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Tisztelt Képviselı-testület! 

 A 16 Békés megyei település által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért” címő DAOP-2008.-5.2.1./D-0002 azonosító jelő kiemelt kormányzati program 
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint konzorciumvezetı vezetésével valósul meg. 

Dankó Béla, Kondoros Nagyközség polgármestere 2009. február 25-én faxon továbbított 
levelében jelezte, hogy a Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 529/2008. (XII. 22.) 
határozata alapján 2008. december 29-én kelt Konzorciumi együttmőködési megállapodás helyett 
mőszaki tartalom és költségek módosulása, illetve egyéb technikai változások miatt új 
megállapodás megkötésére van szükség. Ezek a változások csak annyiban érintik a megállapodás 
Békés Város Önkormányzatára vonatkozó részeit, hogy a Polgármesteri Hivatal bankszámla száma, 
illetve a projektben részt vevı Önkormányzatok TEÁOR száma tévesen került feltüntetésre. 
Továbbá Békés vonatkozásában 20 helyrajzi szám szerepelt a szerzıdésben, miközben ellenıriztük, 
és valójában 56 db van, melyet érinteni fog a tervezett beruházás. A fenti hibákat észrevételeztük, 
ezek technikai módosításként részben kijavításra kerültek, részben ki fogják javítani. Békés város 
tekintetében ugyan a kivitelezési költségek nem változtak, de a kapcsolódó költségek 
(közbeszerzés, mőszaki ellenırzés, bonyolítás) emelkedtek, mert a tervezetthez képest nem a Békés 
Megyei Önkormányzat fogja bonyolítani a projektet. 

 A konkrét változások felsorolását (melyek Békést nem érintik) a településekre vonatkozóan 
a Támogatási Szerzıdés tervezetének 6. számú melléklete tartalmazza. 

Az új Konzorciumi Együttmőködési Megállapodással egyidejőleg kerül megkötésre a 
Támogatási Szerzıdés Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint konzorciumvezetı, és a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között. Kondoros Önkormányzata, mint gesztor település 
gondoskodott a szerzıdés-tervezetek elkészítésérıl, melyeket 2009. február 28-án megküldtek 
Hivatalunk részére. 

A Támogatási Szerzıdés és a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás fentiekben 
ismertetett, technikai kijavításokkal egységes szerkezetbe foglalt példányainak aláírására 2009. 
március 3-án kerül sor.  

A megállapodások a képviselı-testületi ülésen ismertetésre kerülnek. 

 Fentiek értelmében kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a 16 Békés Megyei település 
által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” címő DAOP-2008-5.2.1./D-
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0002 azonosító jelő kiemelt projekt megvalósítására irányuló új Konzorciumi 
Együttmőködési Megállapodást. 

 
2. A Képviselı-testület a projektre vonatkozó Támogatási Szerzıdést megismerte, azt 
elfogadja. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírására és 
a Konzorcium vezetıjét a Támogatási Szerzıdés aláírására. 
 
4. A képviselı-testület a projekt megvalósításához szükséges 15 %-os mértékő 38.173.011,- Ft 
összegő saját erı összegét 2009-2010-2011-2012. évi költségvetéseiben biztosítja. 
 
Határid ı:        intézkedésre azonnal 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 
 
 

Békés, 2009. március 2. 

Izsó Gábor 

polgármester 
……………………………. 

Jogi ellenjegyzı 

 
…………………………… 

Pénzügyi ellenjegyzı 
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Azonosító szám: DAOP 5.2.1/D-2008-0002  
 
 

 
Támogatási Szerzıdés tervezet 

 
 
amely létrejött  
 
egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint 
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı szervezet neve], 
mint közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet)  

 
Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. 
Aláírásra jogosult képviselıje: Balogh László 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 06-14-000041 
Adószám/adóazonosító jel: 18461376-2-06 
 

másrészrıl  
 
Név/Cégnév: Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint a jelen dokumentum 8. számú 
mellékletében részletezett 16 települési önkormányzatból álló konzorcium vezetıje 
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),  

 

Postacím: 5553 Kondoros Hısök tere 4-5. 
Székhely/Lakcím: 5553 Kondoros Hısök tere 4-5. 
Azonosító szám (KSH szám): 15346676 8411 321 04 
Adószám/adóazonosító jel:15346676-2-04 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733003-15346676-
000000 
Aláírásra jogosult képviselıje: Dankó Béla polgármester 

 
 
 
(Közremőködı Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:   
 
 
1. Elızmények 
 
A Támogató Dél-alföldi Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül DAOP-2007-
5.2.1/D „Környezeti értékeinek védelme, környezetbiztonság” tárgyú felhívást tett 
közzé, melyre a Békés Megyei Önkormányzat DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon 
regisztrált, a Kormány 2142/2007. (VII.27.) számú határozatával a Dél-alföldi Operatív 
Program Akció Tervben nevesített, 2008. június 18. napon befogadott projekt javaslatot 
nyújtott be, a jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezı felhívás és útmutató szerint 
(melyek akkor is a jelen Támogatási Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik, és a 
Szerzıdı Felekre kötelezı érvényőek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási 
Szerzıdéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2008. augusztus 6-án kelt 
támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján 
Kedvezményezett vissza nem térítendı támogatásban részesül.  
 
Tekintettel arra, hogy a Békés Megyei Önkormányzat a projektben fejlesztési tevékenységet 
nem végez, a fejlesztett infrastruktúra és eszközök tekintetében nem aktivál, mely alapvetı 
feltétele a kedvezményezetti státusznak, a Támogató 49-3617/1/2008 iktatószámú 
levelében foglaltak értelmében a kedvezményezett (Békés Megyei Önkormányzat) cseréjérıl 
döntött, továbbá arról rendelkezett, hogy a jelen megállapodást a 16 településnek kell 
megkötni, s a konzorcium vezetıjének közülük kell kikerülnie.  
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A szerzıdés megkötése konzorciumi formában történik a Kedvezményezettek között létrejött 
konzorciumi szerzıdésben rögzítettek alapján, mely tartalmazza, hogy a felek Kondorost, 
mint gesztort hatalmazzák fel helyettük és nevükben a szerzıdés aláírására -, a szerzıdést 
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor egyedül jogosult aláírni. 
 
A jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezi, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényő 
minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, mőszaki terv és tartalom, nyilatkozat, 
beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, 
amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai 
értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerzıdéshez. 
 
 
 
2. Szerzıdés tárgya 

 
2.1. Az Elızményekben meghatározottak szerint Szerzıdı Felek az alábbi Támogatási 
Szerzıdést (a továbbiakban Szerzıdés) kötik: 
 
A Szerzıdés tárgya a „Belvízrendezés az élhetıbb településekért, komplex 
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati 
csatornán I. ütem” címő, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben 
irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható 
költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési 
elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás formájában történı finanszírozása.  
 
Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerzıdés aláírásával, hogy a Projektet a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen, kellı alapossággal, hatékonysággal és gondossággal 
megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített 
feltételek fennállása esetén az ott elıírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a 
Közremőködı Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági 
Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja. 
 
2.2. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közremőködı Szervezetnek 
minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését 
veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest 
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott 
bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkezı 
valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követıen haladéktalanul 
köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.  
A kedvezményezett jelen Szerzıdésben foglalt azonosító adatai, illetıleg a Szerzıdés 
teljesítésével összefüggı adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása 
esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követı 8 naptári nap. 
A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerzıdésszegésnek 
minısül. 
 
2.3. A jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerzıdési Feltételek az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program DAOP-2007-5.2.1/D - 
„Környezeti értékeinek védelme, környezetbiztonság” felhívás keretében támogatásban 
részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez” (továbbiakban ÁSZF) 
amelyet a Közremőködı Szervezet a jelen Szerzıdéssel egyidejőleg egy példányban bocsát a 
Kedvezményezett rendelkezésére. 
 

 
3. A Projekt megvalósításának idıbeli ütemezése és helyszíne 

 
3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt megvalósítási idıszakának tervezett kezdı idıpontja: 2009. május 15. 
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Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdı idıpontja a tervezett idıponttól eltér, azt a 
Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges 
kezdı idıpontja nem lehet késıbbi, mint a szerzıdéskori tervezett idıponttól számított 
három hónap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontját a felhívás, határozza meg. 
 
A Projekt keretében az ezt követıen felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 

  
3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása 
 
3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012. 05. 14. 
A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a 
projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak 
megfelelıen, szerzıdésszerően teljesült.  
Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt elırehaladási jelentés benyújtásának 
határideje: a Projekt fizikai befejezését követı maximum 90. nap. 
 
3.3.2. A Projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a Közremőködı Szervezet a 
Kedvezményezett záró projekt elırehaladási jelentését és utolsó kifizetési igénylését 
elfogadta. 
 
3.3.3. A Projekt akkor tekinthetı lezártnak, ha a jelen Szerzıdésben vállalt valamennyi 
kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben 
foglaltaknak megfelelıen - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek 
megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) 
benyújtását követıen annak Közremőködı Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy 
a zárójegyzıkönyv elkészült. 
 
3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók 
el. Az ezen idıpontot követıen keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 13. számú mellékletben felsorolt 
helyszíneken megvalósítja, és azt a 15 éves fenntartási idıszak alatt ugyanezen a helyen 
fenntartja és üzemelteti. 
 
 
4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege:  
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt összköltsége 2.179.163.755 Ft, azaz kétmilliárd-százhetvenkilencmillió-
százhatvanháromezer-hétszázötvenöt forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható költsége 
 
A Projekt elszámolható költsége 2.179.163.755 Ft, azaz kétmilliárd-
százhetvenkilencmillió-százhatvanháromezer-hétszázötvenöt forint. 
 
A Projekt elszámolható költségeit jelen szerzıdés 1. számú melléklete, az elszámolható 
költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok 
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.  
 
Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési 
eljárás befejezését követıen, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a 
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projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen a 
Közremőködı Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a közbeszerzési 
szerzıdés alapján létrejött vállalkozási szerzıdéssel le nem fedett támogatás összegével.  
Nem kerül sor a vállalkozási szerzıdéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a 
Közremőködı Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidıben és módon a 
Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozási szerzıdéssel le nem fedett támogatás 
felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a 
Közremőködı Szervezet elfogadja. 
 
Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott 
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az 
esetben is kizárólag a jelen Szerzıdésben foglalt támogatási összegre jogosult. 
 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülı források 
 
A Projekthez felhasználására kerülı források részletes bontását jelen Szerzıdés 3. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és mértéke  
 
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 85 %-a, de legfeljebb 1 
852 289 192 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenkétmillió-kettıszáz-
nyolcvankilencezer- százkilencvenkettı forint. 
  
Amennyiben a jelen Szerzıdés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerzıdés 
hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerzıdés ÁFÁ-ra vonatkozó 
rendelkezéseit a Szerzıdı Felek minden külön nyilatkozata, szerzıdés-módosítása nélkül 
módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási 
jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken, 
amennyiben az ÁFA mértéke nı, a támogatás összege nem növelhetı. 
 
Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerzıdés szerint megilletı támogatás az ÁFA 
összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a 
Kedvezményezettet terheli.   
 
Támogatás intenzitása: 85 %. 
 

Igényelhetı elıleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 25%-a 
Igényelhetı elıleg legmagasabb összege 300 millió Ft azaz háromszáz millió forint 
 
Amennyiben az igénybe vehetı, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a 
Kedvezményezett errıl a Közremőködı Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.  
 

 
5. A Projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei évek szerint 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben 
meghatározott számszerősíthetı eredmények/mutatók elérése érdekében jogosult és egyben 
köteles felhasználni.  
Kedvezményezett a számszerősíthetı eredményeket teljesíteni köteles.  
 
 
6. Biztosítékadási kötelezettség: 
 

Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben 
meghatározott biztosítékokat nyújtja. 
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7. Záró rendelkezések 
 
7.1. Jelen Szerzıdés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerzıdéshez 
csatolt 14 db melléklet, és a jelen Szerzıdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen 
Szerzıdésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak 
mellékletét képezı valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzıdés elválaszthatatlan 
részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerzıdéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e. 

 
7.2. Ha a Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium), a 
kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közremőködı Szervezet, illetve a Támogató és 
a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı 
konzorciumi együttmőködési megállapodás tartalmazza.  
 
7.3. A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés 
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezınek 
ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzıdés, valamint az ÁSZF a vonatkozó 
jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.  
 
7.4. Amennyiben a Támogató vagy a Közremőködı Szervezet bármely, a jelen Szerzıdés 
alapján keletkezı bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés 
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen elılegigénylés, 
kifizetési igénylés, projekt elırehaladási jelentés, szerzıdésmódosítás Kedvezményezett általi 
kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.), 
szerzıdésszerő teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minısül. A 
formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közremőködı Szervezet honlapjáról tölthetık le. 
 
7.5. A Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdés idıtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A 
kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcímérıl 
a jelen Szerzıdés aláírásával egyidejőleg, változás esetén pedig a változást követıen 8 
naptári napon belül tájékoztatják egymást. 
 
7.6. A Kedvezményezett és a Közremőködı Szervezet hivatalos kommunikációja 
személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. 
 
7.7. A jelen Szerzıdés hatályba lépésének napja megegyezik a szerzıdést kötı felek közül 
az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerzıdés a záró projekt fenntartási jelentés 
elfogadásának napját követı nappal hatályát veszti. 
 
7.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen – a projekt 
adatlapon feltüntetett projektfelelıs, illetve a Projekt megvalósításában résztvevı személyek, 
személyes adataiknak a Támogató és a Közremőködı Szervezet által történı kezeléséhez 
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten 
hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok 
fentieknek megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
7.9. Jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai 
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
7.10. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító 
okiratuk alapján, a jelen Szerzıdés bevezetı részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a 
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerzıdés 
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselı(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) 
részérıl a jelen Szerzıdés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), 
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részérıl megakadályozná 
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vagy bármiben korlátozná a jelen Szerzıdés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését. 
 
7.11. Jelen Szerzıdéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerzıdı Felek a Csongrád Megyei 
Bíróság illetékességét kötik ki.  
 
 
Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. 
 
 
 

………………… 
Kedvezményezett 

P.H.  
Kelt …………, 200… év ………… hónap … 

napján. 

……….………… 
Közremőködı Szervezet  

P.H.  
Kelt …………, 200… év ………… hónap … 

napján. 
 

 
 

Jogi szempontok alapján ellenjegyezte: 

       Dr. Bene Zita 

 

Szakmai szempontok alapján ellenjegyezte: 

       Kékes Szabó Kálmán 

 
 

 
Kötelezıen csatolandó mellékletek: 
 
1. sz.  melléklet-  A Projekt elszámolható költségei 
2. sz. melléklet -  A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 
3. sz. melléklet - A Projekt forrásai 
4. sz. melléklet - A Projekt számszerősíthetı eredményei 
5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 
6. sz. melléklet -  Eltérések listája 
7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás 
9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv 
10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése 
11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése 
12. sz. melléklet –  Elılegigénylésrıl szóló nyilatkozat 
13. sz. melléklet -  A megvalósítás helyszínei (település, utca, helyrajzi szám) 
14. sz. melléklet – Általános Szerzıdési Feltételek 
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1. sz. melléklet 
Elszámolható költségek 

Idıszakok-
támogatható 

tevékenységek 

Projekt 
elıkészítés 

Eszközbeszer
zés 

Beruházások/ 
Eszközök 
(Építés, 
felújítás, 
bıvítés 

eszközbeszerzé
s)  

Projekt 
menedzsme
nt költségei 

Projekt 
megvalósításá

hoz 
igénybevett 

szolgáltatások 
(külsı mőszaki 

ellenırzés, 
kivitelezés 
mőszaki 

lebonyolítás és 
rendezvénysze

rvezés 
költsége) 

immateriáli
s javak 
tervek 

tanulmány
ok (IV.1.2) 

Projektmegvalósításh
oz igénybevett egyéb 

szolgátatások 

Elılegigénylés
sel érintett 

költségtípusok 
összesen 

Összesen 
Összesen évek 

szerint 

  

Terv (eFt) Terv (eFt) Terv (eFt) Terv (eFt) Terv (eFt) Terv (eFt) Terv (eFt) Terv (eFt) Terv (eFt) Terv (eFt) 

Szállítói vagy 
vegyes 
finanszírozás 
(X-szel jelölve)     x           0   

Elılegigénylés 
(X-szel jelölve)                 0   
Felmerülı 
költségek                     

2006. év II. 
félév 0,000 0,000 

2007. év I. 
félév 0,000 

0,000 
2007. év II. 
félév 0,000 

2008. év I. 
félév 0,000 

0,000 
2008. év II. 
félév 0,000 

2009. év I. 
félév 6 800,600 0,000 66 762,600 2 375,000 75 938,200 

86 658,600 
2009. év II. 
félév 3 669,400 4 460,000 2 591,000 10 720,400 

2010. év I. 
félév 272 315,000 4 350,000 3 900,000 19 680,000 300 245,000 

800 155,000 
2010. év II. 
félév 12 000,000 472 632,000 4 350,000 8 968,000 1 960,000 499 910,000 

2011. év I. 
félév 12 000,000 472 632,000 4 350,000 8 968,000 1 960,000 499 910,000 

999 820,000 
2011. év II. 
félév 12 000,000 472 632,000 4 350,000 8 968,000 1 960,000 499 910,000 

2012. év I. 
félév 279 060,155 4 350,000 3 600,000 5 520,000 292 530,155 292 530,155 

Összesen 10 470,000 36 000,000 1 969 271,155 26 210,000 34 404,000 66 762,600 36 046,000 0,000 2 179 163,755 2 179 163,755   
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Támogatás  

Támogatás mértéke (85 %) 

Elılegigénylés
sel érintett 

költségtípusok
ra jutó 

támogatás 
összesen Összesen 

Összesen évek 
szerint 

Igényelh
etı 

elıleg 
mértéke 
(25/35/4

0%) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

2006. év II. 
félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25% 

2007. év I. 
félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 

25% 

2007. év II. 
félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25% 

2008. év I. 
félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 

25% 

2008. év II. 
félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25% 

2009. év I. 
félév 5 780,510 0,000 0,000 0,000 0,000 56 748,210 2 018,750 0,000 64 547,470 

73 659,810 

25% 

2009. év II. 
félév 3 118,990 0,000 0,000 3 791,000 0,000 0,000 2 202,350 0,000 9 112,340 25% 

2010. év I. 
félév 0,000 0,000 231 467,750 3 697,500 3 315,000 0,000 16 728,000 0,000 255 208,250 

680 131,750 

25% 

2010. év II. 
félév 0,000 10 200,000 401 737,200 3 697,500 7 622,800 0,000 1 666,000 0,000 424 923,500 25% 

2011. év I. 
félév 0,000 10 200,000 401 737,200 3 697,500 7 622,800 0,000 1 666,000 0,000 424 923,500 

849 847,000 

25% 

2011. év II. 
félév 0,000 10 200,000 401 737,200 3 697,500 7 622,800 0,000 1 666,000 0,000 424 923,500 25% 

2012. év I. 
félév 0,000 0,000 237 201,132 3 697,500 3 060,000 0,000 4 692,000 0,000 248 650,632 248 650,632 25% 

Összesen 8 899,500 30 600,000 1 673 880,482 22 278,500 29 243,400 56 748,210 30 639,100 0,000 1 852 289,192 1 852 289,192 25% 
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2. sz. melléklet 
A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 

 

Tevékenységek-
költségkategóriák 

Támog
atási 

intenz
itás % 

De minimis 
/D/  

Regionális 
Célú 

Beruházás 
/R/ 

Projekt 
elıkészítés 

Projekt 
menedzsme
nt költségei 

Építés, felújítás, 
bıvítés 

Eszközbeszerzé
s 

Immateriális 
javak 

beszerzése 

Projektmegval
ósításhoz 

 igénybevett 
szakmai 

szolgáltatások 

Projektmegv
alósításhoz 

 igénybevett 
egyéb 

szolgáltatás
ok 

Összesen 

Terv  
(e Ft-ban) 

Terv  
(e Ft-ban) 

Terv  
(e Ft-ban) 

Terv  
(e Ft-ban) 

Terv  
(e Ft-ban) 

Terv  
(e Ft-ban) 

Terv  
(e Ft-ban) 

Terv  
(e Ft-ban) 

11. IMMATERIÁLIS 
JAVAK 

 85 R 0 0 0 0 66 762,600 0 0 66 762,600 

114. Szellemi termékek 85 R 0 0 0 0 66 762,600 0 0 66 762,600 

TÁRGYI ESZKÖZÖK 85 R 0 0 1 969 271,155 36 000,000 0 0 0 2 005 271, 155 

12. INGATLANOK ÉS 
KAPCSOLÓDÓ VAGYONI 
ÉRTÉKŐ JOGOK 

85 R 0 0 1 969 271,155 0 0 0 0 1 969 271,155 

124. Egyéb építmények 85 R 0 0 1 969 271,155 0 0 0 0 1 969 271,155 

13. MŐSZAKI 
BERENDEZÉSEK, GÉPEK, 
JÁRMŐVEK 

85 R 0 0 0 36 000,000 0 0 0 36 000,000 

131. Termelı gépek, 
berendezések, 
szerszámok, 
gyártóeszközök 

85 R 0 0 0 36 000,000 0 0 0 36 000,000 

RÁFORDÍTÁSOK 85 R 10 470,000 26 210,0000 0 0 0 34 404,000 36 046,000 107 130,000 

52. IGÉNYBE VETT 
SZOLGÁLTATÁSOK 
KÖLTSÉGEI 

85 R 10 470,000 26 210,0000 0 0 0 34 404,000 33 546,000 104 630,000 

524. Hirdetés, reklám, 
propaganda költségek 

85 R 0 0 0 0 0 4 404,000 15 090,000 19 494,000 

529. Egyéb igénybe vett 
szolgáltatások költségei 

85 R 10 470,000 26 210,000 0 0 0 30 000,000 18 456,000 85 136,000 

53. EGYÉB 
SZOLGÁLTATÁSOK 
KÖLTSÉGEI 

85 R 0 0 0 0 0 0 2 500,000 2 500,000 

532. Pénzügyi, befektetési 
szolgáltatási díjak 

85 R 0 0 0 0 0 0 2 500,000 2 500,000 

54. BÉRKÖLTSÉG 85 R 0 0 0 0 0 0 0 0 
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55. SZEMÉLYI JELLEGŐ 
EGYÉB KIFIZETÉSEK 

85 R 0 0 0 0 0 0 0 0 

56. BÉRJÁRULÉKOK 85 R 0 0 0 0 0 0 0 0 

561. Nyugdíjbiztosítási és 
egészségbiztosítási járulék 

85 R 0 0 0 0 0 0 0 0 

MINDÖSSZESEN   10 470,000 26 210,000 1 969 271,155 36 000,000 66762600 34 404 36 046 2 179 163,755 

   

 



11 
 

3. sz. melléklet 
Források 

 
 
 
 
 
 
 

Forrás Ft % 

I. saját forrás 326 874 563 15 

1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása 0 0 

1/2. partnerek hozzájárulása 326 874 563 15 

1/3. bankhitel 0 0 

II. egyéb támogatás:  0 0 

III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás 1 852 289 192 85 

Összesen 2 179 163 755 100% 
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4. sz. melléklet 
A Projekt számszerősíthetı eredményei 

 

Eredmény/Mutató/Indikátor 
neve 

Kulcsindi
kátor 
(I/N) 

Mérték-
egység 

(db, fı, %) 

Bázisérté
k 

Megvalósítási 
idıszak (célérték) 

1. 2 .3 . év 

Fenntartási idıszak (célérték) 
1 3 5 7 9 12 15. évek 

Output indikátor 

gravitációs nyílt 
földmedrő csatorna és 
közlekedési mőtárgyak 

(átereszek) 

 fm 0 18 240 41 041 45 601 

45
 6

01
 

45
 6

01
 

45
 6

01
 

45
 6

01
 

45
 6

01
 

45
 6

01
 

gravitációs nyílt burkolt 
csatorna és közlekedési 
mőtárgyak (átereszek) 

 fm 0 5 250 11 813 13 125 

13
 1

25
 

13
 1

25
 

13
 1

25
 

13
 1

25
 

13
 1

25
 

13
 1

25
 

gravitációs zárt csatorna 
és tisztító mőtárgyai  fm 0 11 268 25 353 28 033  

28
 0

33
  

28
 0

33
  

28
 0

33
  

28
 0

33
  

28
 0

33
  

28
 0

33
  

Nyomóvezeték  fm 0 425 956 1 062 

10
62

 

10
62

 

10
62

 

10
62

 

10
62

 

10
62

 

szivattyúegység  db 0 0 13 16 16 16 16 16 16 16 

Szivattyú kapacitás  m3/s 0 0,7 1,114 1,264 

1,
26

4 

1,
26

4 

1,
26

4 

1,
26

4 

1,
26

4 

1,
26

4 

tározó kapacitás  ezer m3 725,856 801,009 894,95 913,738 
91

3,
73

8 

91
3,

73
8 

91
3,

73
8 

91
3,

73
8 

91
3,

73
8 

91
3,

73
8 

Iszap kotrás  ezer m3 0 75,153 169,094 187,882 

18
7,

88
2 

18
7,

88
2 

18
7,

88
2 

18
7,

88
2 

18
7,

88
2 

18
7,

88
2 

Eredményindikátor 

belvízkároktól mentesített 
települések száma 

 db 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 

belvízmentesített 
területek nagysága 

  0 1 364 3070 3 410 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

belvízmentesített lakó 
utcák száma 

  0 65 147 163 163 163 163 163 163 163 

belterületi belvizek 
levezetési ideje (Békés) 

 h n.a. n.a. n.a. 0,743 

0,
74

3 

0,
74

3 

0,
74

3 

0,
74

3 

0,
74

3 

0,
74

3 

belterületi belvizek 
levezetési ideje (Doboz)) 

 h n.a. n.a. n.a. 1,17 

1,
17

 

1,
17

 

1,
17

 

1,
17

 

1,
17

 

1,
17

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje (Geszt)) 

 h n.a. n.a. n.a. 0,95 

0,
95

 

0,
95

 

0,
95

 

0,
95

 

0,
95

 

0,
95

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje 

(Kondoros) 
 h n.a. n.a. n.a. 12 12

 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
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belterületi belvizek 
levezetési ideje 

(Kötegyán) 
 h n.a. n.a. n.a. 2,28 

2,
28

 

2,
28

 

2,
28

 

2,
28

 

2,
28

 

2,
28

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje 

(Kunágota) 
 h n.a. n.a. n.a. 1,02 

1,
02

 

1,
02

 

1,
02

 

1,
02

 

1,
02

 

1,
02

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje 

(Méhkerék) 
 h n.a. n.a. n.a. 1,53 

1,
53

 

1,
53

 

1,
53

 

1,
53

 

1,
53

 

1,
53

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje 
(Mezıberény) 

 h n.a. n.a. n.a. 1,65 

1,
65

 

1,
65

 

1,
65

 

1,
65

 

1,
65

 

1,
65

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje (Okány) 

 h n.a. n.a. n.a. 0,603 

0,
60

3 

0,
60

3 

0,
60

3 

0,
60

3 

0,
60

3 

0,
60

3 

belterületi belvizek 
levezetési ideje 
(Pusztaföldvár) 

 h n.a. n.a. n.a. 0,75 

0,
75

 

0,
75

 

0,
75

 

0,
75

 

0,
75

 

0,
75

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje (Sarkad) 

 h n.a. n.a. n.a. 1,83 

1,
83

 

1,
83

 

1,
83

 

1,
83

 

1,
83

 

1,
83

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje 

(Sarkadkeresztúr) 
 h n.a. n.a. n.a. 1,98 

1,
98

 

1,
98

 

1,
98

 

1,
98

 

1,
98

 

1,
98

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje (Szarvas) 

 h n.a. n.a. n.a. 2,34 

2,
34

 

2,
34

 

2,
34

 

2,
34

 

2,
34

 

2,
34

 

belterületi belvizek 
levezetési ideje 

(Tótkomlós) 
 h n.a. n.a. n.a. 0,9 0,

9 

0,
9 

0,
9 

0,
9 

0,
9 

0,
9 

belterületi belvizek 
levezetési ideje 

(Újszalonta) 
 h n.a. n.a. n.a. 0,8 0,

8 

0,
8 

0,
8 

0,
8 

0,
8 

0,
8 

A tározott vizek 
tartózkodási ideje 

(Sarkad) 
 d n.a. n.a. n.a. 0,16 0,

16
 

0,
16

 

0,
16

 

0,
16

 

0,
16

 

0,
16

 

A tározott vizek 
tartózkodási ideje (Okány 

Dancka tó) 
 d n.a. n.a. n.a. 2,5 2,

5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 

A tározott vizek 
tartózkodási ideje 

(Kondoros 3.sz.tározó) 
 d n.a. n.a. n.a. 8,1 8,

1 

8,
1 

8,
1 

8,
1 

8,
1 

8,
1 

A tározott vizek 
tartózkodási ideje 

(Kondoros 1.sz.tározó) 
 d n.a. n.a. n.a. 23,15 

23
,1

5 

23
,1

5 

23
,1

5 

23
,1

5 

23
,1

5 

23
,1

5 

A tározott vizek 
tartózkodási ideje 

(Gyomaendrıd Középsı 
holtág) 

 d n.a. n.a. n.a. 2,56 2,
56

 

2,
56

 

2,
56

 

2,
56

 

2,
56

 

2,
56

 

A tározott vizek 
tartózkodási ideje 
(Gyomaendrıd 

Főzfászugi holtág) 

 d n.a. n.a. n.a. 3,02 3,
02

 

3,
02

 

3,
02

 

3,
02

 

3,
02

 

3,
02

 

A tározott vizek 
tartózkodási ideje 
(Gyomaendrıd 

Hantoskerti holtág) 

 d n.a. n.a. n.a. 7,57 7,
57

 

7,
57

 

7,
57

 

7,
57

 

7,
57

 

7,
57
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Elöntött terület csökkenés  ha 0 0 2 694 3 410 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

A támogatott 
vízgazdálkodási fejlesztés 

révén bel- és 
csapadékvíz károkozástól 

mentesített lakosság 
száma 

 fı 0 42 463 95 542 106 158 

10
6 

15
8 

10
6 

15
8 

10
6 

15
8 

10
6 

15
8 

10
6 

15
8 

10
6 

15
8 

A támogatott 
vízgazdálkodási fejlesztés 
révén bel/csapadékvíz 

károkozástól 
biztonságosan 

megvédett terület 
nagysága 

 ha 0 1 364 3070 3 410 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 

3 
41

0 
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Esélyegyenlıség 

 
 

Esélyegyenlıségi intézkedés 
 

Mérték-
egység 

Pályázat 
benyújtásakor 
érvényes érték  

Célérték 
(projekt 
záráskor) 

Célérték 
(projekt 
fenntartá
si idıszak 
végén)  

Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs 
alkalmazása 

I/N N - I 

Esélyegyenlıségi terv, koncepció megléte I/N N - I 
Infokommunikációs akadálymentesítés I/N N - I 
Rugalmas munkaidıszervezés vagy 
csúsztatható munkakezdés lehetısége 

I/N I - I 

Hasonló/azonos munkakörben dolgozó 
munkatársak azonos bérezésben 
részesülnek 

I/N I - I 

Munkaidı-kedvezmény biztosítása a 
dolgozók továbbképzéséhez 

I/N I - I 

 
 

Környezeti fenntarthatóság 
 
 

Fenntarthatósági szempont 
 

Mérték-
egység 

Pályázat 
benyújtása-
kor érvényes 
érték 

Célérték 
(projekt 
záráskor) 

Célérték 
(projekt 
fenntartás 
végén) 

Környezetvédelmi programjának 
felülvizsgálatát és megvalósításának 
dokumentálását vállalja (3a) 

I/N I I - 

Rendelkezik önkormányzati 
környezetvédelmi alappal vagy vállalja 
annak létrehozását (3b) 

I/N I I - 

Elınyben részesíti környezeti 
szempontból elınyösebb eszközöket, 
termékeket, alapanyagokat a 
beszerzéseinél (11) 

I/N N I - 

Elınyben részesíti a helyi beszállítókat a 
beszerzéseinél (13) 

I/N I I - 

Újrahasznosított papír használat az 
irodai és nyomdai munkák során (35) 

I/N  N I - 

Fajlagos energiafelhasználás 
csökkentése (26) 

teljes 
energiafelhas

ználás 

kWh/év 2926353 2797625 

termelés v. 
szolgáltatás 

egysége  

kWh/fı/év 1302,3 1245,05 
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Adatszolgáltatási kötelezettség alá esı indikátorok 

 
Adatszolgáltatási kötelezettség alá esı kulcsindikátorok bemutatása, melyek a 
projektjavaslat benyújtásakor nem voltak ismertek, vagy a pályázati útmutató nem 
tartalmazott ezen indikátorokra vonatkozóan vállalási kötelezettséget.  
 
 

Indikátor neve 

Mérték-
egység 
(db, fı, 

%) 

Bázisérték 

Megvalósítá
si 

idıszak 
(célérték) 

Fenntartási 
idıszak 

(célérték) 

Indikátor 

 
 

 1 2 3 3 6 9 12 15 

A támogatott vízgazdálkodási 
fejlesztés révén bel- és 

csapadékvíz károkozástól 
mentesített lakosság száma 

fı 0 

4
2
 4

6
3
 

9
5
 5

4
2
 

1
0
6
 1

5
8
 

1
0
6
 1

5
8
 

1
0
6
 1

5
8
 

1
0
6
 1

5
8
 

1
0
6
 1

5
8
 

1
0
6
 1

5
8
 

A támogatott projektek 
keretében bel/csapadékvíz 

károkozásától biztonságosan 
megvédett terület nagysága  

ha 0 

1
 3

6
4
 

3
 0

7
0
 

3
 4

1
0
 

3
 4

1
0
 

3
 4

1
0
 

3
 4

1
0
 

3
 4

1
0
 

 3
 4

1
0
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5. sz. melléklet 
 Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 
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6. sz. melléklet 

Eltérések listája 
 

Ssz. 

Pályázati anyag 
eredeti vállalása Módosított vállalás 

Módosítás 
dátuma Módosítás rövid indoklása 

A módosítás által érintett pályázati 
anyag tábláinak megnevezése, 

hivatkozott oldalszámok 

1. 

A pályázó szervezet,  
Békés Megyei 

Önkormányzat, 
egyedüli 

kedvezményezetti 
státuszban 

(ehhez kapcsolódó 
adatok) 

Kondoros Község 
Önkormányzata, 

mint egy 16 
településbıl álló 

konzorcium vezetı 
szervezete. 

(ehhez kapcsolódó 
összes adat ) 

2008. 12. 11. 

A Támogató 49-3617/1/2008 iktatószámú 
levelében foglaltak értelmében a 
kedvezményezett (Békés Megyei 

Önkormányzat) cseréjérıl döntött, továbbá 
arról rendelkezett, hogy a jelen megállapodást 

a 16 településnek kell megkötni, s a 
konzorcium vezetıjének közülük kell 

kikerülnie. 

pályázati adatlap I. 1, 3, 4 pontjai  

2. 

Geszt Község 
esetében földárok 

normál 1,5 m3/fm-ig 
2171 m hosszon (CS-
2-0-0 csatorna 436 

m-rıl 192 m re 
csökken) nettó 

építési költsége: 
4.993.300 Ft 

földárok normál 
1,5 m3/fm-ig 1927 
m hosszon nettó 
építési költsége: 

4.432.100 Ft 

2009.02.23 

A DARFÜ Kht. által tartott elızetes helyszíni 
ellenırzése során a 2-0-0 csatorna felsı 244 

fm szakaszának megépítése 
elıközmővesítésnek számít, így az a 

vonatkozó pályázati útmutató alapján nem 
elszámolható költség. A korábbi 436 m-es 

csatornából így csak 192 m épül meg. 

részletes projektjavaslat 60. oldal 
költségvetést alátámasztó 
dokumentumok táblázata. 

Válasz a Közremőködı Szervezet 
tisztázó kérdéseire 101. oldal. 

dokumentum összesítı és részletes 
táblázat fajlagos egységárakkal 

címő táblázat (Geszt), stb. 

3. 

Szarvas Város építési 
munkálatainak nettó 

építési költsége: 
310.457.060 Ft 

263 980 250 Ft  2009.02.23 

Az eredeti pályázat költségvetésében hibás 
összeadás miatt 310 231 718 Ft szerepelt. A 

számszaki hiba javítása a munkanemek 
tételeit nem változtatta meg, csak az 

összköltség változott: nettó 263 980 250 Ft-
ra. 

részletes projektjavaslat 74. oldal 
költségvetést alátámasztó 

dokumentumok táblázata, válasz a 
Közremőködı Szervezet tisztázó 

kérdéseire dokumentum összesítı 
és részletes táblázat fajlagos 

egységárakkal címő táblázat 122. 
oldal. (Szarvas) stb. 

4. 

A projekt 
menedzsment 

költségkategóriája: 
54 és 56 (bérköltség 

és bérjárulék). 

A projekt 
menedzsment 

költségkategóriája: 
529 (egyéb 
igénybevett 

2009.02.23 

KL-5791/2008 ikt. sz. DARFÜ Kht. levél szerint 
a DARFÜ Kht., mint közremőködı szervezet a 
DAOP 5.2.1/D – 2008 – 0002 számú kiemelt 
projekttel kapcsolatban a 16 település közül 

megválasztott Kondoros Község 

pályázati adatlap hiánypótlásának 
87. oldal részletes költségvetési 

összesítı táblázat, 150. oldal 
tervezett beruházási költségek 

táblázat. A változás érinti a az ÁFA 
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szolgáltatások) Önkormányzatával, mint konzorcium 
vezetıvel folytatja tovább a konzorciumi 

megállapodást, majd a támogatási szerzıdés 
megkötését, azt követıen pedig a projekt 

megvalósítását. Az új konzorciumi vezetés a 
projekt lebonyolítást külsı szervezetre bízza 

közbeszerzéssel. 

sorokat és oszlopokat, nettó 
járulékos költségeket, stb 

5. 
A projekt 

összköltsége Bruttó 
2 235 290 000 Ft 

A projekt 
összköltsége 

Bruttó 2 179 163 
755 Ft 

2009.02.23 
A Geszt és Szarvas esetében részletezett 

eltérések miatt változott a projekt 
összköltsége. 

pályázati adatlap 2,6; pontjai a 
projekt tervezett finanszírozási 

forrásai táblázat pályázati adatlap 
3. oldal, pályázati dokumentáció 

50. oldal költségtáblázata, 51 oldal 
pénzügyi melléklet 5. szémú 

melléklet részletes projektjavaslat 
hiánypótlásának 87 oldalán 

szereplı költség összesítı táblázat, 
stb 

6. a saját erı összege 
335 293 000 Ft 

a saját erı 
összege 326 874 

563 Ft 
2009.02.23 

A Geszt és Szarvas esetében részletezett 
eltérések miatt változott a projekt 

összköltsége és így a saját forrás összege is 

pályázati adatlap II,6; IX.1 és IX.2 
pontjai, valamint a hiánypótlás 
dokumentumainak vonatkozó 

részei 

7. 
az igényelt 

támogatás összege:1 
899 997 000 Ft 

a megítélt 
támogatás 

összköltséghez 
arányos összege:1 

852 289 192 Ft 

2009.02.23 
A Geszt és Szarvas esetében részletezett 

eltérések miatt változott a projekt 
összköltsége és így a támogatás összege is. 

pályázati adatlap II,6; IX.1 és IX.2 
pontjai, valamint a hiánypótlás 
dokumentumainak vonatkozó 

részei 

8. 

esélyegyenlıségi és 
környezeti 

fenntarthatósági 
szempontok BMÖ-re 

vetítve 

esélyegyenlıségi 
és környezeti 

fenntarthatósági 
szempontok a 
konzorciumra 

vetítve 

2009.02.23 

A ROP IH és a ROP KSZ a 16 település közül 
megválasztott Kondoros Község 

Önkormányzatával, mint konzorcium 
vezetıvel folytatja tovább a konzorciumi 

megállapodást, majd a támogatási szerzıdés 
megkötését. 

pályázati adatlap 6-11 oldalak, III 
és IV pontok. 

9. 

kezdés és befejezés 
tervezett idıpont: 
2008. 07. 27. és 

2010. 07. 27. 

kezdés és 
befejezés tervezett 
idıpont: 2009. 05. 
15. és 2012. 04. 

14. 

2009.02.23 
A Támogatási Szerzıdés elhúzódása miatt vált 
szükségessé a kezdési és befejezési idıpontok 

módosítása. 
pályázati adatlap II,7 pontja 
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7. sz. melléklet 

A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
 

 

 
 
 
 

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai 
 
 
a  

Dél-Alföldi Regionális Operatív Program 
 

„Környezeti értékeinek védelme, 
környezetbiztonság”  

 
címő pályázati / tervezési felhívás  
(Kódszám: DAOP-2007-5.2.1/D) 

 
 

keretében támogatott projektek pénzügyi 
lebonyolításához 
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Kifizetési igénylések típusai: elıleg, idıközi, záró  

A támogatási szerzıdés hatályba lépése után a kifizetések a projekt terhére, forintban, 
folyamatosan történnek. Amennyiben a Támogató lehetıvé tette, a projekt sikeres 
megkezdése érdekében a Kedvezményezett elılegigénylésre jogosult. A megítélt 
támogatás kifizetése a projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a projekt 
tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok 
(továbbiakban: számlák) alapján összeállított idıközi és záró kifizetési igénylések alapján 
történik.  

A támogatás bármely típusú igénylés ellenében történı folyósításának feltétele, hogy a 
Kedvezményezettnek a fizetési igénylés pénzügyi teljesítésekor nincs lejárt 
esedékességő, meg nem fizetett köztartozása (Magyar Államkincstár figyeli a 
köztartozásokat és a támogatáshalmozódásokat, amennyiben a Közremőködı Szervezet 
tudomást szerez arról, hogy a Kedvezményezettnek köztartozása van, a kifizetés 
felfüggesztésre kerül, amíg a Kedvezményezett nem igazolja köztartozás mentességét). 
A támogató az elılegfizetési kérelem, vagy az elsı kifizetési igénylés jóváhagyásának 
további feltételeket köthet ki a támogatási szerezıdés kötéskor. 

Elıleg 
 

 
Jelen projekt pénzügyi megvalósításához igénybe vehetı elıleg maximális mértéke a 
megítélt támogatás 25 százaléka, de legfeljebb 300 MFt.  
 
A Kedvezményezett a támogatás összegébıl elıleget azon projektelemekre igényelhet – 
a projektelemre megítélt támogatás fent meghatározott %-ának mértékéig –, amelyeknél 
nem kíván élni a szállítói finanszírozás lehetıségével.  
 
Konzorciumi formában, több kedvezményezett által megvalósított projektek esetén 
projektszinten szükséges a projektelemenkénti finanszírozási módot meghatározni, és a 
projektszintő 1. sz. melléklet szerinti költségvetési tábla alapján lehet elıleget igényelni.  
 
Az elıleg több részletben történı folyósítása esetén a fenti maximális százalékos mérték 
és összeghatár az elıleg teljes összegére értendı. 
 
Az elıleg folyósítás a kedvezményezett kérelmére több, de maximum három részletben 
is történhet. 
 
Az elıleg folyósítása a Kedvezményezett kérelmétıl függetlenül az alábbiak szerint egy 
részletben, illetve több részletben történik: 

� Amennyiben az elılegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás nem 
haladja meg a 150 MFt-ot, az elılegnyújtás egy összegben történik. 

� Amennyiben az elılegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás meghaladja 
a 150 MFt-ot, az elılegnyújtásra a következık szerint egy vagy több összegben kerül 
sor: 

o Egy évet meg nem haladó projektmegvalósítás esetén az elılegnyújtás egy 
összegben történik. 

o Egy évet meghaladó projektmegvalósítás esetén a támogatási szerzıdés 
megkötését követıen a tárgyév végéig felmerülı költségek teljes 
támogatásrészének megfelelı mértékő elıleget lehet kifizetni. Az ezt követı 
év(ek)ben felmerülı költségek teljes támogatásrészének megfelelı mértékő 
elıleget a megelızı év októberének folyamán benyújtott elılegigénylési 
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nyilatkozat jóváhagyása esetén lehet kifizetni, a maximálisan kifizethetı elıleg 
mértékéig. 

Amennyiben a projektmegvalósítás az elızetesen tervezettnél gyorsabb ütemben 
zajlik, a likviditás biztosítása érdekében aktualizált ütemtervvel együtt lehetıség 
van az újabb elılegigénylési érelem korábbi benyújtására is.  

A tárgyév szeptember 1-jét követıen, egy évet meghaladó megvalósítási idejő 
projektekre megkötött támogatási szerzıdések esetén a tárgyévre, valamint a 
tárgyévet követı évre jutó elıleget egy kérelem keretében lehet igényelni, illetve 
annak jóváhagyását követıen kifizetni.    

 
Az elıleg kifizetésének feltételei  
 
� a Támogatási Szerzıdés minden fél általi aláírása,  
� szabályszerően kitöltött Elılegigénylési nyilatkozat benyújtása a szerzıdéskötéshez, 

önállóan, amennyiben az elıleget több részletben kéri a kedvezményezett és a 2. 
vagy 3. elılegrészlet igénylésérıl van szó, 

� az elıírt biztosítékok megléte, 
� a projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla megléte (Magyar Államkincstárnál 

vezetett uniós célelszámolási számla megléte esetén nincs szükség a projektre 
vonatkozóan újabb elkülönített számla nyitására), 

� a támogatási szerzıdéshez, de legkésıbb az elsı kifizetési igénylés jóváhagyásához a 
támogató által meghatározott egyéb feltételek teljesítése.  

 
Az elılegigényléshez benyújtandó dokumentumok: 
 
� Elılegigénylésrıl szóló nyilatkozat/kérelem  
� A támogató által meghatározott egyéb feltételek teljesítését igazoló dokumentumok. 
� A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásáról igazolás  
 
Az elıleg kifizetésére a formailag és tartalmilag hiánytalan elılegigénylési 
nyilatkozat/kérelem, valamint a fentiekben meghatározott feltételek teljesítése esetén a 
támogatási szerzıdés hatálybalépéstıl, illetve a nyilatkozat beérkezéstıl számított 15 
napon belül kerül sor. 
 
Elılegigénylés támogatási szerzıdéskötéskor 
 
Amennyiben az elılegigénylési nyilatkozat/kérelem hiányos vagy hibás, a szerzıdés 
kötéshez csatolandó egyéb dokumentumokkal egyidejőleg a Közremőködı Szervezet a 
szerzıdéskötés hiánypótló levélében meghatározott  határidı kitőzésével, valamennyi 
hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra, illetve a hiba javítására szólítja fel a 
kedvezményezettet.  
 
Elılegigénylés támogatási szerzıdéskötés után 
 
Az elılegigénylésre vonatkozó eljárási határidık megegyeznek az utófinanszírozásra 
meghatározottakkal. 
 
Elıleg felhasználása 
 
A Kedvezményezett köteles az elılegnek a projekt céljai és szabályai szerinti 
felhasználásáról gondoskodni. 
 
A Kedvezményezett köteles visszafizetni az elıleget, amennyiben nem nyújt be 
utófinanszírozású vagy vegyes idıközi kifizetési igénylést az elıleg fizetésétıl 
számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési igénylés a támogatás 
nem rendeltetésnek megfelelı használatát bizonyítja. A visszafizetési 
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kötelezettség teljesítéséig a benyújtott kifizetési igénylés ellenében történı 
idıközi kifizetésre a kedvezményezett nem jogosult. 
 
A Kedvezményezett az elıleg igénybevétele után bármikor megkezdheti az elıleg 
elszámolását, de legkésıbb a projekt zárásakor – a záró kifizetési igénylésben – köteles 
megtenni. 

Idıközi kifizetési igénylés 

Elılegfizetés esetén az elsı utófinanszírozású vagy vegyes idıközi kifizetésre 
vonatkozó igénylést legkésıbb az elıleg fizetésétıl számított 6 hónapon belül be kell 
nyújtani. Ebben az esetben a kifizetési igénylésnek a Kedvezményezett által már 
kiegyenlített számlákon, ill. számviteli bizonylatokon kell alapulnia.  

Amennyiben nem kért elıleget a Kedvezményezett, a Támogatási Szerzıdés szerinti 
biztosíték eredeti példányát, valamint a támogatási szerzıdés megkötéséhez elıírt, az 1. 
pontban felsorolt feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumokat a 
pályázati/tervezési útmutatóban leírtaknak megfelelıen legkésıbb az elsı kifizetési 
igényléshez csatolnia kell. 

 
A támogatási szerzıdés aláírását követı 12 hónapon belül a Kedvezményezettnek idıközi 
kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását 
igazolnia szükséges abban az esetben is, ha nem élt az elıleg felvételének lehetıségével, 
kivéve, ha a megvalósítás érdekében harmadik féltıl megvásárolandó szolgáltatásokat, 
árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérı mértékben 
- esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – megrendeli, illetve az 
erre irányuló szerzıdést harmadik féllel megköti. 

A kifizetési igénylés kezdeményezésének elsı lépése, mikor a Kedvezményezett a 
számlák rögzítését támogató elektronikus alkalmazásokon – számlakitöltı 
(részletesebben a 3.1.6. pontban) – keresztül rögzíti az elszámolása kapcsán felmerült 
számlák adatait, illetve kitölti a kifizetési igényléshez kapcsolódó dokumentumokat.  

A kifizetési igényléssel egyidejőleg a támogatási szerzıdés 11. számú melléklete (a 
kifizetési igénylések tervezett benyújtásáról), frissítendı, amennyiben az adott 
kifizetés igénylés benyújtásának idıpontja és összege eltér az eredeti tervektıl. Az 
aktualizált kifizetési tervet a kifizetési igényléshez be kell nyújtani. 

A kifizetési igénylést a Közremőködı Szervezet tartalmilag és formailag is ellenırzi. Az 
igénylésnek meg kell felelnie a Támogatási Szerzıdésben rögzített követelményeknek, 
valamint csatolni kell a jelen melléklet 3.2. fejezetében rögzített dokumentumokat.  

Ha a benyújtott kifizetési igénylés formailag, tartalmilag hiányos, hibás és/vagy az 
ellenırzés eredményei alapján nem támasztja alá kellı mértékben a támogatás 
igénylését, akkor a Közremőködı Szervezet valamennyi kifogás megjelölésével egy 
alkalommal hiánypótlást és kiegészítést kér. Ezt követıen a Kedvezményezettnek 
pótolnia kell a hiányt. A hiánypótlás teljesítésére legfeljebb a levél kézhezvételétıl 
számított 30 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére. A hiánypótláshoz szükséges idı 
azonban nem része a Közremőködı Szervezet által vállalt 30/60 napos kifizetési 
határidınek. A Közremőködı Szervezet alapvetı hibák, hiányosságok esetén a 
kifizetési igénylést elutasíthatja és azt mellékleteivel együtt visszaküldheti a 
Kedvezményezettnek. 

Alapvetı hibának, hiányosságnak tekintendıek többek között következık: 
� Az utófinanszírozásra benyújtott kifizetési igénylés támogatástartalma nem éri el 

a 2.1. pontban meghatározott százalékos arányt; 
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� Szállítói finanszírozásra benyújtott számlák egyedi támogatástartalma nem éri el a 
2.1 pontban meghatározott minimális támogatási értéket; 

� A támogató által rendszeresített kifizetési kérelem formanyomtatvány mellızése; 
� Az elszámolásra benyújtott tételek számlakitöltıben nem kerültek rögzítésre. 

Amennyiben a kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely 
vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás 
lefolytatása, a hiánypótlással nem érintett tételekre jutó támogatás 30/60 napon belül 
kifizetésre kerülnek, míg a hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Közremőködı 
Szervezet felfüggeszti. 

Az igénylés befogadásáról a Kedvezményezettet hivatalos levélben értesítik, a támogatás 
utalásáról a Közremőködı Szervezet intézkedik a Magyar Államkincstáron keresztül. A 
kifizetéseket a Magyar Államkincstár a rá vonatkozó eljárásrendnek megfelelıen teljesíti. 

Azon tételeket, amelyek a hiánypótlás ellenére sem befogadhatóak a Közremőködı 
Szervezetnek jogában áll elutasítani. Amennyiben a Kedvezményezett önhibáján kívüli 
okból nem tudta a hiánypótlást idıben teljesíteni, lehetısége van a soron következı 
kifizetési igénylésbe az érintett számlát és kapcsolódó dokumentumokat , a hiánypótlás 
nem teljesítésének okának megjelölésével ismét benyújtani. 

Záró kifizetési igénylés 

A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra még 
be nem adott, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint kötelezı 
mellékleteként a projekt megvalósításának elırehaladásáról szóló zárójelentés (ZPEJ). 
Ezt követıen a projekt keretében további számlák elszámolására, illetve támogatás 
kifizetésére már nincs lehetıség. 

Építési beruházások esetén a jogerıs használatba vételi engedélyt a záró kifizetési 
igényléshez kell benyújtani, a projekt csak akkor tekinthetı befejezettnek, ha ezt a 
feltételt is teljesítette. 

Amennyiben kötelezı volt a felhívás alapján a könyvvizsgálói igazolást is be kell nyújtani 
a záró kifizetési igényléshez. 

A záró kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok köre az idıközi igényléshez 
benyújtandó dokumentumokon kívül: 

� Záró projektelırehaladási jelentés 

� Könyvvizsgálói igazolás 

� Jogerıs használatba vételi engedély 
 

A projekt megvalósításához felvett elıleggel ugyancsak legkésıbb a záróegyenleg 
kifizetési igénylésben el kell számolni. A Kedvezményezett tehát köteles a még el nem 
számolt elıleg összegének megfelelı támogatástartalmú számlákat benyújtani 
elszámolásra, amelyeket már teljes egészében kifizetett, de ezekre támogatást már nem 
igényelhet, hiszen az a megvalósítás elején elılegként már átutalásra került. 
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Az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a támogatási 
szerzıdésben meghatározott feladat, cél szerzıdésszerő teljesülését (Projekt 
fizikai megvalósításának, illetve elszámolhatósági idıszak vége) követı 
maximum 90 nap.  

A Projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a Közremőködı Szervezet a 
Kedvezményezett zárójelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta, és az igényelt 
támogatást átutalta. 

 

Finanszírozási módok   

Finanszírozási módok típusai 

Utófinanszírozás: A projekt során felmerülı költségek utólagos támogatási formája, a 
számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének 
kiegyenlítését igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési igénylés benyújtását 
követı 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra, a hiánypótlás idejét nem 
beleértve. A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve 
engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára 
történı utalással történik, a közlemény rovatban a projekt azonosító szám 
feltüntetésével. 

1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozású számlát 
tartalmazó idıközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás 
összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 2 %-át. 

1 milliárd forintot meg nem haladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozású számlát 
tartalmazó idıközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás 
összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 10 %-át. 

Szállítói finanszírozás: Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra esı 
része közvetlenül a szállítónak – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – 
kerül kifizetésre az önerı kifizetésének igazolása után, a benyújtást követı 30 napon 
belül, hiánypótlás idejét nem beleértve. 

Vegyes finanszírozás: a Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése 
mellett ugyanazon kifizetési igénylés keretében kérheti bizonyos költségei utólagos 
megtérítését – a támogatás szállítói finanszírozású tételek esetében az igénylés 
benyújtását követı 30, míg az utófinanszírozású tételek esetében 60 napon belül kerül 
folyósításra.  

A szállítói finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát a támogatási 
szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A kizárólag szállítói finanszírozású, vagy szállítói finanszírozást és utófinanszírozást 
vegyesen tartalmazó idıközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói 
finanszírozásra benyújtott számla egyedi támogatástartalma eléri az 5 millió forintot.  

Engedményezés 
 
Engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerzıdést be kell mutatni.  
 
Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerzıdésnek 
tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre 
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vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a 
támogatási szerzıdés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása. 

  

Elszámolható költségek  

A projekt lebonyolítása során csak olyan költségek számolhatóak el, melyekre a 
pályázati/tervezési felhívás lehetıséget nyújt, és a pályázatban betervezésre 
kerültek (kivéve a pótmunkát, amelyre vonatkozó szabályozást a 3.1.10 pont 
tartalmazza).  

A költségek elszámolása mindig a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján történhet. 

Általános tudnivalók  

Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek  

Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következı feltételeknek: 

1. A Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek (ez nem vonatkozik 
a vállalkozói elıleg szállítói finanszírozás keretében történı kifizetésére), és 
teljesülésük, jogalapjuk (szerzıdéssel, megrendelıvel, közigazgatási 
határozattal, stb.), számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb 
belsı bizonylattal igazolhatóak. 

2. A támogatási szerzıdésben rögzített megvalósítási idıszakban merültek fel, 
kiegészítve az alábbiakkal:  

- A támogatásban részesülı projektek esetén elszámolhatóak a 2006. december 
20. után felmerülı, a projekt megkezdéséhez szükséges elıkészítési 
költségek.  

- A pályázat befogadásáról szóló – vagyis miután a Közremőködı Szervezet a 
formai és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alapján a pályázatot 
befogadta és errıl a pályázót értesítette – értesítés keltét követı naptól 
kezdıdıen felmerülı megvalósításhoz kapcsolódó költségek. 

� Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek 
annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott 
költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. 

� Szerepelnek a pályázati/tervezési kiírásban az elszámolható költségek listáján, és 
nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján. 

� A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos 
piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenırizhetı. 

� A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a 
támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját 
szolgálják. 

� Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs 
finanszírozás. 

3. Csak olyan vállalkozói szerzıdések számolhatóak el, amelyek a projekt 
végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket 
képviselnek. 

4. Nem számolhatóak el az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói 
szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerzıdés a kifizetést a 
tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha 
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a részteljesítés lehetıséget a szerzıdés, vagy hatályos módosítása tartalmazza, 
és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltséget a végsı 
Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és 
valóságos értékére való hivatkozással. 

5. Az elszámolható személyi jellegő költség mértéke nem haladhatja meg a 
kedvezményezett szervezetében szokásos értéket, valamint igazodnia kell az 
alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz. 

6. Az akciótervben meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása során 
merülnek fel. 

Kedvezményezett partnerének, tulajdonosának, fenntartójának részvétele 

7. Regionális beruházási támogatásban részesülı immateriális javak beszerzési 
költsége kizárólag külsı, harmadik féltıl történı beszerzés esetén számolható el. 

8. Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetén a 
támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezıt a vonatkozó közbeszerzési 
szabályok betartásával kell kiválasztani. 

9. Amennyiben a kedvezményezett a projekt megvalósítása során a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti vállalatcsoport másik tagjával, 
vagy a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással köt szerzıdést valamely 
tevékenység elvégzésére, köteles három független szervezettıl származó 3.1.3 
pont szerinti árajánlatot bemutatni annak igazolása érdekében, hogy a szerzıdés 
értéke a piaci árnál nem magasabb.  

Piaci ár igazolása  

Az elszámolásra kerülı egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat.  

A piaci ár igazolására közbeszerzési eljárásban, vagy más jogszabályban meghatározott 
eljárástípus szabályozása mentén beszerzett javak esetén maga az eljárás 
dokumentációja szolgál. 

Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában az egy 
szállítótól, egy költség kategóriára vonatkozó nettó 1.000.000,- Ft feletti – nem a 
pályázati felhívás megjelenése elıtt felmerült elıkészítési költségekhez kapcsolódó – 
beszerzések esetén a szállító kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés 
biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében 
egyértelmő, írásos ajánlatot kell bekérni. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhetı 
eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl: 
forgalmazó cégek honlapja). A három közül a legkedvezıbb ajánlat alapján kell a szállítót 
kiválasztani. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a 
megrendelés idıpontjához képest 3 hónapnál régebbiek. 

Nem fogadható el olyan árajánlat, amelyben a projektgazda szervezet(ek) tulajdonosa/ 
fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek – a Ptk. 
685. §. b) értelmében – közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és 
fordítva: amely szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy 
mindezek közeli hozzátartozója a projektgazda szervezetben tulajdonosi/fenntartói 
jogokat gyakorol. 

A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Közremőködı Szervezet által adott egyedi 
engedély alapján, a beszerzendı eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének 
alátámasztásával lehet. 



29 
 

A szakértıi, tanácsadási díjak egységárának megalapozására során a három árajánlat 
kiváltható még független statisztika, kimutatás csatolásával (különös tekintettel hivatalos 
központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra).  

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelıssége. 

Általános Forgalmi Adó 

A továbbhárított ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a Kedvezményezett a 
projekttel érintett tevékenysége tekintetében nem jogosult azt levonni.  

A levonható ÁFA nem elszámolható költség, még abban az esetben sem, ha a 
Kedvezményezett ténylegesen nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetıségével. 

A hatályos magyar Áfa törvény (2007. évi CXXVII. Tv.) rendelkezései természetesen 
szintén betartandók.  

Amennyiben az elszámolásra benyújtott számla jogszabály szerint fordított adózás 
hatálya alá esik, az elszámolás folyamata a kedvezményezett ÁFA státusza, valamint a 
beadott elszámolás finanszírozási módjának megfelelıen a következıképpen alakulhat: 

a. Utófinanszírozás esetében, ha a kedvezményezett ÁFA levonásra jogosult 
(ÁFA nem minısül elszámolható költségnek), az elszámoláshoz elégséges a 
számla nettó értékének megfelelıen a 3.2. pontban meghatározott 
dokumentumok benyújtása (az ÁFA bevallást az elszámoláshoz nem szükséges 
csatolnia, azonban a Közremőködı Szervezet helyszíni ellenırzés során 
ellenırizheti.) 

b. Az ÁFA levonásra nem jogosult kedvezményezett által utófinanszírozás 
keretein belül elszámolásra benyújtott számla esetében, a szállítónak történı 
(nettó összeg) kifizetés igazolása mellett, szükséges az ÁFA összeg APEH felé 
történı rendezésének alátámasztása (ÁFA összesítıvel, mely letölthetı az 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról). Ezen esetben a számla támogatás 
tartalmának utólagos megtérítése idıben kettéválhat: a számla nettó értékére, 
illetve ÁFA összegére vonatkozó összegek tekintetében. 

c. Szállítói finanszírozás esetében amennyiben a kedvezményezett ÁFA 
levonásra jogosult a 3.2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása 
szükséges (az ÁFA bevallást a helyszíni ellenırzést végzı szervezet részére 
köteles bemutatni). 

d. Szállítói finanszírozású számla esetében, amennyiben a kedvezményezett ÁFA 
levonásra nem jogosult, a számla (nettó összegére vonatkozó) önerejének 
pénzügyi teljesítésének igazolása mellett szükséges az ÁFA teljes összegének 
APEH felé történı kifizetésének alátámasztása (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
honlapjáról letölthetı ÁFA összesítı használatával). Ezáltal a két összeg pénzügyi 
rendezése külön idıpontban, külön számviteli bizonylat alapján történik meg: a 
számla nettó összegének támogatás tartalma közvetlenül a szállítói részére, 
valamint az ÁFA támogatás tartalmának utólagos megtérítése a kedvezményezett 
részére.   

Árfolyam 

A támogatási szerzıdések forintban kerülnek megkötésre, a támogatás folyósítása is 
forintban valósul meg, függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett költsége forintban 
vagy devizában keletkezett-e.  

Amennyiben devizában kiállított szállítói számlát nyújt be a Kedvezményezett, a kifizetési 
igénylésben, illetve az annak mellékletét képezı költségösszesítıben a számlák értékét 
forintban kell megjelölni, a számlán szereplı devizát a fizikai teljesítés napján érvényes 
MNB középárfolyamon kell átszámítani forintra. 
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Ha a Kedvezményezett, vagy közvetlenül szállítói számlára történı fizetés esetén a 
szállító nem forintban kéri a számla ellenértékének a kiegyenlítését, hanem devizában, a 
számla értékét a fent megadott árfolyamon átszámított forint összegben folyósítjuk.  

Bevételek kezelése 

Megvalósítás alatt keletkezı bevételek: 

A) Pénzügyi bevételek: 

A projekt megvalósításához igénybe vett elıleg révén keletkezı kamatbevételt a 
projekttel összefüggésben felmerülı, a projekt elfogadott költségvetésén kívüli 
költségeire használható fel. A felhasználásról a záró kifizetési igénylés keretében kell 
beszámolni. 

B) Egyéb, a projekthez kapcsolódó bevételek:  

A projekttel összefüggésben, az értékesítésbıl, szolgáltatásból, bérbeadásból 
regisztrációs díjból és egyéb bevételbıl a megvalósítás idıszakát magába foglaló 
teljesítési idıponttal számlázott bevétel a teljesítés idıpontját is tartalmazó elszámolási 
idıszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét. 

Nem tartozik a bevételek közé: 

� kötbér, 

� a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a 
dokumentáció ellenértéke megfelel 2003. évi CXXIX törvény 54§(5) 
leírtaknak. 

A projektbıl a projektmegvalósítás ideje alatt származó bevételeket a 
Kedvezményezettnek elkülönítetten kell nyilvántartania és a nyilvántartást helyszíni 
ellenırzés során be kell mutatnia az ellenırzést végzı szervezet munkatársának. 

Amennyiben egy projekt keretében több, üzembe helyezést követı mőködtetés 
szempontjából egymástól független fejlesztés valósul meg, és aktiválásukra eltérı idıben 
kerül sor, a korábban aktivált fejlesztés(ek)bıl a teljes projekt megvalósításáig keletkezı 
bevételeket nem szükséges levonni a projekt elszámolható költségeibıl.   

Számlával szembeni követelmények 

A Kedvezményezettnek a hatályos jogszabályok (ÁFA törvény) szerint a 
Kedvezményezett nevére kiállított számlák hitelesített, másolati példányát 25 millió forint 
alatti támogatási összeg esetén a 100 ezer, 25 millió forintot meghaladó támogatás 
esetén az 500 ezer forintot meg nem haladó támogatási igényő számlák esetén a 
számlák és kifizetési bizonylatai hitelesített másolatát kiváltó számlaösszesítıt (bıvebben 
a 3.2. pontban) kell benyújtania Közremőködı Szervezet részére.  

A kifizetést igazoló bizonylatok lehetnek bankkivonatok, pénztárbizonylatok és 
elektronikus bankkivonatok. Szállítói finanszírozás esetén a számla nem támogatásból 
kiegyenlített részének kifizetését kell igazolni (önerı és a levonható ÁFA).  

Az eredeti számlán cégszerő aláírással kell a teljesítést igazolni, illetve a számlára rá kell 
vezetni a projektazonosítót és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. 

Számlakitöltı 

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltı program támogatja, mely 
biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyő, hibamentes 
elıállítását.  

A számlakitöltı használata kötelezı, de nem mentesíti a kedvezményezettet az 
elszámolási csomag dokumentum alapon történı benyújtásától. 
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A számlakitöltı kezelésének szabályait felhasználói kézikönyv tartalmazza, valamint 
használatát interaktív kitöltési útmutató segíti. 

A számlakitöltıvel kapcsolatban felmerült Kedvezményezetti kérdések kezelésére az 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Kizárólag a 
Helpdesk szolgálat illetékes a számlakitöltı alkalmazásával kapcsolatban információt 
szolgáltatni a Kedvezményezettnek. 

A számlakitöltı alkalmazás az NFÜ honlapján a Pályázói Tájékoztató felületrıl – a 
regisztrációs levélben megküldött azonosítószám és jelszó segítségével – érhetı el. 

Jó teljesítési garancia 

Amennyiben a garanciális idıszak teljes egészében a projekt megvalósítási idıszakra 
esik, a visszatartott összeg csak a garanciális idıszakot követıen számolható el. 

Amennyiben a garanciális idıszak a projekt megvalósítási idıszakot követıen ér véget, a 
számla teljes összegével akkor számolhat el a kedvezményezett, ha valamilyen 
módszerrel/jogi eszközzel biztosítja, hogy a kivitelezı számára átutalt, garanciával 
érintett összeg felett megmarad a rendelkezési jogosultsága (pl. közös rendelkezési jog 
egy elkülönített bankszámlán, letét stb.), az errıl szóló megállapodást, vagy más 
alátámasztó dokumentumot pedig a garanciális számlát tartalmazó kifizetési igényléshez 
szükséges csatolni.   

Pótmunka 

Amennyiben a projekt megvalósítása során olyan elıre nem tervezett és elıre nem 
látható tevékenység költsége merül fel, amely megfelel az elszámolhatóság 
feltételeinek, és a projekt eredeti célkitőzésének végrehajtásához és fenntarthatóságához 
elengedhetetlen, akkor ez a tevékenység támogatható, a támogatási összeg változása 
nélkül, a támogatási szerzıdésben és mellékleteiben meghatározott támogatási 
intenzitás (támogatás/elszámolható összes költség aránya) fenntartása mellett.  

A pótmunka csak a közremőködı szervezet elızetes engedélyével vehetı igénybe. 

Vállalkozói elıleg 
 
A vállalkozók részére történı elıleg elszámolása kétféleképpen történhet: 
 
1. A projekt/projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozási módot választ a 

kedvezményezett: 
 
Ebben az esetben a vállalkozó részére az elılegre jutó támogatás kifizetése közvetlenül 
történik, a szállítói finanszírozású számlákhoz hasonlóan, az elılegre jutó önerı 
kifizetésének igazolását követıen. 
 
Ezen módszer alkalmazásának együttes feltételei a következık: 

- kizárólag építési soron tervezett tevékenység megvalósítására kötött vállalkozói 
szerzıdés esetén alkalmazható 

- a vállalkozói szerzıdés értéke eléri a 250 millió forintot  
- az elszámolásra benyújtani kívánt elıleg mértéke nem haladhatja meg a 

vállalkozóval kötött szerzıdés 20%-át, de maximum 400 millió forintot, melytıl 
kizárólag kiemelt projekt esetén van mód eltérni egyedi IH jóváhagyást követıen 

- a kedvezményezett a vállalkozási szerzıdésben kiköti, hogy a vállalkozó köteles 
az elıleg mértékének megfelelı bankgaranciát adni az elıleggel történı 
elszámolásig 

 
A vállalkozói elıleg kifizetésének lépései: 
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- a Kedvezményezett a vállalkozó által kiállított elılegbekérıt szállítói finanszírozási 
mód alkalmazásával benyújtja a Közremőködı Szervezethez, az önerı 
kifizetésének igazolásával együtt 

- a Közremőködı Szervezet ellenırzést, illetve EMIR-ben történt megfelelı rögzítést 
követıen a szállító (vállalkozó) részére átutalja a támogatást 

- a Kedvezményezett a vállalkozó által a támogatás megérkezését követıen 
kiállított elılegszámlát benyújtja a Közremőködı Szervezetnek 

- a Közremőködı Szervezet az eljárásrendnek megfelelıen rögzíti a beérkezett 
elılegszámlát 

 
2. A projekt/projektelem vonatkozásában utófinanszírozási módot alkalmaz a 

kedvezményezett: 
 
Ebben az esetben a kedvezményezett fizeti ki a vállalkozó részére az elılegbekérı 
alapján a vállalkozói szerzıdés szerint járó elıleget, amelynek maximális mértékére 
vonatkozóan nincs elıírás.  
Ekkor az elılegbekérı nem kerül benyújtásra a kifizetési igénylés keretében, az 
elszámolás bizonylata az elılegszámla, ami azonban csak a tényleges teljesítést 
követıen, a közbensı és/vagy végszámlával együtt képezheti az elszámolás részét. 

Költségvetés átcsoportosítás 

A projektmegvalósítás során a pályázati/tervezési útmutatóban szereplı alábbi 
költségvetési korlátok mindvégig betartandóak: 

 

költségtípusok megnevezése 

Az adott költség 
maximálisan 

elszámolható összege és 
aránya a projekt összes 

elszámolható költségéhez 
viszonyítva 

Projekt elıkészítés költségei max 6 % 

projektmenedzsment költségek max 2 %, maximum 30 
millió Ft 

A beruházás megvalósításához szükséges,az elıkészítési 
költségek részét nem képezı kiviteli tervek készítésének 
költségei, valamint a kapcsolódó hatósági díjak 

max: 3% 

Mérnöki szolgáltatások, mőszaki ellenır, laborvizsgálat, 
szakmai szakértıi szolgáltatások, a versenytárgyalási 
felhívások elkészítésének és megjelentetésének, 
monitoring tevékenységhez, könyvvizsgálói díjak 
valamint a jogi biztosíték nyújtásával kapcsolatban 
felmerülı költségek 

max 6 %, maximum 70 
millió Ft 

PR szolgáltatások es marketing szolgáltatások max 2 % 

A projektmenedzsmentet segítı szakértıi tanácsadás 
igénybevételének költsége 

max 2 % 

A fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges területvásárlás költségei, felszín alatti 
nyomvonalas létesítmények (pl. zárt csatorna) eseten 
csak a szolgalmi jog alapításának költségei 
 

max 10 % 
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Keresztezı közmő-kiváltások költségei max 10 % 

Támogatásból létrehozandó létesítmények 
megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez 
elengedhetetlenül szükséges es indokolt beruházások 

max 5 % 

 
Költségvetés módosításhoz kapcsolódó elıírások: 
 
A Támogatási szerzıdés szerzıdés-módosításra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe 
vételével saját hatáskörben változás bejelentéssel jelezve, vagy a KSZ elızetes 
hozzájárulásával a költségvetés átcsoportosításra a következı keretek között van 
lehetıség: 
 

- a projekt elfogadott költségvetésében eredetileg nem szereplı költségkategóriára 
(TSZ 1. sz. mellékletében szereplı táblázat oszlopai szerinti kategóriák) költséget 
átcsoportosítani (amennyiben a költség a pályázatban nem került tervezésre) nem 
lehet, kivéve az elızetes KSZ engedélyhez kötött, elıre nem látható, de a 
projektmegvalósításhoz elengedhetetlen, és a pályázati/tervezési útmutatók 
alapján elszámolható költségnek minısülı pótmunkát; 

- a számviteli költségkategóriák közötti átcsoportosítás eredetileg nem tervezett 
számviteli költségkategóriára is lehetséges, a projektgazda számviteli politikáját 
figyelembe véve; 

- amennyiben valamely tevékenységhez kapcsolódóan valamennyi közbeszerzési 
eljárást követıen megtakarítás jelentkezik, a KSZ jogosult az elszámolható 
költségek, és így a megítélt támogatás – megtakarításnak megfelelı mértékő – 
csökkentésére. Ettıl eltérni csak indokolt esetben, a KSZ elızetes jóváhagyásával 
lehetséges, a megtakarított összeg részben vagy egészben más tevékenységre 
történı átcsoportosításával. 

 
A költségvetés átcsoportosítás során a pályázati/tervezési útmutatókban 
meghatározott költségvetési korlátokat, valamint ún. csekély összegő támogatási 
jogcímen támogatott költség esetén a maximálisan igényelhetı összegre vonatkozó 
uniós elıírásokat figyelembe kell venni. 
 
Amennyiben a projektmegvalósítás során keletkezı megtakarítások miatt a 
területvásárlásra meghatározott költségvetési korlát túllépésre kerül, legkésıbb a 
projekt záró kifizetési igénylésében kerül csökkentésre a túllépés mértékével a 
kifizetendı támogatás, függetlenül attól, hogy az utolsó elszámolás milyen típusú 
költséget tartalmaz. Amennyiben az utolsó kifizetési igénylés nem tartalmaz 
megfelelı mértékő utófinanszírozású számlát, a kedvezményezettnek visszafizetési 
kötelezettsége keletkezik.   

 

Benyújtandó dokumentumok  

A Közremőködı Szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a kötelezıen beküldendı 
dokumentumok mellett az egyes projekt tevékenységhez kapcsolódó, további 
alátámasztó bizonylatokat kérjen be a Kedvezményezettıl.  

Abban az esetben, ha az alábbiakban részletezett dokumentumok (pl. megbízási 
szerzıdés, szállítói szerzıdés, stb.) valamelyikével kapcsolatban a projekt megvalósítási 
és elszámolási ideje alatt több alkalommal folyósítható támogatás, a dokumentumokat 
elegendı egyetlen alkalommal benyújtani azon kifizetési kérelem mellé, amelyben az 
adott költség elıször felmerül. 

A Kedvezményezettek által benyújtott kifizetési kérelemhez a dokumentumok eredetivel 
megegyezı, másolati példányát kell csatolni. A másolati példányokat a Kedvezményezett 
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vagy a Kedvezményezett jelen projektben aláírási joggal bíró képviselıjének 
ellenjegyzésével kell ellátni.  

Az alábbi dokumentumok esetében eredeti példány benyújtása szükséges: 

• a Támogatási Szerzıdésben rögzített biztosítékok iratanyaga, 

• Kifizetési kérelem formanyomtatvány, 

• Összesítı táblázatok (számlaösszesítı, valamint az összes olyan összesítı 
táblázat, amely egyben nyilatkozatokat is tartalmaz), 

A számlák mellé csatolni kell utófinanszírozás esetén a számlák teljes ellenértékének, 
szállítói finanszírozás esetén az önerı, valamint a levonható áfa megfizetését igazoló 
bankszámla kivonat, elektronikus banki tranzakciót igazoló kimutatás (pl. banki forgalmi 
kimutatás) nyomtatott példányát, kiadási pénztárbizonylat hiteles másolatát. 

A támogatást megelılegezı pénzügyi intézmény (pl.: bank) számlájára való átutalás 
esetén be kell mutatni a vonatkozó engedményezési szerzıdést.  

Amennyiben a benyújtott bankszámlakivonaton több tétel is szerepel, a kifizetéshez 
kapcsolódó számla kiegyenlítését igazoló tételt egyértelmő, a beazonosítást elısegítı 
jelzéssel kell ellátni.  

Összesítı táblák 

A Kedvezményezettnek az egyes költség fajtákra vonatkozó összesítı táblákat a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség honlapján, illetve a számlakitöltıben elérhetı meghatározott 
formában kell benyújtania. Az összesítı táblák adatait a Kedvezményezettnek a 
számviteli nyilvántartásában megtalálható, számviteli és adótörvényeknek megfelelı 
alátámasztó dokumentáció alapján kell összeállítania. A Kedvezményezett az alátámasztó 
dokumentációt helyszíni ellenırzés alkalmával köteles az ellenırzést végzı szervezet 
munkatársának bemutatni illetve megtekinthetıségérıl gondoskodni.  

Jelen projekt keretében az alábbi összesítık használata lehetséges: 

- 500 eFt támogatási összeg alatti számlák összesítıje; 

- Személyi jellegő költségek (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) összesítıje; 

- Átalány alapú menedzsment költség összesítı; 

- Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítıje; 

- ÁFA összesítı fordított adózás esetén. 

A 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén a 100 ezer, a 
legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén 500 ezer forint 
támogatási összeget meg nem haladó számla esetében, a számla másolatának és a 
számla kifizetését igazoló dokumentum másolatának benyújtása nem szükséges, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található 100 ezer Ft, illetve 500 ezer Ft alatti 
számlák összesítıjét kell alkalmazni. 

Az iratok megırzési kötelezettsége 2020. december 31-ig áll fenn. 

Igénybe vett szolgáltatás költségeihez benyújtandó dokumentumok 

• Számla, 

• Kifizetést igazoló bizonylatok, 

• Számlaösszesítı 100 ezer Ft/500 ezer Ft támogatási összeg alatti számlák 
esetén, 
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• Piaci ár igazolás, 

• Szerzıdés, megrendelı, vagy nyilatkozat arról, hogy nem kötöttek írásbeli 
szerzıdést, 

• Bérleti díj elszámolása esetén az arányosítás módszertanát az elsı kifizetési 
igényléshez 

• Teljesítésigazolás, az alábbiak figyelembe vételével: 

Egyes elszámolható költségekhez benyújtandó teljesítésigazolások  

Tanulmány Elektronikus példány 
Szakértıi díjak Beszámoló az elvégzett tevékenységrıl 
Közbeszerzés Szakértı által elkészített dokumentáció  
Projektmenedzsment Beszámoló a tárgyidıszaki tevékenységrıl 
Nyilvánosság biztosítása Köteles példány, jelenléti ív, fénykép 
Tervek elkészítése Köteles példány 
…  

Személyi jellegő költségek 

 

A projektmenedzsmentben közvetlenül közremőködı munkatársak bére és járulékai 
illetve egyéb személyi jellegő juttatások elszámolhatók, ha a projekt költségvetésében 
eredetileg tervezésre kerültek. 

A személyi jellegő költségek alapja munkaszerzıdés, kinevezés, megbízási szerzıdés, 
célfeladat kiírás lehet. Amennyiben a munkavállaló munkaidejének csak egy részében 
foglalkozik a projekttel, a munkabérének az arányos része számolható el. Ebben az 
esetben a munkaköri leírásából ki kell derülnie, hogy a munkaidejének mekkora 
hányadát fordítja a projektre, és az elszámoláshoz munkaidı nyilvántartást kell csatolni. 

Bérként, bérjellegő juttatásként kizárólag a munkabérnek a munkavégzéssel közvetlenül 
összefüggı tételei számolhatók el. 

Nem elszámolható költség a jutalom. 

A személyi jellegő költségek elszámolásához benyújtandó dokumentumok: 

Összesítı tábla, 

Kifizetést igazoló bizonylatok (minden járuléktípusra és a nettó bérre vonatkozóan), 

Munkaszerzıdés/kinevezés/megbízási szerzıdés/célfeladat kiírás, 

Munkaszerzıdés esetén munkaköri leírás, 

Munkaidı nyilvántartás, munkabér arányos elszámolása esetén, 

Nyilatkozat az alkalmazásban állók szokásos jövedelmi viszonyairól 

Egyéb személyi jellegő költségek: útiköltség 

 
Jelen projekt pénzügyi megvalósítása során ilyen költségtípus elszámolására nincs 
lehetıség.  

Eszközök beszerzése 

 

Beszerzések elszámolásához szükséges dokumentumok: 
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- Szállítói szerzıdés, megrendelı vagy nyilatkozat, hogy nem kötöttek szerzıdést, 

- Számla, 

- Számlaösszesítı 100 ezer Ft/500 ezer Ft támogatási összeg alatti számlák esetén, 

- Kifizetést igazoló bizonylatok, 

- Ha a beszerzés magánszemélytıl történik, adás-vételi szerzıdés, 

- Szoftverek beszerzése esetén (kötelezıen külsı, harmadik féltıl) az átvételi 
jegyzıkönyv 

- Az eszköz átvételét igazoló átvételi jegyzıkönyv, ami tartalmaz az eszköz 
azonosításául szolgáló azonosítót (pl: gyári szám),  

- Piaci ár igazolás. 

Beruházások, építés-felújítás  

 

A beruházás, építés-felújítás költségeinek elszámolásához szükséges dokumentumok 

- Kivitelezıi szerzıdés, 

- Számla, 

- Kifizetés bizonylata, 

- Hatósági engedélyek, 

- Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésrıl – amennyiben a vonatkozó vállalkozási 
szerzıdés támogatás tartalma nem éri el az 5 millió Ft-ot, 

- Mérnök/mőszaki ellenıri igazolása – amennyiben a vonatkozó vállalkozási 
szerzıdés támogatás tartalma eléri az 5 millió Ft-ot (A mőszaki, független 
szakterületi ellenır a számla eredeti példányán is igazolhatja a teljesítést), 

- Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelezıi nyilatkozat a kezdésrıl, 

- Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló az elsı kifizetési 
kérelemhez, 

- Piaci ár igazolása, 

- Garanciális visszatartás elszámolása esetén letéti számla megadása. 

Föld, ingatlan vásárlás 
 
A föld, ingatlan vásárlás költségeinek elszámolásához szükséges dokumentumok: 

- Adás-vételi szerzıdés 

- Számla, 

- Kifizetés bizonylata 

- Tulajdoni lap 

- Értékbecslı igazolása 

Saját teljesítés 

 

Saját teljesítésnek kell tekinteni, ha a Kedvezményezett bizonyos szolgáltatásokat nem 
szerez be, hanem saját maga nyújtja, vagy bizonyos tevékenységeket saját maga végez. 
Ezen szolgáltatás, vagy tevékenység  értéke nem haladhatja meg a piaci értéket, és nem 
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lehet több mint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen 
önköltség.  

A saját teljesítés elszámolásának a Kedvezményezett szervezet belsı szabályzatai 
alapján szabályosan kiállított belsı bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell 
alapulnia. Az önköltség számítási szabályzat alapján számított, és bizonylatokkal igazolt 
közvetlen önköltség számolható el. 

A saját teljesítés elszámolásához benyújtandó dokumentumok: 

- Saját teljesítés összesítı táblázat, 

- Az összesítıben szereplı számlák, belsı bizonylatok, kimutatások 

- Igazolás, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdona. 

- Nyilatkozat saját teljesítésrıl dokumentum 

Rezsi (általános) költségek  

 
Jelen projekt pénzügyi megvalósítása során ilyen költségtípus elszámolására nincs 
lehetıség.  

Átalány alapú elszámolás 

A 2007-13 programozási idıszakhoz kapcsolódó támogatások lehívása esetében 
lehetıség nyílik az átalány alapú elszámolás igénybevételére az általános költségek és 
a projekt menedzsment költségek vonatkozásában.  

Azon projektek esetében, ahol a megítélt támogatás nem haladja meg a 10 
millió Ft-ot, ott a pályázónak kötelezı az átalány alapon történı 
projektmenedzsment költség elszámolást alkalmaznia. 

Azon projektek esetében, ahol a tervezett általános költségek nem haladják 
meg a 10 millió Ft-ot, ott a pályázónak kötelezı az átalány alapon történı és 
általános költség elszámolást alkalmaznia. 

Amennyiben pályázati felhívás lehetıvé tette, a fentieken túlmenıen a Kedvezményezett 
átalány alapú elszámolást alkalmazhat. A Támogatási Szerzıdés megkötésekor vagy 
legkésıbb az elsı fizetési igénylés benyújtásakor nyilatkozatban rögzíti az összes igénybe 
vehetı átalány (elszámolható általános és/vagy projektmenedzsment költség) összegét. 
A projekt megvalósítása alatt a Kedvezményezett a kifizetési igénylések benyújtása 
során külön nyomtatványon (Átalány alapú projekt menedzsment/ általános költségek 
fizetési kérelme) kérelmezi az adott elszámolási idıszakra idıarányosan igénylehetı 
átalány kifizetését. 

A Kedvezményezett a projektben átalány alapon elszámolt költségeivel kapcsolatos 
számláit, számviteli bizonylatait, azok kifizetését igazoló bizonylatait, egyéb 
kapcsolódó nyilvántartásokat nem kell csatolnia kifizetés igényléséhez, de meg 
kell ıriznie azokat a projekt helyszínén történı ellenırzés esetére, valamint legkésıbb a 
záró kifizetési kérelem benyújtásával egyidejőleg nyilatkozik arról, hogy az elszámolt 
általány összeggel szemben mennyi, a projekt terhére elszámolható valós költsége 
merült fel (a nyilatkozat elérhetı a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján). 
 
A záró kifizetési igénylésben az átalány alapon igénybe vett támogatást össze kell vetni a 
ténylegesen felmerült költségekkel, és a különbözetet érvényesíteni kell a záró kifizetési 
kérelemben.  
 
Benyújtandó dokumentum: 
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- Átalány alapú Projekt menedzsment/általános költségek fizetési kérelme 

- Átalány összesítı záró kifizetési igényléshez (ERFA) 

A kedvezményezett az átalányként kapott összegekkel szemben felmerült valós 
kiadásairól olyan nyilvántartást (projekt-dosszié) kell vezetnie, amely (költség 
elemenként rendezve) áttekinthetıen tartalmazza a számlákat, számviteli bizonylatokat, 
valamint a teljesítést igazoló dokumentumokat, és amelybıl pontosan kiderül, hogy a 
projektre arányosan mennyi költség terhelhetı. A pályázó a nyilvántartást a projekt 
helyszínén ellenırzést végzı szervezet részére köteles bemutatni. 
 
 

Kifizetések felfüggesztése  
 

A Közremőködı Szervezet a jogszabályban illetve a Támogatási Szerzıdésben 
meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a kifizetéseket felfüggeszteni. 

A támogatás felfüggesztésének esetei: 

- A Kedvezményezettnek az adóhatóságok tájékoztatása alapján lejárt 
esedékességő, meg nem fizetett köztartozása van; 

- A Kedvezményezett által végzett tevékenység eltér a pályázatban foglalt céloktól, 
illetve a Szerzıdésben meghatározott célokhoz mért elırehaladás nem kielégítı és 
a Kedvezményezett az elıírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó 
szerzıdésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre; 

- Amennyiben a Kedvezményezettel szemben szabálytalansági gyanú merül fel; 

- Amennyiben a projekt elırehaladási jelentés elutasításra kerül; 

- Amennyiben a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szerzıdésmódosítás van 
folyamatban; 

- Rendkívüli helyszíni ellenırzés esetén. 
 

 

Mellékletek  
 

• Könyvvizsgálói igazolás minta 



39 
 

A pénzügyi elszámolás részletes szabályainak 1. számú melléklete 

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AZ XY KEDVEZMÉNYEZETT XX  T ÁMOGATÁSÁNAK 
/PROJEKTJÉNEK  ELLEN İRZÉSÉRİL 

 
 
A (Megbízó) Társaság (székhelye: ……………….., cgj.sz.: xx-xx-xxxxxx) Munkatársai  /Vezetése 
számára: 
 
 
Megbízásunkat a kettınk közti megállapodás szerinti vizsgálattal kapcsolatos megbízásra vonatkozó 
4400. témaszámú Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján vállaltuk és végeztük el.  
 
A vizsgálatot során figyelembevett fıbb jogszabályok, elıírások: 
 

� Közbeszerzési Törvény ( 2003. évi CXXIX.tv.) 
� Számviteli Törvény ( 2000. évi C. tv.) 
� ÁFA Törvény 1992. évi LXXIV. Tv. ) 
� a lista bıvítendı a konkrét vizsgálat függvényében a vonatkozó EU ill. hazai jogszabályokkal 
� a pályázati kiírás és mellékletei 

 
Az elvégzett eljárásokat az alábbiakban összegezzük: 
 
A vizsgálat tárgyát képezı pénzügyi elszámolás: 
 
Támogatási szerzıdés száma.:  
Projekt címe (megnevezése):  
Kedvezményezett neve:  
Kedvezményezett címe:  
Kedvezményezett cégjegyzékszáma:  
Pénzügyi elszámolás idıszaka:  
 

 
1. Megkaptuk és ellenıriztük a fenti támogatási szerzıdést és annak módosításait. 
2. Megkaptuk és ellenıriztük a Kedvezményezett által készített elırehaladási jelentéseket. 
3. Megkaptuk és ellenıriztük a Kedvezményezett által készített fenti pénzügyi elszámolást és az azokat 

alátámasztó dokumentumokat (lásd még 1. számú melléklet) 
A vizsgálat módszere: dokumentum alapuló tételes, és helyszíni ellenırzés 
 
Ténymegállapításainkról az alábbi módon teszünk jelentést: 
 

Teljes megfelelés esetén: 
Az elszámolás csak a megkötött támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelı, támogatható, 
elszámolható költségeket tartalmazza. A beszámolási idıszakban felmerült és kifizetett elszámolható 
költségek teljes összege …………………  
 
Korlátozó záradék esetén: 
Az elszámolás …………….. értékben a megkötött támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelı, 
támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. ……………… értékben, viszont nem elszámolható 
költségeket tartalmaz, ez utóbbi összeggel az elszámolás összegét csökkenteni kell. A beszámolási 
idıszakban felmerült és kifizetett elszámolható költségek összege ……………… 
 
1. Az általános elszámolhatósági szabályokat betartották, beleértve a Támogatási Szerzıdésben és 
mellékleteiben foglalt szabályokat. 
2. A projekt  elszámolása/záró elszámolása és számviteli nyilvántartása (mind a bevételek, mind a 
kiadások tekintetében) hiteles, a projekthez kapcsolódó tételek számvitelileg elkülönítettek, megbízható 
és megfelelı háttér-dokumentációval alátámasztottak. 



40 
 

3.  A személyi költségek, közvetlen költségek, rezsi és természetbeni hozzájárulás esetén a szükséges 
bizonyíték létezik munkaidı nyilvántartók és számlaösszesítık, illetve a számítási módszer és a 
költségszámítások révén. 
4. A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá 
tartozó beszerzések történtek/nem történtek, ezek esetében a szolgáltatásokat, beszerzéseket és 
beruházásokat a közbeszerzési szabályoknak megfelelıen szerezték be. A nem Közbeszerzési törvény 
hatálya alá tartozó beszerzéseknél a piaci áron való beszerzés megvalósult és dokumentált. 
5. Az elszámolás/záró elszámolás teljes egészében és a valóságnak megfelelıen tükrözi a projekt 
elırehaladását/megvalósulását. A helyszínen bizonyíték van arra, hogy a jelentésben/záró jelentésben 
szereplı tevékenységek folyamatban vannak, illetve megvalósultak. 
6. A kedvezményezett a Közösségi szabályokat betartotta az információs tevékenységekre és 
publicitásra, az esélyegyenlıségre, a környezetvédelemre, a verseny és közbeszerzési szabályokra 
vonatkozóan. 
7. A projekt a jóváhagyott pályázat és a Támogatási Szerzıdés elıírásai szerint kezdıdött el, és került 
megvalósításra, a kedvezményezett pontos tájékoztatást adott a projekt fizikai és pénzügyi 
megvalósításáról. 
 

Mivel a fenti vizsgálat a Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján nem minısül könyvvizsgálatnak, 
vagy átvilágításnak, a Kedvezményezett pénzügyi kimutatásairól semmilyen bizonyosságot nem 
állapítunk meg. 
 
Ez a jelentés csak a fentiekben pontosan meghatározott pénzügyi elszámolásra vonatkozik, és nem terjed 
ki a Kedvezményezett egyik pénzügyi kimutatásának (éves beszámolójának) egészére sem, azt nem 
szabad más célra felhasználni. 
 
Ezennel nyilatkozom, hogy teljesen független vagyok a projekt tevékenységeitıl és a projekt pénzügyi 
lebonyolításától. 
  
Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet: …………….. sz. Támogatási szerzıdés …. pénzügyi elszámolásának 
összesítı pénzügyi jelentése 

 
helység, 200x. …………..hó …. 

.........................................                                                 …………………………….. 
                 Xy                                                                                            xy 
Könyvvizsgáló (Cég)                                               (költségvetési minısítéssel rendelkezı) kv. 
MKVK tagsági ig. sz.: xxxxxx (Nyt. sz.)                                   MKVK tagsági ig. sz.: 
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8. sz. melléklet 
Konzorciumi megállapodás 
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9. sz. melléklet 
Közbeszerzési terv 

 
 

 

Ssz. 

A beszerzés tárgya: 
(árubeszerzés, szolgáltatás, 

szolgáltatási koncesszió, építési 
beruházás, építési koncesszió) 

Becsült Nettó 
érték (Ft) 

Beszerzési eljárás típusa 
(és szakaszok száma) 

Szerzıdés típusa 
Ajánlatok 
beadási 

határideje 

Ajánlatok 
értékelésének 

dátuma 

Eredményhir-
detés 

dátuma 

Gyorsított 
(igen/nem) 

1. 
Szolgáltatás 

közbeszerzést lebonyolító 
szervezet 

12 000 000 
Hirdetmény nélküli 

egyszerő eljárás 
Vállalkozási 
szerzıdés 

2009.04.14. 2009.04.16. 2009.04.27. –– 

2. Szolgáltatás 
Projekt lebonyolítására 

21 841 665 
Nemzeti 

értékhatárt elérı 
nyílt eljárás 

Vállalkozási 
szerzıdés 

2009.08.15. 2009.08.24. 2009.08.25. –– 

3. Szolgáltatás 
Könyvvizsgáló 

2 000 000 
Hirdetmény nélküli 

egyszerő eljárás 
Vállalkozási 
szerzıdés 

2009.08.15. 2009.08.24. 2009.08.25. –– 

4. 
Szolgáltatás 

kivitelezés közbeszerzési mőszaki 
dokumentációjának elkészítése 

3 000 000 
Hirdetmény nélküli 

egyszerő eljárás 
Vállalkozási 
szerzıdés 

2009.08.15. 2009.08.24. 2009.08.25. –– 

5. 
Szolgáltatás 

kivitelezés mőszaki bonyolítása, 
mőszaki ellenırzése 

25 000 000 
Nemzeti 

értékhatárt elérı 
nyílt eljárás 

Vállalkozási 
szerzıdés 

2009.09.15. 2009.09.30. 2009.10.01. –– 

6. Szolgáltatás 
Projekt kommunikációja 

16 000 000  
Hirdetménnyel induló 

egyszerő eljárás 
Vállalkozási 
szerzıdés 

2009.09.15. 2009.09.30. 2009.10.01. –– 

7. Építési beruházás 
projekt teljes körő kivitelezése 1 718 000 000 

Közösségi értékhatárt 
elérı nyílt eljárás 

Vállalkozási 
szerzıdés 

2010.02.28. 2010.03.10. 2010.03.12. –– 

         

………………..………………                 ………………………………. 
Kedvezményezett 

Kondoros Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében: Dankó Béla polgármester, Zsindely Ferencné jegyzı 
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10. sz. melléklet 
Projekt tevékenységeinek ütemezése 

 
A projekt elırehaladásának ütemterve: 

A projekt megvalósítás kezdetének tervezett idıpontja (év, hónap, nap): 2009. Május 15 

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett idıpontja (év, hónap, nap): 2012. Május 14 

A projekt megvalósítás fıbb ütemeinek és mérföldköveinek 
megnevezése és rövid tartalma: 

Kezdés idıpontja (év, hónap, nap) Befejezés idıpontja (év, 
hónap, nap) 

I. FÁZIS Projekt kezdeményezés készítése, projekt 
menedzsment felállítása, I-III. fázis projekt gazda 

szakértıinek kiválasztása, egyedi projektre javaslat 
eljuttatás NFÜ KPPF-nek 

2007 március 2 2007 március 31 

I/1. szakasz Regisztráció, elıminısítés 2007 március 2 2007 március 14 

I. mérföldkı: értesítés az elıminısítésrıl 2007 március 31       

II. FÁZIS Elızetes megvalósíthatósági tanulmány 
kidolgozása, értékelésre eljuttatás NFÜ-nek 

2007 március 31 2007 május 31 

II/1. szakasz Elıértékelés, Kormánydöntés 2007 május  31 2007 július  25 

II. mérföldkı: akcióterv érvénybelép 2007 július 26       

III. FÁZIS Részletes elıkészítés kidolgozása 2007 július 26 2008 március 1 

III.a mérföldkı: elıkészítési támogatási szerzıdés kötés nem releváns nem releváns 

III/1. szakasz: tervezési munkák közbeszerzésének 
elıkészítése lefolytatása 

2007 július 26 2007 november 26 

III.b mérföldkı: szezıdéskötés a tervezıvel 2007 szeptember 2 2007 november  26 

III/2. szakasz: elvi vízjogi engedélyes terv készítés és 
államigazgatási eljárás 

2007 szeptember 2 2008 január 10 

III/3 szakasz: megvalósíthatósági tanulmány, mőszaki terv 
készítés 

2007 szeptember 2 2007 december 15 

III/4 szakasz: gazdasági-pénzügyi számítás 2007 szeptember 2 2007 december 15 

III.c mérföldkı: Jogerıs elvi engedély és szakbizottsági 
döntés a megvalósíthatósági tanulmány változatairól 

2007 november 21 2008 február 1 

III/5 szakasz: létesítési vízjogi engedély terv készítés és 
államigazgatási eljárás 

2008 január 2 2008 augusztus 30 

III.d mérföldkı: jogerıs létesítési vízjogi engedély 
valamennyi alprojektre 

2008 március 30 2008 augusztus 30 

III.e mérföldkı: értékelés és döntés az NFÜ (IH) részérıl a 
megvalósítás támogatásáról, Bizottsági jóváhagyás. 

Támogatási szerzıdés 

2008 április 25 2009 március 1 

IV.FÁZIS Megvalósítás elıkészítése 2009 március 1 2010 március 12 

IV/1 szakasz: a projektgazda kivitelezést felügyelı 
tevékenységi folyamata 

2009 március 1 2012 május 14 

IV/2 szakasz: Az építésre vonatkozó közbeszerzési folyamat 
lefolytatása, közbeszerzı kiválasztása, ajánlatkérési 

mőszaki dokumentum elkészítése, becsült beszerzési érték 
meghatározása 

2009 március 12 2010 március 12 

IV/3 szakasz: ajánlatkérési dokumentáció összeállítása 2009 augusztus 25 2009 november 25 

IV/4 szakasz: közbeszerzési felhívás közzététele és az 
ajánlattételek elkészítése 

2009 március  12 2010 február 28 

IV/5 szakasz: mőszaki ellenırzésre ajánlatkérési eljárás 2009 szeptember 15 2009 októer 1 

IV/6 szakasz: kivitelezıi ajánlatok értékelése 2010 február 28 2010 március 10 

IV/7 szakasz: eredményhirdetés a kivitelezésre 2010 március 12 2010 március 12 

IV. mérföldkı: szezıdéskötés a mőszaki ellenırrel 2009 október 1 2009 október 1 

V. FÁZIS Projekt megvalósítása 2009 május  15 2012 április 14 

V.a mérföldkı: szerzıdéskötés a kivitelezıvel 2010 március 15 2010 március 20 

V/1. szakasz: kiviteli terv készítés és a kivitelezéshez 
szükséges egyéb hozzájárulások beszerzése  

2010 március 20 2009 augusztus 20 

V/2 szakasz: mőszaki ellenırzési tevékenység 2009 október 1 2012 április 14 

V.b mérföldkı: munkaterület átadás-átvétel az alprojektek 
színhelyein 

2010 március 20 2009 augusztus 20 
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V/3. szakasz: nyomvonal biztosítás, közmő kiváltás 2010 március 20 2012 március 14 

V/4 szakasz: építés, szerelés 2010 március 20 2012 március 14 

V/5 szakasz: gépek, eszközök beszerzése 2010 március 20 2012 március 14 

V/6 szakasz: megvalósulási dokumentáció 2010 június 30 2012 március 14 

V.c mérföldkı: alprojektenkénti öblözeti mőszaki átadás-
átvételek  

2010 december 14 2012 március 14 

V.d mérföldkı: alprojektenkénti mőszaki átadás-átvételek  2010 december 14 2012 március 14 

VI. FÁZIS Projekt zárása 2012 április 14 2012 május 14 

VI.a mérföldkı: üzembehelyezési eljárás 2012 március 14 2011 május 16 

VI/1. szakasz: üzemelési engedélyes mőszaki dokumentáció 
összeállítása és engedély kérelem  

2010 junius 30 2012 március 14 

VI.b mérföldkı: üzemelési vízjogi engedély alprojektenként 2010 junius 30 2012 május 14 

VI/2 szakasz:egy éves próbaüzem 2012 május  14 2013 május  14 

VI/3 szakasz: garanciális kötelezettségek felülvizsgálata 2013 május  14 2013 május 14 

VI.c mérföldkı: kivitelezı garanciális kötelezettség alóli 
felmentése 

2013 május  14       
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11. sz. melléklet 
Projekt kifizetési ütemezése 

 
Tervezett elszámolás(eFt) 

Projekt megvalósítás 
Az elszámolható költségek 

felmerülése 
Kifizetési igénylések 

benyújtsának idızítése 
Kifizetési igénylés finanszírozási formák 

szerinti megbontása5 
Tervezett 

elılegelszámolás6 

év hónap 
Elszámolható 

költség 
felmerülése1  

Elszámolható 
költségekre jutó 

támogatás 
összege2 

Elıleg 
összege3 

Kifizetés 
igénylésben 

igényelt támogtás 
összege4(a 
benyújtás 

hónapjához 
igazítva) 

Kifizetési 
igénylésben 

tervezett szállítói 
finanszírozás 

összege 

Utófinanszírozás 
alapján történı 

támogatás igénylés 

Utófinanszírozás 
alapján történı 

elıleg elszámolás 

2008 összes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2009 

január 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

február 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

március 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

április 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

május 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

június 75 938,200 64 547,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

július 0,000 0,000 0,000 64 547,470 0,000 64 547,470 0,000 

augusztus 3 669,400 3 118,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

szeptember 0,000 0,000 0,000 3 118,990 0,000 3 118,990 0,000 

október 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

november 7 051,000 5 993,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

december 0,000 0,000 0,000 5 993,350 0,000 5 993,350 0,000 

2010 

január 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

február 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

március 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

április 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

május 300 245,000 255 208,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

június 0,000 0,000 0,000 255 208,250 231 467,750 23 740,500 0,000 

július 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

augusztus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

szeptember 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

október 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 

november 499 910,000 424 923,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

december 0,000 0,000 0,000 424 923,500 401 737,200 23 186,300 0,000 

2011 

január 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

február 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

március 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

április 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

május 499 910,000 424 923,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

június 0,000 0,000 0,000 424 923,500 401 737,200 23 186,300 0,000 

július 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

augusztus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

szeptember 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

október 499 910,000 424 923,500 0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 

november 0,000 0,000 0,000 424 923,500 401 737,200 23 186,300 0,000 

december 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 

január 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

február 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

március 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

április 292 530,155 248 650,632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

május 0,000 0,000 0,000 248 650,632 237 201,132 11 449,500 0,000 

június 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

július 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

augusztus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

szeptember 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

október 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

november 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

december 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Összesen: 2 179 163,755 1 852 289,192 0,000 1 852 289,192 1 673 880,482 178 408,710 0,000 
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12. sz. melléklet 

Elılegigénylésrıl szóló nyilatkozat 
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13. sz. melléklet 
A megvalósítás helyszínei (település, utca, helyrajzi szám) 

 
település utca helyrajzi szám 

Békés (20) Lánc,  
Hunyadi,  
Báthory,  
Keserő sor,  
Asztalos,  
Maróköz,  
töltés,  
Dózsa Gy.  
Táncsics M.,  
Fülöp,  
Bánvég,   
egyéb helyrajzi 
számok 

3620 
3570 
3407; 3317 
187 
155 
1592 
1877 
1051;1148 
4754; 4755 
292 
294 
286; 2616/7; 3733; 3781; 3779; 0175 

Doboz (3) Zsibongó 
Marx 

1422; 1577 
997 

Geszt (6) Kossuth 
Liget 
Szabadság 
Dózsa 
Petıfi 
Akácos 

573 
144 
32 
406 
367 
430 

Gyomaendrıd 
(12) 

víztéri kotrás 6318; 6406; 3406; 3265; 6765/3; 6765/7; 
6765/8; 6765/9; 917; 1245; 1247; 1301 

Kondoros (8) víztér 
Bem 
Aradi 
Petıfi 
Klapka 
Liget 
Deák 

1340; 2084; 
1780 
1511;  
1598 
94 
141 
157 

Kötegyán (12) Köztársaság 
Bartók 
Lenin 
Ságvári 
Táncsics 
Vasút 
Keskeny 

814; 898;  
738, 695; 617;  
726 
658 
637; 337 
351; 352 
338 

Kunágota (13) Aradi 
Névtelen 
Rákóczi 
Petıfi 
Dózsa 
Mátyás király 

1054 
386; 221; 179; 72; 43 
1954; 1955; 156 
740 
690 
574; 1456 

Méhkerék (12) Sarkadi 
Kossuth 
Béke 
Alkotmány 
Eminescu 
József Attila 
Bocskai 
Árpád 
Dózsa 

379 
719; 317; 18/1; 19 
303/2 
97 
56 
38/1 
865 
803 
788 

Mezıberény (66) Hajnal  
4641 közút 
Petıfi u 

3588 
545 
 



48 
 

Kálvin tér 
Csabai út  
Belentai u 
470 közút 
záportározó 
Békési út 
Gyóni 
Teleki 
Ady 
József A 
Teleki  
Budai N.A. 
Kereszt u. 
záportározó 
Frey 
Arany 
47.közút 
Belencéresi u 
egyéb helyrajzi 
számok 
Kereki  
Laposikert 
Szt.István 
Tessedik tér 
Szénáskert u 
Táncsics 
Martinovics 
Vésztıi 
Luther 
Fı 
Kossuth tér 
Liget u 
Liget tér 
Liget köz 
Kunhalom 
Röntgen 

 
 
 
 
0344  
500/1;500/2; 3723/3; 3723/5 
173 
287 
237 
339 
366; 287; 
413 
452 
3859/3 
612 
573 
991/1; 2426/1; 2426/4; 3489/1; 3466; 
3487;  3327; 3777 
0294/10; 3778/18; 3354/2;  
 
3765; 3775/20; 3775/18; 3759; 3745/4 
3388; 3554/1 
3533 
3343; 3384; 3385; 3775/18; 3446 
3334; 3446; 3445; 3364; 3249 
3718; 3710; 3697; 3417; 3076;  
3069 
3489/2 
2427/6 
2426/3 
991/1; 991/2; 991/3 
3543; 3631 
3666 
3696; 3712/1 
3711/14 
3676 

Okány (13) Árpád 
Zrínyi 
Rákóczi 
Hunyadi 
Ady 
Víz 
Kırösi Csoma S. 
egyéb hrsz 

112; 0359/11 
90/1 
66/1; 66/2; 66/3, 
365/2; 366; 367 
209 
110/2 
1350 
0359/12 

Pusztaföldvár 
(22) 

Pásztor 
Orosházi út 
Kossuth 
Táncsics 
Ady 
Jókai 
Szabadság 
egyéb hrsz 

0101/2; 0101/3 
403/2 
74 
221 
23; 424; 168; 318 
45; 189; 348 
247 
21; 318; 404; 4; 403/1; 403/2; 403/3; 
400/2; 400/3 

Sarkad (30) Kijáró 
Szalontai 
Kapocs 
Toldi 
Gólya 
Hajdú 

2192 
1886 
2173 
1887 
2264 
2278 
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Temetı 
Magyar 
Munkácsi 
Skeresztúri 
Hajdú 
Losonczi 
Rózsa 
Sas 
Sallai 
Táncsics 
Ságvári 
Március 15 
Táncsics tér 
Anti 
Ady 
Temesvári 
Munkás 

2415   
2448 
2449/10 
2576; 2577 
2278 
2340; 2332 
4508 
4478; 4532; 4591; 4670 
4551 
4628 
4707 
4566 
4511 
4453, 4421 
762 
4450 
2832; 2833 

Sarkadkeresztúr 
(12) 

Hunyadi 
Gárdonyi 
József A 
Széchenyi 
Vörösmarty 
804 hrsz.csatorna 
Rákóczi 
Táncsics 
Ady 

374   
414/1 
386 
400 
168; 169/1; 169/2 
804 
712; 713 
792 
746 

Szarvas (25) Zöldpázsit 
Alkotmány 
Tessedik 
Zalka Máté 
Újtelepi 
Móra 
Munkás 
Benka 
Alkotmány 
Vasút 
Arany J 
Sallai 
Kossuth 
Béke 
Achim 
egyéb hrsz. 

929; 967 
80 
1802 
188 
872 
1047 
1106 
1147 
80 
14; 1998; 2121;3422 
162; 48; 2257; 3305 
3467 
2382; 2425; 3449 
2298 
2542 
7139 

Tótkomlós (25) HRsz,198 
Újtemetı 
Zrínyi 
Bocskai 
Széchenyi 
Széles 
Kisfaludy 
Rózsa F 
Vasvári 
Ótemetı sor 
Nagyatádi 
Mezıhegyesi 
Sallai 
Csiki 
Vas G 
Baross 
Zöldmezı 

198 
222 
882 
849 
992/2 
1260 
1230 
1053/2 
1052 
2227 
2024 
1344/1; 1344/2; 1344/3 
2036;2062 
2078 
2091 
2176 
2226 
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Aradi 
Kulich 
Kisfaludy 

1346; 1107/8; 1107/5 
1108 
1230 

Újszalonta (3) 
(282) 

Arany 
Béke  
Széchenyi 

24 
127 
161/2 
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14. sz. melléklet  
Általános Szerzıdési Feltételek 

 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Regionális Operatív Program  DAOP-2007-

5.2.1/D „Környezeti értékeinek védelme, környezetbiztonság” felhívás keretében 
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez 

 
1. Általános rendelkezések 
Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Dél-alföldi Regionális Operatív Program DAOP-2007-5.2.1/D - „Környezeti 
értékeinek védelme, környezetbiztonság” felhívás keretében támogatásban részesített 
kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerzıdésre (a továbbiakban 
Szerzıdés) kiterjed. 
 
Az ÁSZF szerzıdési feltételnek minısülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott 
támogatás igénybevételére vonatkozó Szerzıdés aláírásakor fogad el.  
 
Amennyiben az ÁSZF és a Szerzıdés azonos tárgyú elıírásai között bármilyen eltérés van, ez 
utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. 
 
Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerzıdésben foglaltak szerint értelmezendık. 
 
2. Projekt Végrehajtási Egység 
 
2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban elıírta, a Kedvezményezett a Projekt 
lebonyolításáért felelıs projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles 
létrehozni. A Kedvezményezett a Szerzıdés hatályba lépésétıl számított legkésıbb egy 
hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közremőködı Szervezet részére, amelyben 
beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedésérıl és struktúrájáról, az egységet 
alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai hátterérıl (önéletrajz), valamint a 
mőködtetés feltételeinek biztosításának módjáról. 
 
2.2. A Kedvezményezett köteles a PVE mőködésének biztosítására a Projekt teljes 
megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítésérıl a helyszíni ellenırzések során a 
Közremőködı Szervezet jogosult meggyızıdni. A PVE munkatársainak változásáról a 
Kedvezményezett a változást követı 8 naptári napon belül tájékoztatja a Közremőködı 
Szervezetet. 
 
3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi 

kötelezettségek 
 
A Kedvezményezett a Szerzıdés megkötésétıl hathavonta legalább egy alkalommal köteles 
elektronikusan és papír alapon elırehaladási jelentést benyújtani a Közremőködı Szervezet 
részére. A projekt elırehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képezı 
idıszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap.  
 
Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével két alkalommal 15 napot 
meghaladó késedelembe esik, a Közremőködı Szervezet jogosult a megítélt támogatást a 
projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével 
csökkenteni. 
 
3.1. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt 
megvalósításának idıtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen 
elırehaladási jelentést (záró projekt elırehaladási jelentés) nyújt be a Közremőködı 
Szervezethez.  
 
3.2. A projekt elırehaladási jelentéshez az alábbi, az elırehaladást igazoló 
dokumentumokat kell csatolni: 
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- amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására 
köteles, lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi 
felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat 
esetén a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt 
elıírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha azokat az 
elırehaladási jelentés benyújtását megelızıen még nem nyújtotta be; 

- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló 
dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényrıl készített fénykép, kiadvány 
egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus 
formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggı 
dokumentum stb.); 

- további – a projekt elırehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott – 
dokumentumokat. 

 
3.3. A Közremőködı Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a 
Kedvezményezettıl a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett 
pedig köteles azt megadni. 
 
3.4. A Kedvezményezett a Szerzıdésben megjelölt idıpontban záró projekt elırehaladási 
jelentést nyújt be a Közremőködı Szervezethez (a záró projekt elırehaladási jelentés 
formanyomtatványa letölthetı a Támogató honlapjáról).  
 
3.5. Beruházási projektek esetében a projekt befejezését követıen 5 évig, kis- és 
középvállalkozások esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben 
kell beszámolnia a Szerzıdés teljesülésérıl, a projekt mőködtetése során tervezett és az elért 
számszerősíthetı eredményekrıl. 
Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerzıdés hatálya alatt évente egyszer, a 
mérleg benyújtási határidejétıl számított 15 napon belül kötelezett. 

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a 
Projekt befejezetését követıen az útmutatóban meghatározott idıpontban a kötelezettség 
teljesítésérıl be kell számolnia a Közremőködı Szervezetnek. A létrehozott humán 
fejlesztésrıl a Projekt befejezését követıen a Kedvezményezett évente köteles jelentést 
készíteni és benyújtani a Közremőködı Szervezet részére. 

 
4. Biztosítékok 
 
4.1. A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF Kizárás 
a pályázati lehetıségekbıl 9.2.3. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt. 

 
4.2. A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan 
harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását 
korlátozza. 
 
4.3. A támogatót a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdése alapján, 
amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzıdésben 
megadott határidıben nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy - jogszabály eltérı 
rendelkezése hiányában - megilleti az azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a 
kedvezményezett valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében. 
 
4.4. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett 
esetében a Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt 
részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a 
támogatást visszafizeti.  
 
4.5. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett 
esetében a Kedvezményezett jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt 
részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a 
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támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával tudomásul veszi, 
hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendı támogatás a 
számára a központi költségvetésbıl biztosított támogatásból levonásra kerül. 
 
 
4.6. A támogatás (beleértve az elıleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a 
biztosítékok a Szerzıdésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint 
rendelkezésre nem állnak.  
 
4.7. A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie 
kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes 
összegét, a pályázati útmutatóban, illetve jogszabályban meghatározottak szerint. 
 
4.8. Amennyiben a Szerzıdés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó 
dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni  kell.   
 
 
5. Támogatás kifizetése 
 
5.1. Elıleg 

Amennyiben a Támogató a felhívásban vagy egyéb módon (pl. jogszabályban) az elıleg 
igénybevételét lehetıvé tette, elıleget a Szerzıdés hatályba lépésének napjától lehet igényelni 
a Közremőködı Szervezetnél. Elıleg csak azon projektelem(ek)re vehetı igénybe, amelyek 
esetén a kedvezményezett a Szerzıdés 1. számú melléklete alapján nem kíván szállítói 
finanszírozási módot alkalmazni. 

A Közremőködı Szervezet az elıleg összegét a támogatási szerzıdés megkötésétıl, vagy a 
szerzıdéskötést követıen a Kedvezményezett által benyújtott elılegigénylésrıl szóló 
nyilatkozat (Elılegfizetési Kérelem) formailag és tartalmilag hiánytalan beérkezésétıl 
számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerzıdésben megjelölt 
bankszámlájára. Elıleg folyósítására egy vagy több részletben kerül sor a Kedvezményezett 
kérelme alapján vagy a támogatás mértékétıl, valamint a projekt fizikai megvalósulásának 
tervezett napjától függıen a Közremőködı Szervezet által meghatározott ütemezésben. 

Az elıleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerzıdésben meghatározott biztosítékok 
rendelkezésre álljanak. 

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett elıleget, azonban az elıleg kifizetését követı 6 
hónapon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a 
támogatás nem rendeltetésének megfelelı használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles 
a korábban kifizetett elıleget visszafizetni, és a Közremőködı Szervezet jogosult a megítélt 
támogatást a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy 
egészével csökkenteni. A visszafizetés teljesítéséig közbensı kifizetésre a Kedvezményezett 
nem jogosult. 

Az elıleg utalása a projekt céljára elkülönített bankszámlára/alszámlára történik. 

5.2. A támogatás folyósítása 
 
A Kedvezményezett a kifizetés igénylést – a Szerzıdés hatályba lépését követıen - a 
Közremőködı Szervezethez nyújtja be. 
 
A támogatások folyósítása a felhívás függvényében az alábbi formában történhet:  

 
a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve 

engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerzıdésben megjelölt 
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bankszámlájára történı utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám 
feltőntetésével; 

 
b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történı 

kifizetéssel – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – történik a 
Kedvezményezettet terhelı, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének 
igazolása mellett.  

  
 
10 milliárd forintot meghaladó támogatási összeg esetén kizárólag utófinanszírozás céljából 
közbensı kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege 
meghaladja a ………….. forintot. 
 
1 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó támogatás esetén 
kizárólag utófinanszírozás céljából közbensı kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha abban 
az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 2 %-át. 
 
1 milliárd forintot meg nem haladó támogatás esetén kizárólag utófinanszírozás céljából 
közbensı kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege 
meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át. 
 
Egy számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat szállítói 
finanszírozás céljából akkor kerülhet benyújtásra, ha a számla elszámolása révén igényelt 
támogatás eléri az 5 millió forintot.  
 
Engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerzıdést be kell mutatni.  
 
5.3. A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell: 

- olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok 
(továbbiakban: számla), amely alapján 25 millió forintnál kevesebb támogatással 
megvalósuló projektek esetén az igényelhetı támogatás 100.000 Ft-nál nagyobb, 
legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az igényelhetı 
támogatás 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát, 

- 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén olyan 
számlák, amely alapján igényelhetı támogatás 100.000 Ft-nál kisebb, a 
Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez 
kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a 
támogatott Projekt kapcsán merültek fel,  

- legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák, 
amely alapján igényelhetı támogatás 500.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett 
nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások 
alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán 
merültek fel, 

- a számlák csoportosítását szolgáló egyéb számlaösszesítıket, 
- az 5.2. a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítés 

igazolást és a kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített 
másolatát,  

- az 5.2. b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó 
teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését 
igazoló dokumentum Kedvezményezett által hitelesített másolatát,, 

- 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén 
független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek 
megfelelıen halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát, 

 
- a Szerzıdés „A pénzügyi elszámolás részletes szabályai” 7. sz mellékletében 

meghatározott egyéb dokumentumokat. 
 
5.4. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles: 
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- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a 
szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a 
„támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen 
információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek 
cégszerő aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti 
számlával; 

- a számlaösszesítıt egymást követı, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, 
egyértelmően feltüntetve az abban szereplı számlák által lefedett elszámolási 
idıszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát;  

- idegen nyelvő számla esetén mellékelni a Kedvezményezett cégszerő aláírásával 
ellátott, a fıbb megnevezések magyar nyelvő fordítását tartalmazó másolatot.  

 
5.5. A Közremőködı Szervezet a beérkezéstıl számított 30 – szállító részére történı 
közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidıvel 
jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására.  
 
5.6. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidı lejártát követı 
8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez 
esetben további hiánypótlásnak nincs helye.  
 
5.7. A Közremőködı Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétıl számított 
60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történı kifizetés esetén 30 naptári 
napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra 
igénybe vett idıtartam, az elıre nem tervezett, elıre nem látott okok miatt lefolytatott 
rendkívüli helyszíni szemle, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett 
intézkedések nem számítanak bele. 
A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerzıdésben megjelölt bankszámlától eltérı 
bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendı támogatási összeg.  
 
5.8. On-line számlakitöltı alkalmazása 
A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltı program támogatja, mely 
egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyő, hibamentes 
elıállítását, másrészt gyorsítja a Közremőködı Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltı 
program használata kötelezı, de esetleges hibás mőködése esetén a Közremőködı Szervezet 
engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetısége van papír alapon összeállítani a 
kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját. 
 
 
6. Szerzıdésmódosítás 
 
6.1.  A Szerzıdés módosulása 
A Kedvezményezett a jelen szerzıdésben rögzített azonosító adataiban, illetve a Szerzıdés 
teljesítésével összefüggı adataiban bekövetkezett minden változást – ideértve a 6.2 a)-d) 
alpontokban meghatározott mértéket el nem érı mértékő változásokat is – annak 
bekövetkeztét követı 8 naptári napon belül köteles írásban bejelenteni a Közremőködı 
Szervezet részére. 
A változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerzıdés minden külön 
intézkedés nélkül módosul. 
 
6.2. Szerzıdésmódosítás 
 
A Kedvezményezett a Szerzıdés módosítását köteles kezdeményezni, ha 
a) a Projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerzıdésben meghatározott 
idıponthoz képest elıre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; 

b) a Projekt elszámolható költségeinek összesen húsz százalékát meghaladó mértékben 
változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerzıdés 1. sz. 
mellékletében rögzített bontáshoz képest; 

c) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett idıtartama meghaladja a 2 évet vagy 
támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen húsz 
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százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti 
támogatási szerzıdés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest; 

d) az eredeti támogatási szerzıdésben rögzített bármely indikátor értékének várható 
teljesülése nem éri el a 4. sz. mellékletben rögzített célérték 90%-át, 

e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitőzéseket befolyásoló lényeges jellemzıje. 

 

Ha a 4. sz. mellékletben meghatározott kulcsindikátorok célértékei - kivételt képeznek ez alól 
az adatszolgáltatási kötelezettség alá esı kulcsindikátorok - elıre láthatóan nem 100%-ban 
teljesülnek, és ez jelentıs mértékben módosítja a projektet, a Kedvezményezett köteles a 
Szerzıdés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékő változás 
esetén is. 
 

Az a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Projekttel kapcsolatos idıarányos mőködési 
költség – a Szerzıdés módosítása nélkül – nem növelhetı. 
 

Amennyiben a Kedvezményezett a c) pont szerinti módosítás kezdeményezését elmulasztja, a 
tárgyfélévre tervezett költség és a ténylegesen kifizetett költség közti különbözet összegének 
20%-t, de maximum 5 millió forint összegő kötbért köteles fizetni.  

 

Amennyiben a szerzıdésmódosítás alapjául szolgáló körülmény a Kedvezményezettnek 
felróható okból következik be, a Közremőködı Szervezet jogosult a megítélt támogatást a 
projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével 
csökkenteni. 

 

6.3. A Kedvezményezett vagy a Közremőködı Szervezet kezdeményezésére a Szerzıdés 
közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerzıdés módosítására irányuló 
kérelmét írásban, indokolással, valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal ellátva 
köteles a Közremőködı Szervezet részére eljuttatni.  
A Kedvezményezett módosítási igényét olyan idıpontban köteles elıterjeszteni, amely 
lehetıvé teszi, hogy a Közremőködı Szervezet, a Támogató – a hozzájárulásról megalapozott 
döntést tudjon hozni.  
A Közremőködı Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra 
irányuló kérelem benyújtását követı 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a 
módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak 
indoklását. A Közremőködı Szervezet által elkészített szerzıdésmódosítást a 
Kedvezményezett annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül köteles cégszerően aláírva 
visszaküldeni a Közremőködı Szervezetnek. A szerzıdésmódosítás elbírálásáig a támogatás 
folyósítását a Közremőködı Szervezet felfüggesztheti.  
 

A Szerzıdés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható 
lett volna. 

 
6.4. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, 
haladéktalanul köteles bejelenteni a Közremőködı Szervezetnek. Amennyiben a változást 
követıen a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerzıdést módosítani szükséges. Az 
adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési idıpontra vonatkozó 
számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a 
Kedvezményezett a Szerzıdés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 
 
6.5. Amennyiben a Szerzıdés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a 
Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerzıdésben, illetve a 
jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a 
Közremőködı Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerzıdést, illetve a jelen 
ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a 
nyilatkozat Kedvezményezett részére történı közlésétıl kezdıdı határidıvel módosítja. A 
nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.  
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A Közremőködı Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerzıdést, illetve jelen 
ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a 
módosításra jogszabály alapján ellenırzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt 
van szükség.  
 
6.6. Amennyiben a Projekthez nyújtott támogatás az 1 milliárd forintot meghaladja, a 
Kedvezményezett a Projekt mőszaki dokumentációját, mőszaki tartalmát érintı változtatást 
köteles a Közremőködı Szervezetnek, hozzájárulása céljából, elızetesen bejelenteni. 
A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális 
kérdéseket a Kedvezményezettnek elızetesen egyeztetnie kell a Közremőködı Szervezettel. A 
részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követıen kezdıdhet meg. A kidolgozott 
javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közremőködı Szervezetnek. A Közremőködı 
Szervezet 10 munkanapon belül értesíti a Kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról, 
vagy megtagadásáról. Ha a Közremőködı Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt 
elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás 
megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebbıl eredı szabálytalanságért, 
valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelıs. 
 
 
7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására 
köteles, az alábbi pontok figyelembevételével köteles eljárni. 
 
7.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei 
fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A 
közbeszerzési eljárások lefolytatásáért - az NFÜ-nek és/vagy a Közremőködı Szervezetnek a 
bíráló bizottságban szavazó tagként történı részvételétıl függetlenül – kizárólag a 
Kedvezményezett, mint ajánlatkérı felel. Ennek megfelelıen bármely közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére 
vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.  
 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Közremőködı Szervezet a 
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § alapján az ott meghatározottak szerint 
ellenırizheti a Kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat. 
 
A Kedvezményezett köteles továbbá a közbeszerzéseinek lefolytatása során 16/2006. (XII. 
28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-22/B. §-ai szerint eljárni, így különösen az abban 
foglaltaknak megfelelıen tájékoztatni a Közremőködı Szervezetet  a közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatosan.  

 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Közremőködı Szervezet, illetve az NFÜ a 
közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb dokumentumot is bekérhet. 

 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a hiánypótlás lehetıségét a 16/2006. (XII.28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet 20.§ (3) bekezdésével összhangban teljes körben kell 
biztosítani. 
 
7.2. Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek, valamint a 
kiemelt projektek esetén a kedvezményezett projekt szintő közbeszerzési tervet köteles 
készíteni, amely jelen szerzıdés mellékletét képezi. 

 
7.3. A Kedvezményezett a közbeszerzési eljárásban a szerzıdéskötés idıpontját úgy 
köteles megadni, hogy az nem lehet az eredményhirdetést követı naptól számított 
tizenötödik napnál korábbi idıpontban. 
 
7.4. Az 5 mrd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projekt közösségi értékhatár 
feletti közbeszerzésének eredményes lezárása alapján kötött szerzıdést a Közremőködı 
Szervezet vezetıje – egyetértése esetén – ellenjegyzi. A Kedvezményezett jelen szerzıdés 
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aláírásával tudomásul veszi, hogy ellenjegyzés hiányában támogatás csak az ellenjegyzett 
szerzıdés alapján felmerült költségekre folyósítható. 
  
7.5. A Közremőködı Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori 
közbeszerzési szabályzatát. 
 
8. Támogatás felfüggesztése 
 
A Közremőködı Szervezet a jogszabályban illetve a Szerzıdésben meghatározott esetekben 
köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.  
 
A Közremőködı Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 
a) a Kedvezményezettnek a Szerzıdés megkötését követıen az adóhatóságok (állami 
adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt 
esedékességő, meg nem fizetett köztartása van; 
b) a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. h), j), m) és a 9.3 pontokban foglaltak 
bekövetkezése esetén; 
c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerzıdésben 
meghatározott célokhoz mért elırehaladás nem kielégítı és a Kedvezményezett az elıírt 
korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerzıdés-módosítás a 
Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;  
d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a 
jogerıs hatósági engedély beszerzéséig.   
e) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján. 

 
A Közremőködı Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben. 
 
A Közremőködı Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a 
Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.  
 
Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közremőködı 
Szervezet által tőzött határidın belül nem szünteti meg, az szerzıdésszegésnek minısül.   
 
A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet 
kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele 
szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerzıdésben, valamint a jelen ÁSZF-ben 
foglalt kötelezettségei teljesítése alól.    
 
9. Szerzıdésszegés esetei és jogkövetkezményei 
 
9.1. Szerzıdésszegés esetei 
 
A Szerzıdés megszegésének minısül különösen, ha: 
 

a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerően, illetve 
célellenesen használja fel, 

b) hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati 
dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, Projekt szakmai, 
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatott, 
bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét 
visszavonja, 

c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerzıdésben meghatározott Projektre 
használja fel,   

d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már 
nem felel meg a pályázati feltételeknek, 

e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerzıdésben rögzített megvalósítási idıszak 
kezdı idıpontjától számított három hónapon belül nem kezdıdik meg a Szerzıdés 
teljesítése, és késedelmét ez alatt az idı alatt írásban nem menti ki, 
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f) a projekt fizikai megvalósulása a kedvezményezettnek felróható okból a Szerzıdés 
3.3.1. pontjában meghatározott idıponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik. 

g) a Kedvezményezett a Szerzıdés megkötését követı 12 hónapon belül a megvalósítás 
érdekében harmadik féltıl megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési 
munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérı mértékben – esetleges 
közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, illetve az erre 
irányuló szerzıdést harmadik féllel nem köti meg; vagy idıközi kifizetési igénylés 
benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja, 

h) a Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt meghiúsulását, tartós 
akadályoztatását elıidézı körülmény,  

i) a Kedvezményezett nem tesz eleget jelen Szerzıdés 2.2. pontjába foglalt 
kötelezettségének, 

j) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidıben nem tesz eleget a 
Szerzıdésben vagy jogszabályban foglalt bejelentési (így különösen az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) i) pontjában, 
87. § (5) és (12) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén), nyilatkozattételi 
kötelezettségének,   

k) a Kedvezményezett a Szerzıdésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak 
részben teljesíti, 

l) a Kedvezményezett határidıben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit 
(projekt elırehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés), és azt az 
erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül sem teljesíti, 
illetve a projekt-jelentést nem a megfelelı formában vagy nem a megfelelı 
információkkal és mellékletekkel nyújtja be, 

m) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó 
kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerően teljesítette, 

n) a Projekt fenntartási idıszakára, illetve közmő beruházás esetén annak 
üzemeltetésére és vagyonkezelésére elıírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem 
teljesíti, 

o) a Kedvezményezett az ellenırzésre jogosult ellenırzı szervek munkáját akadályozza, 
vagy az ellenırzést megtagadja, és az ellenırzést az erre irányuló írásbeli 
felszólításban megjelölt határidıig sem teszi lehetıvé 

p) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében a 
Kedvezményezett az ÁSZF 6.2. c) pontjában meghatározott esetben a 
szerzıdésmódosítás kezdeményezését elmulasztja,  

q) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb – jogszabályban, a Szerzıdésben, vagy a 
jelen ÁSZF-ben  - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, 
vagy a jelen ÁSZF szerzıdésszegésnek minısítenek. 

 
9.2. Szerzıdésszegés jogkövetkezményei 
 
9.2.1.  Késedelmi kötbér 
 
Amennyiben a kedvezményezett a jelen támogatási szerzıdés 9.1. f), l), o) pontjában 
meghatározott szerzıdésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi 
mértéke a kötbér alapját képezı támogatás 10%-ának 1/365-öd része. 
 
A késedelmi kötbér alapja az l) és o) pont esetében az elırehaladási jelentés esedékességéig, 
illetve az ellenırzéstőrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a f) pont 
esetében a megítélt támogatás összege.  

 
A kötbérfizetés kezdı idıpontja 

 l) pont esetében az elırehaladási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti 
határideje, utolsó napja az elırehaladási jelentés benyújtását megelızı naptári nap; 

o) pont esetében az ellenırzéstőrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja 
pedig az ellenırzés lehetıvé tételének napját megelızı naptári nap; 

f) pont esetében a projekt fizikai megvalósulás támogatási szerzıdés szerinti határideje, 
utolsó napja a projekt befejezésének tényleges napja. 
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A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt elırehaladási jelentéstételi, valamint az 
ellenırzéstőrési kötelezettség teljesítése alól. 
 
9.2.2.  Elállás a Szerzıdéstıl 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen 
használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerzıdéses vagy egyéb elıírást 
megszegi, a Közremőködı Szervezet jogosult a Szerzıdéstıl elállni.   
 
Elállás alapjául szolgáló okok különösen:  

 
a) szerzıdésszegés esetén, kivéve, ha a Szerzıdés vagy az ÁSZF a szerzıdésszegéshez 

más jogkövetkezményt főz,  
b) a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. i) pont szerinti bejelentési 

kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik, 
c) a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. j) pontban foglalt kötelezettségével a 

Kedvezményezett 15 napot meghaladó késedelembe esik, 
d) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követı 30 napon belül nem tesz eleget 

az elıírt ellenırzéstőrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb 
együttmőködési kötelezettségeiknek, 

e) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csıd-, felszámolási, 
végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, 
adósságrendezési eljárás van folyamatban, 

f) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak 
esetén, 

g) a Szerzıdésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a 
Szerzıdésben foglalt határidıre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg, 

h) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességét lejártát követıen annak 
meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja, 

i) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az 
elállás szankciójának megállapításakor. 

j) a Projekt a Szerzıdés 3.1 pontjában rögzített kezdı idıpontjától számított három 
hónapon belül a szerzıdés teljesítése a kedvezményezettnek felróható okból nem 
kezdıdik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem 
kezdeményezi, és késedelmét ezen idı alatt írásban sem menti ki 

k) ha hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett az igénylés, illetve a 
pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot - 
különös tekintettel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (3) bekezdésében 
foglalt körülményre és a 83. § (2) bekezdésében, valamint a 84. § (1) bekezdésének d) 
pontjában foglalt adatokra - szolgáltatott az igénylés, illetve a pályázat 
benyújtásakor, 

l) amennyiben a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását elıidézı körülmény a kedvezményezettnek felróható okból 
következett be, 

m) Amennyiben a kedvezményezett egy hónapon túli késedelemmel jelenti be a 
támogatott program, projekt megvalósításának részben vagy egészben történı 
meghiúsulását, tartós akadályba ütközését, vagy a szerzıdésben foglalt ütemezéshez 
képesti késedelmét szenved, illetve ennek várható bekövetkezését. 

 
A Szerzıdéstıl történı elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást 
(beleértve az elıleget is) az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelı mértékő, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közremőködı 
Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követı 15 munkanapon belül. A 
kamatszámítás kezdı idıpontja a támogatás - vagy annak elsı része - kifizetésének napja, 
utolsó napja pedig a visszafizetést megelızı nap. A természetben juttatott telephely, telek 
vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértı által megjelölt értéket kell alapul 
venni.    
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A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi elıírások szerint köteles 
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidıben 
nem teljesíti. 
 
9.2.3.  Kizárás a pályázati lehetıségekbıl 
 
A Kedvezményezett kizárható az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott elıirányzatok támogatási rendszerébıl, ha az 
alábbiakban felsorolt okok egyike bekövetkezik: 
 

a) a Szerzıdésben rögzített kötelezettségek, részkötelezettségek a Szerzıdésben rögzített 
határidıben nem vagy csak részben - számszerősített kötelezettségek esetén 75 %-ot 
(telephely juttatás, illetve telephely vásárlásra adott támogatás esetén 66 %-ot) el 
nem érı arányban - valósul meg; 

b) a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérı célt valósít meg; 
c) a Kedvezményezett a Projekt részben vagy egészben történı meghiúsulására, 

akadályba ütközésére, késedelmére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az elıírt 
határidıben nem tett eleget; 

d) a Projekt fenntartási idıszakára illetve környezetvédelmi beruházás esetén annak 
üzemeltetésére és vagyonkezelésére elıírt kötelezettségeket nem teljesíti, 

e) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 
 
A kizárás legfeljebb öt évre szólhat.  
 
9.3. Szabálytalanság 

 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. 
pontjában meghatározott szabálytalanság esetén a Közremőködı Szervezet illetve a 
Támogató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult a kifizetési igénylésben 
szereplı, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését a 
szabálytalansági eljárás alatt felfüggeszteni, annak eredményeképpen pedig elutasítani, vagy 
a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást 
csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más 
szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerzıdés módosítása nélkül 
csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a 
Szerzıdésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 
 
A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerzıdés megszőnik.  
  
10. Támogatások ellenırzése 
 
Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 
felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenırzését minden olyan szervezet, 
hatóság, egyéb személy részére lehetıvé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve 
kötelez. Ilyen szervek különösen a Közremőködı Szervezet, a Támogató, az EKKE, a 
fejezetek ellenırzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belsı ellenırzési 
szerv, a Kincstár, Állami Számvevıszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az 
Európai Számvevıszék    
Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az elızetesen részére bejelentett helyszíni 
ellenırzések alkalmával az erre feljogosított képviselıje jelen legyen, és a szükséges 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok 
megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az 
ellenırzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzıkönyv átvételét 
aláírásával igazolja. 
  
 
11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megırzése 
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A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és ırzését 
biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, 
hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetıvé tenni. A Kedvezményezett a 
Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. 
december 31-ig megırzi. 

A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni. 

 

12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok 
 

12.1. A projekt fenntartási idıszak kezdete a projekt befejezését követı nap. 
A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott 
vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a 
Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselı szellemi alkotások 
kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti. 
 
12.2. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak 
tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal 
eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell 
ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.  
 
12.3. Beruházási jellegő projektek esetén a Kedvezményezett a projekt befejezését követı 
naptól számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 
57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.  
 
Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, 
haladéktalanul köteles értesíteni a Közremőködı Szervezetet.  
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti idıpontig csak a támogatási döntést 
hozó elızetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetı el, adható bérbe, illetve terhelhetı 
meg.  
 
A kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fentiek 
figyelembevételével a projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak a támogató egyedi 
engedélye és az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme 
nélkül terhelhetı meg vagy idegeníthetı el. 
 

12.4. A jelen Szerzıdés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági 
költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási 
intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett 
köteles a Támogató elızetes írásbeli jóváhagyását kérni. 
 
12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás 
lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevıvel megkötött szerzıdésben kikötni, hogy 
a teljesítés során keletkezı, a szerzıi jogi védelem alá esı alkotáson a Kedvezményezett 
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 
szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerzıdés alapján a Kedvezményezett jogot 
szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. 
Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja 
meg, akkor a szerzıi jogi védelem alá esı alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a 
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 
 

12.6. Amennyiben jelen Szerzıdés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt 
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy 
köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közremőködı Szervezet részére 
ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közremőködı Szervezet e jogot üzletszerően nem 
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jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a 
Támogató és a Közremőködı Szervezet részérıl közvetve sem szolgálhatja. 
  
12.7. Amennyiben jelen Szerzıdés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt 
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy 
tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / 
foglalkoztatási célra történı felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen 
biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerően nem gyakorolhatja, így a felhasználás a 
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.  
 
12.8. Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövedelemtermelı projektek esetén a 
projekt fenntartási idıszak alatt felülvizsgálatra kerülnek az elszámolható költségek 
maximális mértékének megállapításának alapjául szolgáló költség-, illetve bevételi adatok. 
Amennyiben a Kedvezményezett a felülvizsgálat eredményeként kapott maximálisan 
igényelhetı támogatásnál magasabb összegő támogatásban részesült, a különbözetet köteles 
a Támogató részére visszafizetni. 
 

13. Tájékoztatás és nyilvánosság 
 

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektrıl és 
a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A 
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról 
letölthetı Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. 
Útmutató tartalmazza. 
 
13.2. A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és 
nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegő rendezvényein 
Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal 
utasítja vissza. 
 
13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió 
forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, 
vagy ha az átadásra a sajtó képviselıit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, 
illetve a beruházás átadásáról a Közremőködı Szervezetet értesíteni az átadás napját 
megelızı legkésıbb 20 munkanappal.  
A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, 
a sajtó részvételével zajló rendezvényrıl a Közremőködı Szervezet képviselıjét értesíteni, a 
rendezvény napját megelızı legkésıbb 20 munkanappal. 
 
13.4. A Kedvezményezett a Szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Támogató, valamint a Közremőködı Szervezet kezelésében lévı, a támogatás felhasználására 
vonatkozó adatokat a Támogató és a Közremőködı Szervezet nyilvánosságra hozhatja, 
kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten 
megtiltja. 
 
14. A Szerzıdés megszőnése  
 
Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzıdés a teljesítést (beleértve az 
ellenırzéstőrési, valamint a dokumentum-megırzési kötelezettséget is) megelızıen csak vis 
maior, lehetetlenülés, a Közremőködı Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a 
Szerzıdésben meghatározott esetekben és módon történı elállás, a 9.3 pontban foglalt 
megszőnés, vagy a bíróság határozata alapján szőnik meg. A Szerzıdı Felek a jogviszony 
jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják. 
Kedvezményezett elállhat a Szerzıdéstıl, amennyiben annak teljesítésére, a szerzıdéskötést 
követıen, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerzıdés ilyen 
esetben, annak megkötésére visszamenı hatállyal megszőnik, és a Kedvezményezett köteles 
a támogatás elállás idıpontjáig folyósított összegét, az elállás idıpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követı 15 munkanapon belül 
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visszafizetni. A kamatszámítás kezdı idıpontja a támogatás - vagy annak elsı része - 
kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelızı nap.  
 

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi elıírások szerint köteles 
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidıben nem 

teljesíti. 
 

 


