfeleloen teljesfti, tovabba amennyiben a Kedvezmenyezett a kozbeszerzessel 
kapcsolatos adatszolgaltatasi kotelezettsegenek nem, illetve nem a szerzodesben, vagy az 
iranyad6 jogszabalyokban meghatarozottak szerint tesz eleget. Az elvonas merteket a 
Kozremukodo Szervezet a jogsertes mertekevel aranyosan, merlegeles utjan allapftja meg 
szabalytalansagi eljaras kereteben. 

Az elvonas merteke meghatarozott a kovetkezo esetekben: 
a) 25%, amennyiben a benyujtott kifizetesi igenylest a Kozremukodo Szervezet legalabb 

ket alkalommal alapveto hibak, hianyossagok miatt utasitja el, 
b) 25%, amennyiben a projektfeli.igyeleti rendszer soran kialakitott beavatkozasi- es 

i.itemtervben foglalt, a Kedvezmenyezett felelossegi korebe utalt intezkedeseket a 
Kedvezmenyezett legalabb ket alkalommal nem val6sftja meg az eloirt hataridore, 

c) 25%, amennyiben a Kedvezmenyezett az igenybe vett forditott AFA-eloleget nem 
rendeltetesszeruen hasznalja fel, vagy arr61 a tamogat6 fele hataridoben nem szamol 
el, 

d) 50%, amennyiben a 4.3. pont szerinti szerzodesm6dositas alapjaul szolgal6 kori.ilmeny 
a Kedvezmenyezettnek felr6hat6 okb61 kovetkezik be, vagy a valtozasbejelentes, 
szerzodesm6dositas kezdemenyezesi kotelezettseget kesedelmesen teljesiti, 

e) 50%, amennyiben a projektfeli.igyeleti rendszer soran kialakftott beavatkozasi- es 
i.itemtervben foglalt, a Kedvezmenyezett felelossegi korebe utalt intezkedeseket a 
Kedvezmenyezett legalabb harom alkalommal nem val6sitja meg az eloirt hataridore, 

f) 100%, amennyiben a Kedvezmenyezett igenybe vett eloleget, azonban az eloleg 
kifizeteset koveto, jogszabalyban meghatarozott idotartamon beli.il nem nyujtott be 
kifizetesi igenylest, vagy a benyujtott kifizetesi igenyles a tamogatas nem 
rendeltetesszeru felhasznalasat igazolja. 

8.2.2. A tamogatas reszleges visszavonasaval egyidejUleg a Projekt megval6sult 
reszelemeinek tamogatasa 

Amennyiben a Projekt egyes tevekenysegei, illetve elemei szerzodesszeruen nem 
teljesfthetoek, azonban a Projekt mas, teljesitheto elemei - a Projekt celja szerint -
onmagukban is ertekelheto, hasznosfthat6 projektegyseget kepeznek, a Tamogat6 
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visszavonhatja a Kedvezmenyezett61 a reszere kifizetett, de a nem szerzodesszeru teljesftes 
okan el nem szamolhat6 resztevekenysegek es projektelemek koltsegere jut6 tamogatas 
osszeget. A visszavonas a Ptk. szerinti kamattal novelt osszegben tortenik. A tamogatas 
reszleges visszavonasa eseten a projektmenedzsment koltseg - vagy korabbi penzugyi 
szankci6 eseten annak szankci6val csokkentett osszege - elszamolasanak aranya nem 
haladhatja meg az osszkoltseg elszamolasanak aranyat. 

6nmagaban is ertekelhet6nek tekintheto az a projekt elem, amely a Projekt egeszenek 
megval6sulasa hianyaban is a Projekt celjanak megfelel6en hasznosfthat6. 

A tamogatas reszleges visszavonasaval egyidejUleg a Szerz6dest megfeleloen m6dosftani 
kell. 

8.3. Kesedelmi kotber 

Amennyiben a Kedvezmenyezett 
a) a Projekttel kapcsolatos beszamolasi es jelentesteteli kotelezettseget a hataridoben 

nem, vagy hianyosan, hibasan teljesfti, es kotelezettsegenek a tamogat6 frasbeli 
felsz61ftasat koveto 15 napon belOI nem tesz eleget, vagy 

b) ellenorzes-tUresi kotelezettsegenek nem tesz eleget, es az ellen6rzest az erre iranyul6 
f rasbeli felsz61ftasban megjelolt hataridon be IOI sem teszi lehetove, vagy 

c) a fizikai befejezes a Kedvezmenyezettnek felr6hat6 okb61 a Szerzodesben meghatarozott 
id6ponthoz kepest hat h6napot meghalad6an kesik, 

a Kedvezmenyezett kesedelmi kotber fizetesere koteles. 
A kesedelmi kotber alapja az a) es b) pont eseteben a beszamol6 (idoszakos vagy zar6) 
vagy fenntartasi jelentes benyujtasanak esedekessegeig, illetve az ellen6rzesturesi 
kotelezettseg megserteseig kifizetett tamogatas osszege, a c) pont eseteben a megitelt 
tamogatas osszege. 
A kesedelmi kotber napi merteke a kotber alapjat kepez6 tamogatas 10%-anak 1/365-od 
resze. 

A kotberfizetes kezdo id6pontja 
1. az a) pont eseteben a beszamolasi, jelentesteteli kotelezettseg teljesftesenek eredeti 

hatarideje, utols6 napja a Projekt jelentes benyujtasat megel6z6 nap; 
2. a b) pont eseteben az ellenorzestUresi kotelezettseg megtagadasanak napja, utols6 

napja pedig az ellen6rzes lehet6ve tetelenek napjat megel6z6 nap; 
3. a c) pont eseteben a megval6sulas Szerzodes szerinti hatarideje, utols6 napja a Projekt 

fizikai befejezesenek tenyleges napja. 

A kotber megfizetese nem mentesft a projekttel kapcsolatos beszamolasi, ellen6rzestUresi, 
va lamint a tamogatott tevekenyseg megval6sitasanak kotelezettsege teljesftese al61. 

8.4. Ela llas a Szerz6dest61 

Amennyiben a Kedvezmenyezett a ra vonatkoz6 barmilyen jogszabalyi, szerz6deses vagy 
egyeb eloirast megszegi, a Tamogat6, illetve a Kozremukod6 Szervezet jogosult a 
Szerz6dest61 ela llni, igy kulonosen 

a) a 8.1. pontban irt szerz6desszegesek eseten, kiveve, ha a Szerz6des vagy az ASzF a 
szerz6desszegeshez mas jogkovetkezmenyt ft'.iz; 

b) a Kedvezmenyezett a Kozremukod6 Szervezet szerzodesszeru teljesftesre vonatkoz6 
felsz61ftasanak az abban megjelolt hatarid6t kovet6 30 napon belul sem teljesfti a 
Szerzodes, valamint az AszF alapjan fennall6 kotelezettseget; 

c) ha a Szerz6des megkotesetol szamftott 12 h6napon belul a tamogatas igenybevetelet 
a Kedvezmenyezett erdekkoreben felmerult okb61 nem kezdemenyezi, kifizetesi 
kerelem benyujtasaval a megftelt tamogatas legalabb 10%-anak felhasznalasat nem 
igazolja es kesedelmet ezen id6 alatt frasban sem menti ki; 
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d) amennyiben a Szerzodes megkotesetol szamitott 12 h6napon belUI a tamogatott 
tevekenyseg nem kezdodik meg, a Kedvezmenyezett a megval6sitas erdekeben 
harmadik feltol megvasaroland6 szolgaltatasokat, arukat, epitesi munkakat legalabb 
azok tervezett osszertekenek 50%-at elero mertekben - esetleges kozbeszerzesi 
kotelezettsegenek teljesitese mellett - nem rendeli meg, vagy az erre iranyul6 
szerzodest harmadik tellel nem koti meg; 

e) a Kedvezmenyezett ellen a Cegkozlonyben kozzetett m6don csod-, felszamolasi, 
vegelszamolasi, hivatalb61 torlesi, vagyonrendezesi eljaras indult vagy vegrehajtasi, 
ad6ssagrendezesi eljaras van folyamatban; 

f) a kozpenzekbol nyujtott tamogatasok atlathat6sagar61 sz616 2007. evi CLXXXI. 
torveny 6. §-a szerinti osszeferhetetlenseg fennall; 

g) a Kedvezmenyezett ellen lefolytatott szabalytalansagi eljaras eredmenyekent, az 
elallas szankci6janak megallapitasakor; 

h) amennyiben a Projekt meghiusulasat vagy tart6s akadalyoztatasat eloidezo 
korulmeny a Kedvezmenyezettnek felr6hat6 okb61 kovetkezett be; 

i) a Kedvezmenyezett reszerol, vagy a Kedvezmenyezettre tekintettel harmadik 
szemely reszerol nyujtott biztositek megszunik, megsemmisul vagy erteke egyebkent 
szamottevoen csokken, es a Kedvezmenyezett megfelelo uj biztositek, vagy az 
ertekcsokkenesnek megfelelo tovabbi biztositek nyujtasar61 a Tamogat6 altal 
megszabott esszeru hataridon belUI nem intezkedik; 

j) amennyiben jogszabaly alapjan ellenorzesre jogosult szerv az ellenorzes adatai 
alapjan a szerzodes illetve jogszabalysertes megallapitasara, vagy a tamogatas 
visszakovetelesere vonatkoz6 javaslatot tesz, amellyel a Tamogat6 egyetert; 

k) hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy a Kedvezmenyezett a tamogatasi dontest 
erdemben befolyasol6 val6tlan, hamis adatot szolgaltatott a tamogatasi igeny 
benyujtasakor; 

I) kiemelt projektek eseten, amennyiben a kiemelt projekt akci6tervi nevesitese 
visszavonasra kerl.il; 

m) a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 35. §-ban, illetve az Avr. 82. §-ban meghatarozott 
egyeb esetekben. 

A Szerzodestol tOrteno elallas eseten a Kedvezmenyezett az addig foly6sitott tamogatas 
(beleertve az eloleget is) osszeget a Ptk. szerinti kamattal novelt mertekben - kincstari 
korbe tartoz6 kozponti koltsegvetesi szervek eseteben kamatmentesen - koteles 
visszafizetni a Kozremukodo Szervezet altal megjelolt bankszamlara - az elallas 
kezhezveteletol szamitott 30 napon bell.ii. A kamatszamitas kezdo idopontja a tamogatas -
vagy annak egyes reszletei - foly6sitasanak napja, utols6 napja pedig a visszafizetesi 
kotelezettseg teljesitesenek napja . 

A Kedvezmenyezett a kamaton fell.ii a Ptk. szerint koteles kesedelmi kamatot fizetni, 
amennyiben barmely visszafizetesi kotelezettseget hataridoben nem teljesiti. 

8 .5. Jogosulatlanul igenybe vett tamogatasi reszosszeg visszakovetelese 

A Kozremukodo Szervezet a Szerzodes m6dositasa vagy az att61 torteno elallas nelkl.il is 
elrendelheti a tamogatas reszleges - a jogszabalysertessel, illetve a nem rendeltetesszeru 
vagy szerzodesellenes vagy jogosulatlan felhasznalassal aranyos merteku - visszafizeteset. 
Ebben az esetben a Kedvezmenyezett a jogosulatlanul igenybe vett tamogatasi reszosszeget 
Ptk. szerinti kamattal novelt mertekben - kincstari korbe tartoz6 kozponti koltsegvetesi 
szervek eseteben kamatmentesen - koteles visszafizetni a Tamogat6 altal meghatarozott 
hataridon bell.ii, a megjelolt bankszamlara. A kamatszamitas kezdo idopontja a tamogatas 
jogosulatlan felhasznalasanak kezdo napja, utols6 napja a visszafizetesi kotelezettseg 
teljesitesenek napja. 

Ha a Kedvezmenyezett a visszafizetesi kotelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, a 
kesedelme utan a Ptk. szerinti kesedelmi kamatot kell ervenyesiteni, kiveve kincstari korbe 
tartoz6 kozponti koltsegvetesi szervek eseteben. 

Kedvezmenyezett 

szig~ 
Kozremukodo szer vezet 

szignoja 
33. oldal 



Azonoslt6 szam: KEOP-5.4.0/12-2013-0025 

8.6. Szabalytalansag 

A Kedvezmenyezett tudomasul veszi, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 24. pontja 
szerinti szabalytalansag eseten a Kozremukod6 Szervezet, illetve a Tamogato jogosult a 
szabalytalansagi eljaras alatt a kifizetesi igenylesben szereplo, szabalytalansaggal erintett 
osszeg egy reszenek vagy egeszenek kifizeteset felfOggeszteni , a szabalytalansagi eljaras 
eredmenyekeppen pedig elutas[tani, vagy a kifizetett tamogatas egy reszet vagy egeszet 
visszakovetelni, es a megftelt tamogatast csokkenteni, valamint a vonatkoz6 
jogszabalyokban es az AszF-ben meghatarozott mas szankciot alkalmazni . Ez esetben a 
megitelt tamogatas a Szerzodes modosftasa nelkOI csokken. A Kedvezmenyezettet a vele 
szemben alkalmazott szankciok nem mentesitik a Szerzodesben fog lalt kotelezettsegei 
teljesitese alol. 

A teljes tamogatasi osszeg visszafizetese eseten a Szerzodes megszunik. 

9. Tamogatasok ellenorzese 

A Kedvezmenyezett a Szerzodes alairasaval kotelezettseget vallal arra, hogy a tamogatas 
felhasznalasanak illetve a Projekt megvalosulasanak ellen6rzeset minden olyan szervezet, 
hatosag, egyeb szemely reszere lehet6ve teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosft, illetve 
kotelez. 
A Kedvezmenyezett biztositani koteles, hogy az elozetesen reszere bejelentett helyszini 
ellen6rzesek alkalmaval az erre feljogos[tott kepviseloje jelen legyen, es a szOkseges 
dokumentumok rendelkezesre bocsatasaval, a szOkseges informaci6k, kert adatok 
megadasaval, valamint a fizikai eszkozokhoz valo hozzaferes biztosftasaval segftse az 
ellen6rzesek vegrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan keszitett jegyzokonyv atvetelet 
alafrasaval igazolja. 

10. A Projekt dokumentumainak nyilvantartasa es megorzese 

A Kedvezmenyezett koteles a Projekt dokumentumainak nyilvantartasat es orzeset 
biztositani es azt a jogszabalyokban meghatarozott szervezetek, hat6sagok illetve egyeb 
szemelyek reszere hozzaferhetove tenni. A Kedvezmenyezett a Projekttel kapcsolatos 
minden dokumentumot koteles elkOlonftetten nyilvantartani, es legalabb 2020. december 
31-ig megorizni. 

Az eredeti dokumentumokat a Kedvezmenyezett orzi abban az esetben is, amennyiben kOlso 
projektmenedzsment szervezetet vesz igenybe. 

A Kedvezmenyezett koteles a Projektre vonatkoz6an elkOlonftett szamvitel i nyilvantartast 
vezetni. 

11. A Projekt fenntartasa 

11.1. A Projekt fenntartasi idoszak kezdete a Projekt befejezeset kovet6 nap. 

11.2. Infrastrukturalis, illetve termel6 beruhazasok eseten a Projekt befejezesetol szamitott 
5 evig, kis- es kozepvallalkozasok eseteben 3 evig a tamogatas visszafizetesenek terhe 
mellett a Kedvezmenyezett va llalja, hogy a Projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. 
cikke (1) bekezdeseben foglaltaknak (fenntartas). 

A tamogatott beruhazassal letrehozott vagyon a zar6 fenntartasi jelentes elfogadasaig csak 
a Kozremukod6 Szervezet elozetes j6vahagyasaval es a foglalkoztatasi, illetve a 
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szolgaltatasi es az egyeb kotelezettsegek atval lalasaval, atruhazasaval idegenftheto el, 
adhat6 berbe, i lletve terhelhet6 meg. 

Az Eur6pai Szocialis Alapb61 szarmaz6 tamogatasok eseteben csak abban az esetben all fenn 
fenntartasi kotelezettseg, ha a palyazati fe lhfvasban lef rtak szerint a Projekt az Eur6pai Uni6 
Mukodeser61 sz616 szerz6des 107. cikke szerint a Ila mi tamogatasi szabalyok ala esik. Ilyen 
esetben a Projektre a fenti szabalyok szerinti fenntartasi kotelezettsegek vonatkoznak. 

Amennyiben a Kedvezmenyezettnek tovabbfoglalkoztatasi kotelezettsege all fenn, akkor a 
Projekt befejezeteset kovet6en az utmutat6ban meghatarozott id6pontban a kotelezettseg 
teljesfteserol be kell szamolnia a Kozremukod6 Szervezetnek. 

11.3. A Projekt befejezeset61 szamftott 5 evig, kis- es kozepvallalkozasok eseteben 3 evig, a 
Kedvezmenyezettnek projekt fenntartasi jelentesben kell beszamolnia a szerzodes 
teljes01eser61, a Proj ekt mukodtetese soran tervezett es az elert szamszerusfthet6 
eredmenyekrol. A jelentest az Palyazati e-Ogyintezes (Palyaz6 Tajekoztat6) felUleten 
elektronikus formaban kell benyujtani. 

A Kedvezmenyezett fenntartasi jelentes beadasara a Szerzodes hatalya alatt evente egyszer 
kotelezett. Az els6 jelentes benyujtasanak hataridejet a Kozremukodo Szervezet hatarozza 
meg. A fenntartasi id6szak veget kovet6en a Kozremukod6 Szervezet altal meghatarozott 
id6pontig a Kedvezmenyezett zar6 projekt fenntartasi jelentest nyujt be a Kozremuk6d6 
Szervezethez. 

11.4. Ha egy, a Projekt fenntartasa vegeig teljesftendo indikator nem eri el a 4/2011. (I. 
28.) Korm. rendelet 80. § (6) es (7) bekezdeseben meghatarozott ertekeket, a 
Kozremukod6 Szervezet az ott meghatarozott jogkovetkezmenyeket alkalmazza. A 
visszakovetelessel erintett osszeget a zar6 beszamol6 alapjan elfogadott tamogatasi 
osszegb61 ke ll levonni. 

12. Tulajdonjog es szellemi jogok 

12.1. A tamogatott beruhazassal letrehozott vagyon a fenntartasi id6szak alatt csak a 
tamogatasi dontest hoz6 el6zetes j6vahagyasaval es a koltseg-haszon elemzesben vallalt, es 
az egyeb kotelezettsegek atvallalasaval, atruhazasaval idegenfthet6 el, adhat6 berbe, illetve 
terhelheto meg. A korlatozas megszegese eseten a Kedvezmenyezettnek - a jogszabalyban 
es a Tamogatasi Szerz6desben foglaltaknak megfelel6en - vissza kell fizetnie a tamogatast 
a tamogat6 reszere. Nern minosOI elidegenftesnek az onkormanyzati tarsulas fel61 a tag 
onkormanyzatok, va lamint a Magyar Allam megbfzottjakent eljar6 szervezet fel61 a Magyar 
Allam reszere torteno vagyonatadas. 

12.2. A Projekt eredmenyei, fgy kOlonosen (az akarcsak reszben) a tamogatasb61 
letrehozott vagyon es az azzal kapcsolatos jelentesek es egyeb dokumentumok 
tulajdonjoga, va lamint a Projekt soran letrejott, vagy beszerzett vagyoni erteket kepviselo 
szellemi alkotasok felhasznalasanak joga a Kedvezmenyezettet illeti. 

12.3. A Projekt megval6sitasanak vegere a Projekt eredmenyekepp letrejott vagyontargyak 
tulajdonjogat (szellemi alkotasok felhasznalasanak jogat) - amennyiben azzal eredetileg 
nem rendelkezett, es az atruhazas nem Otkozik jogszabalyi rendelkezesbe, vagy nem idegen 
tulajdonon tortent a beruhazas - at kell ruhazni a Kedvezmenyezettre. Az atruhazas 
dokumentumait a zar6 beszamol6hoz csatolni kell. 

12.4. A jelen Szerz6des hatalya alatt a Projekthez keszftett penzOgyi es gazdasagi koltseg
haszon elemzes olyan valtoztatasahoz, amely a penzOgyi elemzesnek a tamogatasi 
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intenzitasra vonatkoz6 eredmenyet befolyasolja vagy befolyasolhatja, a Kedvezmenyezett 
koteles a Tamogat6 elozetes frasbeli j6vahagyasat kerni. 

12.5. Amennyiben a Kedvezmenyezett a Projekt kereteben kozbeszerzesi eljaras 
lefolytatasara koteles, a Kedvezmenyezett koteles a kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa soran 
az ajanlati/reszveteli/ajanlatteteli felhfvasban, illetve a nyertes ajanlattevovel megkotott 
szerzodesben kikotni, hogy a teljesftes soran keletkezo, a szerzoi jogi vedelem ala eso 
alkotason a Kedvezmenyezett teruleti korlatozas nelkuli, harmadik szemelynek atadhat6 
felhasznalasi jogot szerez. Koteles tovabba biztosftani, hogy a szerzodes alapjan a 
Kedvezmenyezett jogot szerezzen az alkotas (terv) atdolgozasara. 
Ha a Projektet a Kedvezmenyezett barmely okb61 nem val6sftja meg, vagy reszben val6sftja 
meg,, akkor a szerzoi jogi vedelem ala eso alkotas felhasznalasanak jogat koteles atruhazni 
a Tamogat6ra vagy az altala megjelolt szemelyre. 

12.6. Amennyiben a Szerzodes alapjan foly6sftott tamogatas terhere, vagy a Projekt 
kereteben letrejott szellemi alkotas felhaszna lasara a Kedvezmenyezett jogot szerez, ugy 
koteles ezen hasznalati jogot felhfvasra a Tamogat6 es a Kozremukodo Szervezet reszere 
ingyenesen biztosftani. Tamogat6 es a Kozremukodo Szervezet e jogot uzletszeruen nem 
jogosult gyakorolni, fgy a felhaszna las a jovedelemszerzes vagy jovedelemfokozas celjat a 
Tamogat6 es a Kozremukodo Szervezet reszerol kozvetve sem szolgalhatja. 

12. 7. A kozbeszerzesi eljaras megindftasa elott a Kedvezmenyezett koteles a teljesftesre 
kerUlo tervezesi szolgaltatasok tekinteteben a tervezot megilleto, szerzoi jogi vedelem ala 
eso alkotason harmadik szemelynek atadhat6 felhasznalasi jogot szerezni. A felhasznal6i 
jognak magaban kel l foglalnia az alkotas (terv) atdolgozasanak jogat is. 

12.8. Amennyiben a Szerzodes alapjan foly6sitott tamogatas terhere, vagy a Projekt 
kereteben letrejott szellemi alkotas felhasznalasara a Kedvezmenyezett jogot szerez, ugy 
tu lajdonjoganak erintetlenul hagyasa mellett koteles annak oktatasi/kepzesi/foglalkoztatasi 
celra torteno felhasznalasat barmely tovabbi felhasznal6 reszere ingyenesen biztosftani. A 
felhasznal6 ezt a jogat uzletszeruen nem gyakorolhatja, fgy a felhasznalas a 
jovedelemszerzes vagy jovedelemfokozas celjat kozvetve sem szolgalhatja. 

13. Tajekoztatas es nyilvanossag 

13.1. A Kedvezmenyezett a Projekt megval6sftasat kovetoen koteles a hatalyos 
jogszabalyokban meghatarozott tajekoztatasi es nyilvanossagi kotelezettsegeknek eleget 
tenni, a Projektrol es a tamogatasr61 az ott meghatarozott m6don es tartalommal 
informaci6t nyujtani. A tajekoztatasra es nyi lvanossagra vonatkoz6 kovetelmenyeket a 
Tamogat6 honlapjar61 letoltheto Arculati Kezikonyv es a Kedvezmenyezettek tajekoztatasi 
kotelezettsegei c. utmutat6 tartalmazza. 

13.2. A Kedvezmenyezettek tajekoztatasi kotelezettsege c. utmutat6ban a projekt 
megval6sitasat koveto idoszakra elofrt kommunikaci6s tevekenysegek nem teljesftese vagy 
reszleges teljesftese, illetve az elofrtakt61 eltero formaban tOrteno megval6sitasa a megftelt 
tamogatas kommunikaci6ra elszamolhat6 reszenek csokkenteset vonja maga utan. 

13.3. Amennyiben a Kedvezmenyezett a kotelezoen elofrt tevekenysegeken tul egyeb 
kommunikaci6s tevekenysegeket is tervez, vallalja, hogy azok eseteben is betartja az 13.1. 
pontban lef rtakat. 

13.4. A Projekt maximalizalt, de elszamolhat6 koltsegeinek reszet kepezik a kommunikaci6s 
koltsegek is. A maximumertek feletti kommunikaci6s koltsegek nem szamolhat6k el. 

13.5. A Kedvezmenyezett a Szerzodes alafrasaval vallalja, hogy a Tamogat6 elektronikus es 
nyomtatott kiadvanyaiban, media- megjeleneseiben es egyeb, t ajekoztat6 j ellegu 
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rendezvenyein Projektjet igeny eseten bemutatja, es az erre iranyul6 megkeresest csak 
alapos okkal utasftja v issza. 

13.6. Amennyiben a Kedvezmenyezett eszkozbeszerzesehez nyujtott tamogatas az SO milli6 
forintot, barmely mas beruhazashoz nyujtott tamogatas a 10 milli6 forintot meghaladja, 
vagy ha az atadasra a sajt6 kepviseloit is meghfvjak, a Kedvezmenyezett koteles az eszkoz, 
illetve a beruhazas atadasar61 a Kozremukodo Szervezetet ertesfteni az atadas napjat 
megelozo legkesobb 20 nappal. 
A Kedvezmenyezett koteles tovabba barmely, a Projekttel kapcsolatban szervezett 
nyilvanos, a sajt6 reszvetelevel zajl6 rendezvenyrol a Kozremukodo Szervezet kepviselojet 
ertesfteni, a rendezveny napjat megelozo legkesobb 20 nappal. 

13. 7. A Kedvezmenyezett a Szerzodes alafrasaval hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a 
Tamogat6, valamint a Kozremukodo Szervezet kezeleseben levo, a tamogatas 
felhasznalasara vonatkoz6 adatokat a Tamogat6 es a Kozremukodo Szervezet 
nyilvanossagra hozhatja, kiveve azokat az adatokat, melynek nyilvanossagra hozatalat 
jogszabaly kifejezetten megtiltja. 

14. A Szerzodes megszunese 

14.1. Szerzodo Felek· megallapodnak abban, hogy a Szerzodes a teljesftest (beleertve az 
ellenorzestaresi, valamint a dokumentum-megorzesi kotelezettseget is) megelozoen csak vis 
maior, lehetetlenUles, a Kozremukodo Szervezet, vagy a Kedvezmel'.lyezett altali, a 
Szerzodesben meghatarozott esetekben es m6don torteno elallas, vagy a bfr6sag hatarozata 
alapjan szunik meg . . A Szerzodo Felek a jogviszony jellegere val6 tekintettel a felmondas 
jogat kizarjak. 

14.2. Kedvezmenyezett elallhat a Szerzodestol, amennyiben annak teljesftesere, a 
szerzodesk6test kovetoen, neki fel nem r6hat6 okb61 beallott korulmeny folytan nem kepes. 
A Szerzodes ilyen esetben, annak megkotesere visszameno hatallyal megszunik, es a 
Kedvezmenyezett koteles a tamogatas elallas idopontjaig foly6sftott osszeget a Ptk. szerinti 
kamatta l novelt mertekben, az elallasban kozolt idopontban visszafizetni. A kamatszamftas 
kezdo idopontja a tamogatas - vagy annak egyes reszletei - kifizetesenek napja, utols6 
napja pedig a visszafizetesi kotelezettseg teljesftesenek napja . 

14.3 . A Kedvezmenyezett a kamaton felul a hatalyos jogszabalyi elofrasok szerint koteles 
kesedelmi kamatot fizetni, amennyiben · visszafizetesi kotelezettseget hataridoben nem 
teljesfti. 
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Kiegeszftes a KEOP-5.4.0/12-2013-0025 azonosft6szamu tamogatasi 
szerzodeshez 

A Kornyezetvedelmi Programok Iranyft6 Hat6saga 2013. december 5. napjan, 
42/8/62/2013. iktat6szamon kelt levele alapjan a 20 milli6 Ft tamogatastartalom alatti 
szamlakat, vagy egyeb szamviteli bizonylatokat az egyseges mukodesi kezikonyvrol sz616 
26/2012. NFM utasftas 242-244. §-ai szerinti szamlaosszesftokon kell felvezetni. 

A 20 milli6 Ft tamogatastartalom alatti szamlak, egyeb szamviteli bizonylatok eseteben 
az alatamaszt6 dokumentaci6 bekuldese es a szamlak EMIR-ben torteno tenyleges 
rogzftese nem szukseges. 

Szolnoki Melinda 
osztalyvezeto 
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A projektek az Eur6pal Uni6 
tamogatauint valosulnak. meg. 




