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Tdmogatdsi szerz5d6s 2. szimfi m6dositdsa
projekt megva l6sit6s6 hoz
amely letrejott
egyr6szr6l a Nemzeti Fejleszt6si Ug,yndks6g. (1077 Budapest, Wessetenyi u.20-22.),
mint tdnrogat6 (toviibbiakban: T6mrogat6) k6pviselet6ben elj;516 NKEK Nemzeti

Kiirnyezetv6delmi 6s Energia Kiizpont Nonprofit Korl5tolt Felel6ss6g( T6rsas5g,
m int kcjzrem [ikcjd5 szervezet (a tovd bbia kba n Kiizrem fi kiid6 Szervezet)
Postacim: 1437. BudaDest Pf. 328
Sz6khely: 1134 Budapest, V6ci ft 45.
AlSirdsra jogosult k6pvisel6je: Kdrtv6ly Zoltdn, Llgyvezet6
Azonosit6 szdm (torzs-sz6 m/ C6.gjegyz6kszem) : 07-09,9I44LL
Ad6sz6m/ ad6azonosit6 jel : 18160013-2-41

m5sr6szriil

Nyugat-d un5 nt( li RegionSlis Hulladl6kgazdiilkod6si dnkorm6nyzati Tarsuliis mint
kedvezm6nyezett (a tovdbbiakban: Kedvezm6nyezett),
Postacim: 9700 Szombathely, Pf .326
Sz6l<hely: 9700 Szombathely, J6szai M. u.2.
Azonosit6 sz6m (torzs-szAm/C69jegyz6ksz6m)i 769668
Acl6sz6m/ ad6azonosit6 jel I 15769668-2-18
Pdnzforgalmi szdmlaszdm, amelyre a t6mogatds utalSsra kerr.il:
717 '+7 006-L57 69668- 00000000
AliSirdsra jogosult k6pvisel6je: Marton Zsolt, T5rsulSsi Tandcs eln6ke

Kozrem[ikod6 Szervezet 6s Kedvezm6nyezett (tov6bbiakban egyrjtt: Szerz6d5 Felek)
kozott erz alulirott helyen 6s napon az aldbbi felt6telekkel
Irrreambulum

A Szerz6d6 Felek 6ltal 2O12.LO,26, napon al6irt 6s hat5tyba l6pett/ 2013.04,156n m6dositott/ KEOP-1.1.1/ 2F / O9-LL-2OL2-OOO1 azonosit6 s:z5mri T6mogat6si
Szerz6d6st (tovii_bbiakban Szerz6d€rs), az annak elvAlaszthatafla n i6sz6t k6pez6
Afta16nor; Szerz<jd6si Felt6telek (tov5bbiakban ASzrl +. pontja atapj5n, a
Szerz6d6s megktit6s6t kiivet6en bektivetkezett, alSbb ismertetett okokb6l
m6dositj6k.

2,

A m6dosit5s kezdem6nyez6sr:

Szerz6d6 Felek a Szerz5d6st a Kedvezm6nyezett kerelme, 6s a Tdnrogat6 2013. jflius
29-6n kelt j6vdhagydsa szerint, az ASZI= 4.3. pontja alapjdn, a Szerz6d6sben es az AS.ZFben fogilalt el6irdsok betartdsa mellett m6dositiSk.

3, A m6dosit5s oka
A Nem:zeti Fejleszt6si Ugynoks6g 2012. november 27-6n kozlem6nvt adott r<r a

,,T6mogati5s m6rt6k6nek ut6lagos m6dositdsi lehet6s6ge

a

telepril6si szildrdhullad6k-

fia
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gazdSlkod6si rendszerek fejleszt6se, tov6 bbfej leszt6se 6rdek6ben
ny6rtes pdlydzatai esetdben" cimen.
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konstrukci6k

A kdzlem6ny kapcs5n Kedvezm6nyezeft 20f2. december 17-6n k6relmet nyijtott D€,
melyben kezdem6nyezte a pdly;izatban benyijtott kolts6g-haszon elemz6s
5latdt, a finansziroz5si hiSny pontositdsdt, valamint a tdmogatSs m6rt6k6nek es
osszeg6nek ut6lagos m6dositdsdt.
felL.ilvizsg

A Tdmogat6 2013. jrjlius 29-6n kelt level6ben j6v6hagyta a szerzcid6sben rogzitett
t6mogatdsi intenzitds m6dositdsdt zt ,,T5mogat1s mdrt6kdnek ut6lagos m6dositisi
lehe.tds6ge a teleptll6si szil6 rdhuttad6k-gazddtkodasi rendszerek fejlesztese,
tovdbbfejlesztdse 6rdekdben kiirt konstrukci6k nVertes p6tvdzatai esetdben', c[m6
kdzlem6ny b) pontjd na k megfblel5en.

4,

M6dosu16rendelkez6sek

A Szerz6id6s 4,3, szSmri pontja hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p.

4,3. A tdrnogat6s dsszege 6s m6rt6ke

A

t5nroEatds m6rt6ke a Megval5sitdsi Munkdk elszdmolhat6 osszkcilts6q6nek
93,193788o/o-a, de legfeljebb 1.361,790,537 Ft, az.az egymitii6ranyolcsz6zhatvanegymilli6-h6tszSzkiilencvenezer-aitsz6zha rminch6t forint,

A jelen szerz6d6s szerint a Kedvezm6nyezettet megillet6 tdmogatds az AFA osszeg6t
nem for3lalja magdban, a Megval6sitdsl Munkdkhoz kapcsol6d6 AFA fizet6si kdtelezetts6q
a Kedvezm6nVezettet terheli

A Szerz5d6s alSbbi mell6kletei a csatolt t5bl6zatoknak megfelel6en
m6dosu Inak:

2. sz- mell6klet
3, sz, mell6klet

- Projektelemek
-

kiilts6gvet6si tiSbldja
A projekt megval6sitds forrdsai

csak a m6dosult mell6kletek keriilnek csatolSsra, a mell6kletek sz5mozdsa a Tdmogatdsi
Szerz5d6snek megfelel5 szdmozdssal ttirt6nik.

Jefen szerz6d6sm6dosit5ssa I az Aszf hety6be a m6dositott Aszr rcp, mely a
szerz6d€rs m6dositSs hat5lybal6p6s6nek napjSt6l a szerz6d6s elv6lasithata an
16sz6t ki!pezi.

5.

Z616 rendelkez6sek

Jelen Szerz6d6sm6dositSs 3 oldalon 6s 3 db eredeti p6lddnyban k6sziilt.

Jelen szerz6d6sm6dositds hatSlyba l6p6s6nek napja megegyezik a szerzcjd6st kctt6 felek
k6z1l az utols6k6nt aldir6 aldirSsdnak napjiival.

szerz6d6 Felek kijelentik, hogy
t6mogalhat6 lett volna.

a projekt

megval6sitdsa

a m6dositott fejt6telekker rs

Kedvezm6nyezett kotelezetts69et viillal arra, hogy a jelen Szerz5d6sm6dositdsba n
foglaltak :;z6llit6i szerz6d6seket is 6rint6 poritjai alapjdn a szSllit6kkal kotcjtt szerz5d6sek
m6dositeis;5t kezdem6nyezi.
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Kedvezm6nyezett tudomdsul veszi 6s elfogadja, hogy amennyiben a hatdridci m6dositds
hi5trSnyosan befolySsolja az N+2/3 szabiily teljesit6s6t (magyaritzat: a projektet
finanszirozo alapban az N+2/3 szabdly kcivetkezt6ben Magyarorszdg forrdst veszithet az
id<jben nrem megval6sul6 lehiv6sok miatt 6s ezzel a t6mogat6si szerz6d6ssel rendelkez6
projektek tervezett EU finanszirozds6 na k egy r6sz6t az dllam elveszitheti), tigy a
Tdmogat6 a megit6lt tdmogat6st az elvesztett forr6ssal ardnyosan egyotaJtrjan
csdkkentheti.

A Szerz6d6s jelen m6dosit6ssal nem 6rintett pontjai 6s mell6kletei vSltozatlan formaban
6s tartalommal hatSlyban maradnak.

A Kedvezm6nyezett k6pviselet6ben aldir6 szem6ly(ek) kijelenti(k) 6s

c6g kivonatu kra r,

valamint al6irdsi cimp6ld5nyaikkal igazolja(k), hogy tdrsasdgi dokunrentumaik alapjdn a
jelen Szerz5d6sm6dositds bevezet5 16sz6ben felt0ntetettek szerint jogosult(ak) a
Kedvezm6nyezett k6pviselet6re (6s c6gjegyz6s6re), tovdbbd ennek uiuildn u .1"'"n
Szerz6d6sm6dositds megkotds6re 6s al6irds6ra. Aldir6 k6pvisel6(k) kijetenti(k) tovjbb6,
hogy a testtileti szervei(k) r6sz6r6l a jelen Szerz5d6sm6dositds megkot6s6hez szuks6ges
felhata lmaz5sokkal re ndelkezik (nek), tulajdonosai(k) a tdmogatiisi jogrigyletet
j6v5hagytdk 6s harmadik szem6lyeknek semminemfi olyan jogosultidga nincs, mely a
Kedvezm,6nydzett r6sz616l megakacl6lyozn5 vagy b5rmiben korliitozni5 a jelen
szerzSd6sm 6dosit6s megkot6s6t, 6s az abban foglalt kotelezetts6gek marad6klaran
teljesit6s6t.
Szerz6d6 Felek a jelen Szerz6d6sm6dositdst dtolvastiik, 6s kcjzos 6rtelmez6s utdn, mint
a karatu kka | 6s elha
tt nyilatkozataikka I mtnoen
indenben egyez6t aldirtdk.
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Altal6nos Szerz6d6si Fett6tetek
az Uj Sz6chenyi Terv Kornyezet 6ri Energia Operativ program KEOP- 1.1.1/09- 11
,,Telepril6si szilSrdhullad6k-gazddlkoddsi rendszerek fejlesztdse,,felhivds keret6ben
tdmogatdsban r6szesitett kedvezm6nyezettekkel kdtend6 t6mogatdsi szerz6d6sekhez

1.

Alta16nosrendelkez6sek

Jelen AltalSnos Szerz6d6si Felt6telek (a tovdbbiakban: ASzn; hat6lya az 0.1 Szechenyr

Terv Kijrnyezet 6s Energia Operativ Program KEOp- 1.1. 1/09- 11

,,Telepril6si
llad6k-gazdd lkoddsi rendszerek fejleszt6se" felhivds keret6ben tdmogatdsban
16szesitett kedvezm6nyezette kkel megkotott valamennyi t6mogatdsi szerz6d6sre 1a
tov6bbiakban Szerz6d6s) kiterjed.
szila rdh

u

Az l\szF rendelkez6sei szerz6d6si felt6telnek min6sLllnek, amelyeket a Kedvezm6nyezert
az adott tdmogatds ig6nybev6tel6re vonatkoz6 Szerz5d6s aldirdsakor fogad el.

Amennyiben az AszF 6s a szerz6d6s azonos tdrgy[ el6irdsai kozdtt b6rmilyen elt6r6s
van, ez ut6bbi rendelkez6sei lesznek ir;5nyad6k.
A Kedvezm6nyezett a Szerz5d6s alSirSs5val nyilatkozik, hogy

- nem all fenn harmadik szern6ly irdnydban olyan kotelezetts6ge, amely a
tdmogatdssal l6trejott Projekt crSljdnak megval6sul6sdt meg h idtsithatja,
- neT 6ll a 4/2ofi. (I. 28.) Korm. rendelet 34. S szerinti. tSmogatdsi rendszerb6l
ki:zdrds, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.) 76. S hat6tya atatt,
- nem min6sLil az alacsony kereset[i munkavSllal6k b6r6nek emel6s6t
clsztonz6

'

egyes torv6nyek m6dositds516l sz616 2011. 6vi XCIX. torv6ny 6. g-a szerinti
muirkdltat6nak,
a:z Sllamhdztartds16l sz6l6 torvdnynek megfelel6en
o megfelel a rendezett munkar.igyi kapcsolatok kovetelm6ny6n ek,
o a koztulajdonban dll6 gazdasdgi tdrsasdgok taka16kosabb m(kod6s616l sz6l
torv6nyben foglalt kozz6t6teli kotelezetts6g6nek eleget tett, vagy nem
tartozlk annak hatdlva al6, 6s
o jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez5 m6s szervezet
eset6n Stldthat6 szervez{-.tnek min6stil.

A

Kedvez:m6nyezett a Szerz6d6s aldir6sdval tudomdsul veszi, hogy a projekt r6szben
vagy egdszben tort6n6 meghirisulSsar, vagy a t5mogatds szabdlytalan felhaszndli5sa
eset6n - a tiimogat6st a Kozremfikod6 Szervezet vagy az NFU clont6s6ben, vagy a
dont6s ellen benyirjtott jogorvoslat alapjdn hozott jo!er5s hatSrozatban rogialta'knak
megfeleldien visszafizeti, 6s tudomdsLtl veszi, hogy ennek elmulaszt6sa eset6n annak
osszege

az adott projektre vonatkoz6an a Kedvezmenyezett reszere megit6lt, de m6g
ki nem fizetett tdmogatdsi osszegbe beszdmitdsra kerijl, ennek hi6nvdban
a kozponti koltsegvet6sb6l biztositott tdmogatdsb6l - ha a Kedvezm6nyezett
ilyen t6mogatdsra jogosult - levoniisra keri.il,
Jelen AszF-ben haszniilt fogalmak a szerzcid6sben foglaltak szerint 6rtelmezend5k.

Ha a Kedvezm6nyezettnek a tdmogatds szempontjdb6l relevdns adataiban, vagy a
tdmogatds felt6teleiben vSltozds kdvetkezik be, a Kedvezm6nyezett a tudomdsdra
jutdst6l sz6mltott B napon beltil kriteles azt irdsban bejelenteni 'a Kozremfikod6
Szervezetnek.

A Kedvezrn 6nyezett a projekt megval6sitaisa sor6n dltala kcltott szerz6d6sekben (szSllit6i
szerz6d6sek) kdteles kikotni az el6llSs jog6t legali5bb arra az esetre, ha a szdllit6 ellen a

fla*
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szerz6d6s;kdt6st kovet6en cs6d-, felszdmol6si, v6gelszdmol6si, hivatalb6l torl6si, illetve
egy6b, a megszii ntet6s6re irdnyu16 eljdr6s indul.

2.

Biztoiit6kok

Amennyjben a Kedvezm6nyezett a 4/20L7. (I. ?8.) Korm. rendelet 33. 5-a alapjdn
biztositdk adds6ra kotelezett, a Kedvr:zm6ny ezett a Szerzld 6s al6irdsdval nyilatkozik,
hogy harmadik szem6ly ir5nydban nem 6ll fenn olyan kdtelezetts6g, amely a
Kedvezm6nyezett biztosit6kaddsdt korl6tozza.

A tdmogatds (bele6rtve az elSleget) frrly6siteisei ra mindaddig nem kertilhet sor, amig a
biztositekok a Szerz6d6sben meg hat/irozotta k 6s a jogszabSlyokban foglaltak szerint
rendelkez6sre nem Sllnak.

A 4/2OIL (I. 28.) Korm. rendelet 33. S-a szerinti biztosit6kok 6rt6k6nek fedeznie kell
legal6bb a kifizet6si ig6nyl6sben ig6nyelt, tov6bbd a mdr kifizetett tdmogat6s egyiittes
osszeg6t, a p6ly6zati itmutat6ban, illetve a jogszabSlyban meg hatii rozotta k szerint. A
zd16 kiflzet6si ig6nyl6shez a biztosii:6k 6rt6k6t csak abban az esetben szUkseges
kieg6sziterni, ha a kedvezm6nyezett 6ltal a fenntart6si id6szakban ny[jtand6 biztosit6k
6rt6k6t nem 6ri el az addig nyrijtott biztosit6k 6rt6ke. Biztosit6k legfeljebb a projektre
megit6lt tdmogatSsi osszeget el6r6 biztosit6ki 6rt6kig k6rhet6.

A

biztosit6koknak a zttro projekt fenntart5si jelent6s elfogaddsdig rendelkez6sre kell
Sllniuk, kiv6ve, ha jogszab6ly ett5l elt6r6en rendelkezik.

Amennyiben a Szerz6d6s m6dosit6sra keriil, sziiks6g eset6n a biztosit6kokra vonatkoz6
dokumentumokat is m6dositani kell, ki kell eg6sziteni.

3.
3.1.

T6mogat5skifizet6se
El15leg

3.1.1, T6mogat6si el6le9
Amennyiben

a

Tdmogat6

a

felhiv6sban

a

tdmogatSsi elSleg

(a tovSbbiakban

el5leg)

ig6nybevtitel6t lehet6v6 tette/ az el6leg ig6nybev6tel6r5l Kedvezm6nyezettnek
nyilatkoznia szLlks6ges a Kcizremijkod5 Szervezetn6l, El<5leg indokolt esetben, a
tAmogatott tev6kenys6g elindit5sdhoz 6s likvidit6sdnak biztosit6sdhoz szuks6ges
legkisebb osszegben ig6nyelhet5. Az l\!;zF 3.1.2. pont alatt megjeldltek kiv6tel6vel el6leg
csak azon p rojektelem (ek) re vehet5 igr5nybe, amelyek eset6ben ninc:; m6d kozvetlenul a
sz6llit6( k) r6sz6re tort6n5 kifizet6sre.
Nem utalhat6 el6leg a kedvezm6nyezett szdmiira, ha a t6mogatSs kifizet6s6re
(ut6fina ns;zirozdssa l) a projekt megval6sit6s5t kovet6en. egy osszegben keri.il sor.

A Kcjzremfikdd6 Szervezet az u t6fin a n:;zirozott projektelemekhez kcit5d6en (az Avr.-oen
nevesitett m6rt6kben) a megit6lt t6mogat5s 25 o/o-ig, de legfetjebb 3OO milli6 Ft-ig
tSmogatiisi el6leg form6j6ban el6leget biztosit a Projekt elinditzisdhoz. El6leg csak
azon projektelem(ek)re vehet5 ig6nybe, ahol ut6finanszirozdst vdlasztotr a
Kedvezrnd nyezett.

A

Kozrem[ikod5 Szervezet az el5leg dsszeg6t a Kedvezm6nyezett 6ltal hiSnytalanul
benyrijtr:tt elSlegig6nyl6si k6relem be6rkez6s6t5l szi5mitott 15 napon belL.il Stutalja a
Kedvezmdnyezett Szerz6d6sben megjelolt banksz5mliijSra. ElSleg foly6sitiisiira,
meghatiirozott utemez6sben, tclbb r6szletben is sor kerrilhet.

a SzerzSd6sben meghatdirozott biztosit6kok
ig6nyelt el6legnek megfelelr5 cisszegre rendelkez6sre dlljarrak.

Az elSleg foly6sitdsdnak felt6tele, hagy
legaldbb

erz
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Amennyiben a Kedvezm6nyezett ig6nybe vett el6leget, azonban az elcileg foly6sit5s6t
kdvet6 6 h6napon belul nem nyijtott be kifizet6si ig6nyl6st, illetve a benyijtott kifizet6si
ig6nyl6s a tdmogatds nem rendeltet6s6nek megfelel6 haszn6lat6t bizonyitja, a
(edvezm6nyezett koteles a kor5bban kifizetett el6leget a foly6sitds napjdt6l sz6mitott,
polg5ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV. torv6ny (a tovdbbiakban: Ptk.) szerinti
kamattal noveLten - kincst6ri korbe tarto26 kozponti kolts6gvet6si szervek eset6ben.
kamatmentesen - visszaflzetni. Az el6leg visszafizetr5s teljesit6s6ig, vagy a Kozr"emlikod6
Szervezet 6ltali r6szletfizet6si enged6lyez6s eset6n az enged6lyben meghatArozottak
szerint, a kifizet6sek foly6sitdsa felfijggeszt6sre kerLil (ide6rtve a sz5llit6nak es
engedm6nyesnek tort6n6 foly6sit6st is).

A Kedvezm6nyezett a kifizetett el6leget akkor is a foly6sit6s napjat6l szSmitott, a

Ptk.

szerinti kamattal novelten koteles visszafizetni, ha
- legk6s6bb a z516 kifizet6si ig6nyl6sben nem szdrnol el a foly6sitott elSleggel, vagy a
- ai el6leget, vagy annak egy r6sz6t a zd16 kifizet6si ig6nyl6sig b6rmikor onk6nt
visszafizeti,
3.

1.2. Forditott Afn-et6leg

szSllit6i finansziroz6si m6dban el5leg kiz616lag az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6lo 2007.
6vi GXXVII. torv6ny 142. S-a szerinti esetekben vehet6 ig6nybe a forclitott AFA
m6rt6keig.

A

Kozrem(kod6 Szervezet

a forditott

AFA-el6leg dsszeg6t

a

Kedvezm6nyezett dltal

beny(jtott Sltal6nos forgalmi ad6 el5zetes megt6rit6s6re vonatkoz6 k6relem
be6rkez6s6t6l szdmitott 15 napon belrll Stutalja a Kedvezm6nyezett Szerz5d6sben
megjelolt bankszSrrrldj6ra. Az el5leg ig6nyl6s6re a forditott AFA-val 6rintett szdmla
elszdmoldsra beny(jt6s6val egyidej(leg kerulhet s;or.

Az el6leg foly6sitdsdnak felt6tele, hogy
rendelkez6sre d llja

a

Szerzld6sben meghatdrozott biztosit6kok

na k.

A forditott Arn-et6teg c6lhoz kotdtts6g6brll ad6d6an a Kedvezm6nyezettnek a forditott
Afn-eloleg elcjzetes megt6rit6se irdnti k6relemben meg kell jelolnie az AFA befizet6s6nek
id6pontj6t, mely id6pontot kovet6 - 5 munkanapon beltil koteles benytjtani a
Kdzrem(kod6 Szervezeihez a forditott Arn-el6leggel tort6n6 elsz6moldsdt. Amennyiben a
Kedvezm6nyezett a forditott AFA-el5leggel t6rt6n5 elsz6molSsra vonatkoz6 hatdrid5t
elmulasztja, vagy a forditott AFA-el6leggel 6rintett sz6llit6i szdmla elutasitdsra kerL.il,
vagy a Kedvezm6nyezett az el6leget nem a forditott AFA ad6hat6sdg fel6 tort6nS
rendez6s6re forditja, a Kozremfikod6 Szervezet felsz6litja a nem megfelel5en I'elhaszndlt
el6leg cisszeg6nek visszafizet6s6ri:.
n xedvezm6nyezett a kifizetett forditott AFA-el6leget akkor is a foly6sitds napjdt6l
sz6mitott; a Ptk, szerinti kamattal novelten koteles visszafizetni, ha
- legk6s6bb a 26-6 kifizet'si ig6nyl6sben nem szdmol el a foly6sitott forditott AFAel5leggel, vagy a
- a forditott Afn-el6leget, vagy annak egy r6sz6t a zd16 kifizet6si i96nyl6sig bdrmikor
on k6nt visszafizeti,

3.1.3. A sz6llit6 6ltal kozvetlenr.ll ig6nyelhet5 sz6llit6i el6leg

A

(a tovdbbiakban: Kbt.) 6.9 (1)
ajSnlatk6r6nek min5sti15 kozszf6ra szervezet

kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi CVIII. t6rv6ny

bekezd6s

a)-f) pontjai alapj5n

kedvezm6nyezett - sz5llit6i finanszirozSs alkalmerz5sa eset6n - a 4/2OtI' (I. :18') Korm.
rendelet 57lA. I alapj6n kdteles biztositani a Sz:5llit6 r6sz6re a szerz6d6s elszdmolhat6
osszege 3Oo/o-5nak megfelel6 m6rt6kfi sz6llit6i eltileg ig6nyl6s6nek lehet6s6g6t,

,q
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A szdllit6i szerz6d6sben a felek koteles;ek roqziteni
az ellenszolqd ltat6sna k a t6mooatott
projekt keret6ben elsz6molhat6 osszeg6t. A -kozbeszerz6si elj5rZs eredm6nyek6nt fdtott
szerz6d6sben a kozszf'.ra szervezet kedvezm6nyezett koteles kikdtni a kozbeszerzesr
eljdrds eredm6nyekdnt kotcjtt szerz6d6s elszSmolhat6 osszeg6nek 10%-a 6s az ig6nyelt
szdllit6i el5leg kLilonbozet6re jut6 tdmogat6s osszeg6nek megfelel6 m6rt6k[i, az NFU
jav6ra sz6lo, a Kbt. 126. g (6) bekezd6se szerinti biztosit6k- nyijt5:; kotelezetts6get. A
gazdaszlgi tdrsasdg vagy nonprofit szervezet sz6llit6 c6gjegyz6sre jogosult vezet6
tiszts6gvisel6j6nek vagy Iegaldbb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6
tulajdonosdnak, vagy egyLittesen legalSbb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkezcj
term6szetes szem6ly tulajdonosainak kezess6gvdllalSsar vagy ga ra nciaszervezet dltal
vdllalL kezess6g, valamint az Aht. 92. g (1) bekezdese szerinti dllami kezesseg is
elfogadhat6 a szdllit6i el6leg biztosit6ka k6nt.

A sz6llit6i szerz6d6s felt6teleit annak figyelembe v6tel6vel kell mergdllapitani, hogy

a

Szdllit6 kozvetlentil a Kozremijkod6 Szervezett6l ig6nyelheti
Kedvezm6nyezett egyidej( 6rtesit6se nrellett.

szSllit6i el5leget

a
a

A kedvezm6nyezett az 6rtesit6st6l szdmitott 5 napon belL.il jelezheti a szSllit6i el5leggel

kapcsolatos fenntartds6t. Ennek hidnydban a szdllit6i el<lleg - ig6nyl6st a Kedvezm6nyezett
r6sz616l elfogadottnak kell tekinten i.
A Kedvezm6nyezett koteles a szdllit6i el6leg biztositdsdra vonatkoz6, NFU dltal
meghat6rozott rendelkez6seket, szerz6d6ses felt6teleket a szSllit6i szerz6d6sekbe
be6oiteni.
A kozvetlen szdllit6i el6legig6nyl6s el6felt6tele, hogy
a) a kortbeszerz6si eljdrds teljes dokument6ci6ja a Kedvezm6nyezett Sltal ellen6rz6sre
benyijtdsra keri.ilt a Kdzrem{ikcid6 Szervezethez a kozbeszerz6sek ellen6rz6s6re
vo natkoz6 elj6 rdsrend szerint,
b) a Rendelet 30. S (2) bek. 6ital el6irt dokumentumokat a Kedvezrn6nvezett a szdllit6i
e l5leg ig6nyl6sig benyijtotta,
c) a ko;zbeszerz6si elj5rds eredm6nyek6nt kcjtott, alSirt sz6llit6i szerz6d6s az al6irdst
kovet5en halad6ktalanul benyijtdsra keriilt a Kozrem(kod6 Szervezethez,
e) a kedvezm6nyezett a szSllit6i el5legig6nyl6sre jut6 one16 kil,izet6s6t igazolta a
Kozremtikod6 Szervezet fel6, kiv6ve sz-62 sz6zal6kos tdmogatiisi intenzit6s alkalmazdsa
esetdn, vagy ha a kedvezm6nyezett az EU Oner6 Alapb6l ciner5-t5 mog atdst ig6nyelt.

Devrzdban

kotott szdllit6i szerz6d6s eset6n a Tdmogat6 6ltal a megadott fix

a KSz veszi nyilvd nterrtdsba a szSllft6i szerz5d6st. Az el5legbek6r5t, az
el6legszdrnlSt, valamint a r6sz- /v 611sz6m 15 t ugyanezen a deviza5 rfolya mon kell
devizad rfolya mon

dtszdmitani.

Az ekileggel tort6n6 elszdmol6st

a tdmogat6 fel6 annak figyelembe v6tel6vel kell
megkezdeni, hogy a foly6sitott sz6llit6i elc5leg 6s a szdmla alapjdn a r;zSllit6nak kifizetett
t6mogatdr; egyiittesen nem ha lad hatja meg a sz6llit6i szerzcjd6s szerinti ellenszolgdltatds
elszdmolhat6 dsszeo6t.
A Kedvezm6nyezett koteles a Szdllit6 Sltal megkijld6tt elSleg-sz6mliit - annak
be6rkez6s6t kovet5 5 napon belr-il - zdrad6kolni 6s hitelesitett miisolati p6ld6nydt a
Kozrem[ikcjd6 Szervezet r6sz6re megkiildeni id6kctzi kifizet6si ig6nyl6s keret6ben.

A Kedvezm6nyezett koteles halad6ktalianul t6j6koztatni a Kclzremiikodcj Szervezetet, ha
olyan informSci6 birtok6ba jut, mely a szSllit6 szerz6d 6sszeg 6s6t. ide6rtve a szSllit6i
el5leg nem rendeltet6sszerii. vagy c6lt6l elt6r6 felhaszn6lSs5t alapozza meg.

A Kedvezrn6nyezett koteles halad6ktalanul informdci6t szolgSltatnj, 6s a Krizrem[jkod6

szervezettel egyuttmiikodni annak 6rdek6ben, hogy a nem a sz6llit6i szerz6d6s c6lj5val
cisszeegyeztethetS m6don felhasznlrlSsra keriil5 sz6llit6i el6leq SzSllit6 6ltali
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visszafizet6s{ re, illetve annak fedezet6iil szolg6l6 biztosit6k 6rv6nyesit6s6re miel6bb sor
keru ljon.

3.2.

A t6mogat6s foly6sit5sa

3.2.1. A Kedvezm6nyezett a kifizet6s- ig6nyl6:;t 6s az id6szakos, valamint zd16
beszdmol6t - a Szerzcid6s hatSlyba l6p6s6t kovetSen - a Kozremfikod6 Szervezethez
elektronikusan nyijtja be a F,Sly6zati e-ugyint6zes (PttlySzo T6j6koztat6) felLi_let16l
elerhetcj on-line alkalmazSson keresztul. A kifizet6s- ig6nyl6s, illetve a besz6mol6
mellekleteit elektronikus formSban (papir alapi dokumentumok eset6ben szkennelve)
szLlks6ges csatolni a Pdly6zati e-Ligyint6z6s feltileten. Szdmlaosszesit5 benytijtdrsa eset6n
a Kedvezm6nyezett Sltai c6gszerfien alSirt eredeti p6ldSnyt szkennelt form6ban, valamint
..xls" formdtumban elektronikusan csatolni kell. Amennyiben a PSlydzati e-iigyint6z6s
ielL.llet infrastrukturdlis felt6telei nem vagy r6szben biztositottak, az al6tdmaszt6
dokumentumokat elegend5 elektronikus adathordoz6n.benyijtani :
a) biztosit6knyijt6si kotelezetts6g eset6n - ha a pSlySzati felhivSs, illetve a t mogatesi
szerzcjd6s lehetSs6get ad arra. hogy az els6 kifizet6si ig6nyl6shez mell6kelvr-' kertiljon
benyijtdsra - a biztosit6kok iratanyaga,
b) a Kedvezm6nyezett hiteles alSirSsdval ell6tott kifizet6si k6relem,
c) a szd m lacisszesit6k,
d) id6szakos, illetve zd16 beszdmol6
ej ha a pSly6zati felhiv6s, illetve a t6mogatdsi szerz6d6s el6irja, z616 kifizet6r;i ig6nyl6s
esetdn a konyvvizsgdl6i igazolds.
A kifizet6s- ig6nyl6st 6s mell6kleteit a Kedvezm6nyezett papir alapon is benyfjtja az
alkalmazds kitolt6s6t kovet6en halad6ktalanul.
Az engedm6nyes r6sz6re tort6n6 foly6sit6s tel.jesit6s6nek tov6bbi felt6tele' hogy az
engedm6nyez6sre vonatkoz6 szerz5d6s a Kozrenr(kcid5 Szervezet rendelkez6s6re Slljon,
ez6rt a Kedvezm6nvezett a felel5s.
3.2,2. A t5mogatSr;ok foly6sit6sa a felhiv6s ftiggv6ny6ben az aldbbi form6ban tdrt6nhet:

a)

A t6mogatds foly6sit6sa kdzvetlenLll a Kedvezm6nyezettnek illetve engedm6nyez6s eset6n az engednl6nyesnek - a Szerz6d6sben megjeldlt
banksz5mlSjdra tort6n5 utalSssal tort6nik, a kozlem6ny rovatban a Szerz5d6s

Ut6fina nszirozSs:

azonosit6 szdmdnak feltU ntet6s6vel

;

b) Szi5llit6i finansziroz5s: A t5mogatSs foly6sltdsa kdzvetlentil a sz6llit6 r6sz6re
tort6n6 kifizet6ssel - illetve engedm6nyez6s eset6n az engedm6rryesnek tort6nik a Kedvezm6nyezettet terhel6, a szdmla tdmogatdson feliili osszege
kifizet6s6nek igazol5sa mellett.

3.2.3. A szdml5k a zonosithat6sdga 6rdek6ben a Kedvezm6nyezett koteles:
- a szdmlSn al5irSsdval igazolni a v6s5rolt term6k megv6tel6t, haszn6latdt vagy a
szolg6ltatds ig6nybev6tel6t, felttintetni a Projekt regisztrdci6s szdrndt, 6s a
,,tdmogatds elszdmoldsdra benyrijtdsra l(erult" szoveget. A szd m la m5solatna k
ezen inform5ci6kat mdr tartalmaznia kell. A szSmlamdsolaton a
Kedvezm6nyezettnek c6gszerii al5irdsdval kell igazolni, hogy ez mindenben
megegyezik az eredeti szdml6val;

- a

larjsszesitcjt egymdst kovet6, megszakitds mentes folyamatos
sorszdmozdssal ell6tni, egy6rtelmfien feltiintetve az abban szerepl<! sziimlSk 5ltal
lefedett elszdmoldsi id5szakot (kezdete 6s v6ge), valamint a Projekt cim6t 6s
szim6t (az 500 ezer Ft t6 mogatdsta rta lmat el nem 616 sz6m16kat a kis

-

(d

sz6 m

t6mogat6startalmri szdmlSk osszesitdj6n k.ell .elszdmolni) ;
idegen nyelvfi szdmla eset6n a Kedvezm6nyezett c6gszerfi alSirds6val ell6tott, a
f6bb megnervez6sek magyar nyelvii forditiis6t tartalma26 m6solatot is mel16kelni
kell'
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3.3. A Kozremfikod5 Szervezet a bedrkez6st6l sz6mitott 30 - szSllit6 r6sz6re trirt6n6
kozvetlen kifizet6s eset6n 15 - napon beliil legfeljebb 15 napos hatiirid6vel jogosurt a
Kedvezm rSnyezetett felhivnj a hi6nyok p6tldsdra, illetve a hibdk kijavitds5ra. Amennyiben
a Kedvezm6nyezett ennek a kotelezettrsdg6ne k a hidny p6tl5s6ra 6s hiba javitdsdra adott
hatdridr5n belril nem tesz eleget, az er kifizetdsi ig6nyl6s 6rintett r6sz6nek elutasitdsiit
jelenti. Ez esetben tovdbbi hi6nyp6tlSsnak nincs helye.

3.4. Ha a

kedvezm6nyezett dltal benyrjjtott el5legig6nyl6s, id6szakos vagy z6t6
beszdmol6, illetve id6kozi vagy zA16 kifizet6si ig6nyl6s vagy annak egy resze
ellentmonddsos inform6ci6kat tartalmaz, a Ksz az informdci6k tovdbbi r6szletezeset,
pontosit6sdt/ az ellentmonddsok felolddsdt k6rheti a Kedvezm6nyezett6l legfeljebb 3
napos hatdrid5 kitUzds6vel tisztA.z6 k6rd6s form6jdban. A tisztdz6 k6rd6s
megv6laszolSsdra rendelkez6sre 5ll6 hatdrid6 nem ftiggeszti fel a jogszabSlyban el6irt
kifizet6si hat6rid5t. A tiszt'zo k6rd6sre ttizott hatdrid6n t l be6rkezett vdlaszt a KSz
figyelmen kivul hagyja. Ha a KedvezmrSnyezett a tisztdz6 k6rd6sre adott vdlaszt hibdsan
vagy hi6nyosan nyfjtja be, a KSZ az id6szakos beszdmol6t, illetve a kifizet6si ig6nyl6st a
rendelkez6sre 5l16 informdci6k alapjdn bir6lja el.

3.5. A Kozremfikod6 Szervezet a tdmogatdst a kifizet6si ig6nyl6s

hi6nytalan

45 napon belr.ll - kozvetleniil a szdllit6 r6szeire tort6n6 kifizet6s
eset6n 30 napon belul - fizeti ki. A s;z6llit6i 6s ut6fina nszirozSst vegyesen tartalmaz6
kifizet6si igenyl6s eset6ben is biztositani kell a szSllit6 r6sz6re 3O naoon belLjl tcirt6n6
kifizet6st. A kifizet6s hatdridej6be a t(edvezm6nyezett 6ltal hi6nyp6tl6sra ig6nybe vett
id6tartam, az el6re nem tervezett, el5re nem lStott okok mjatt lefolytatotl rendkivijli
bedrkez6s;6t51 szdmitott

helyszini r:llen6rz6s, a felfiiggeszt6s id6tartama, a kifizet6st 6rint6 T6mogatdsi Szerz6d6s
m6dositds;a, valamint a szabailytalans6gi gyan( kivizsgSldsdra tett intdzked6sek, valamint
az NFU honlapjdn kozlem6ny formdjdban kozz6tett 6v v6gi zdrSsi 6s 6v eleji
sz6mlanyitdsi folyamatok nem sziimitanak bele.
A Kedvezm6hyezett rendelkez6se szerint a Szerz6d6sben megjelolt bankszdml6t6l eltd16,
a szdmlavezet6 p6nzint6zet Sltal leigazolt, a Kedvezm6nyezetthez tartoz6 bankszdmlSra
is utalhatd az adott kifizet6si ig6nyl6s alapjdn kifizetend6 tdmogat6si tisszeg.

3.6.

Arnennyiben a tdmogatds a 3.5. pontban foglalt hatSrid6ben, a TSmogat6nak illetve
a Kozrem(kcid5 Szervezetnek fel16hat6 okb6l nem keri.il kifizet6sr.e, a KozremUkdd6
Szervezet a k6sedelem id6tartamdra a hatdrjd6 lejdratdnak napjdn 6rv6nyes jegybanki
alapkamat m6rt6k6nek megfelel6 k6sedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek
vonatkoz;lsdban a k6sedelemmel 6rintett bizonylatra jut6 k6sedelmi kamat osszege
meghalad.ja a 10.000 forintot. Nenl kell k6sedelmi kamatot fizetni a kozDonti
kolts6gvet6si szerv r6sz6re. A k6sedelrri kamat alapja a k6sedelemmel 6rintett sz6mla
t6mogatd:; tartalma. 5z6llit6i finitnszirozas, illetve engedm6nyez6s eset6n a
Kozremiikod6 szervezet a sz6llit6, illetve az engedm6nyes szdmdira fizet k6sedelmi
kamatot.
Ha egy, a Projekt fizikai befejez6s6ig teljesitend6 indikiitor nem 6ri el a 4/2OII. (1. 28.)
Korm. rendelet 80. g (6) 6s (7) bekezd6s6ben meghat5rozott 6rt6keket, a Kozremilkodd
Szervezet az ott meghatdrozott j og koVertkezm6 nyeket alkalmazza.

A

Kozremfikod6 szervezet 6s a T6nrogat6 az idSszakos 6s z516 beszdmol6n kivtil
barmikor.jogosult a KedvezmtSnyezetttil a Projektre vonatkoz6an biSrmilven lnformdci6t
k6rni, a Kr:dvezm6nyezett pedig koteles azt megadni.

az id6szakos beszdmol6 elutasitdsra kenil, a kapcsol6d6 kifizet6si
ig6nyl6sben ig6nyelt t5mogati5si osszeq nem foly6sithat6. A Kozremfikcidci szervezet az
elutasitds t6ny6r5l 6s annak okai161 6rtesit6st k{.lld, Ebben az esetben a Kedvezm6nvezerr
a soron kovetkez6 beszdmol6jdban nr:m csak az azzal 6rintett id5szakr6l, hanem az
elutasitdss;al 6rintett besz6moldsi id5szakr6l is koteles beszdmolni, bemutatva abban az
elutasitds indokainak megold5s5ra tett l6p6seket.
Amennyiben

()
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Pl.nzilgyi zltrits

3.7.1. A z516 besziSmol6 beny6jt6sa, ellen6rz6se 6s j6vShagySsa utdn a Kozremiikod6
Szervezet elv6gzi a szerzSd6.s p6nzLigyi z6ri5sAt - azaz megvizsgelja, hogy a
Kedvezm6nyezelt ad6levondsi jog6ban tort6nt-e v6ltoz6s, vagy a tdmogat6si. intenzitesv6ltozds miitt nem keletkezett-e kifizetend6 tSmogatds, vagy kovetel6s -, 6s az addig
teljesitett kifizet6sek, valamint szerz6d6s alapjdn kifizethet6 tdmogat6s os;szeg6nek

szirks6ges p6nzugyi z516-korrekci6
liiiizet6s/vissza kovetel6s) elv6gz6se i15nt. Fennl:artdsi kotelezetts6g el5irdsa eset6n a
ienntartdsi idcjszak letelt6i kovet5en a Kozremfikod6 Szervezet elv6gzi a szerz6d6s v6gsc5
p6nztigyi zar6s6t, 6s int6zkedik a tov6bbi szuks6ges pdnzugyi z+r6-korrekcio
a
iklfize[6sTvissza kovetel6s) elv6gz6se i16nt. Amennyiben nincs fenntartdsi kotelezetts6g,
p6nzUgyi
min6siil.
zdr6snak
p6nzLigyi
v6gs6
zSrdsa
szerz6d6,s

figyelembe v6tel6vel int6zkedik a
(

3.-l

.2. Az 1000 Ft-ot meg nem halad6 osszegfi, pozitiv egyenlegfi p6nztigyi z5r5s eset6n

a Kozremiikodcj Szervezet a tdmogatSs foly6sit6sat nem teljesiti.

3.8.

Projekt megval6sit6shoz kapcsol6d6 beszd

m

olSsi/jelentestdteli kotelezetts6gek

Kizttr6lag tSmogatdsi szerz6d6ssel rendelkez6 projektek eset6ben a Kedvezm6nyezett
koteles havonta a h6napot kovet6 idcjszakra vonatkoz6an, havi r6szletezettseggel, a
megkotott,6s a tervezetl v6llalkoz6i szerz6d6sek bont5sdban a Kcjzremfikod6 Szervezet
16si6re kiiizet6si utemtervet benyijtani. Az [itemtervet a Kedvezm6nyezett az elscj
tjtemezett h6napot megel5z6en 15 nappal koteles benytjtani.

Amennviben a Kedvezm6nyezett a havi felLilvizsgdlatok sordn a kifizet6si titemterv6t
m6dositja az el6z6 ijtemtervhez k6pest, a m6dosiLdst a KSz fel6 indokolni koteles.

Kedvezm6nyezett a tdmogat6s ig6nybev6tel6re irSnyul6 kifizet6si ig6nyl6ssel
egyidejfiteg id6szakos besz6mol6t k6teles beny0itani. Tdmogatds kizS16lag a KSz 6ltal
j6v5hagyott beszdrnol6val szSmolhat6 el.

A

Kedvezm6nyezett a palydzatSban v5llalt es6lyegyen lc!s6ggel 6s kiirnyezeti
fen nta rthat6sdgga I kapcsolatos, a projekt adatlapon megjelolt v5llaldsainak teljesit6s6rtil
a teljesit6st kclvit6 legfeljebb 3O napon belul koteles besz6molni a KSz-nek a teljesit6st
igazol6 dokumentumok csatol6sdval egyidejiileg.

A Kozremfikod6 szervezet 6s a T6mogat6 ezen kivLil bSrmikor jogosult - a fenntartSsi
id6szak tartama alatt is - a Kedvezm6nyezett5l a Projektre vonatkoz6an b5rmilyen
informSci6t, dokuinentumot bek6rni, a Kedvezm6nyezett pedig koteles rnegadni, a
Kdzreniijkod6 Szervezet dital megjelolt formdban 6s hatdrid6ben.

A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6sben megjelolt id6pontban z516 besz6mol6t nyijt be a
Kozremiikod6 Szervezethez

A Kedvezm6nyezettnek projekt fenntart6si jelent6sben kell beszSmolnia a Szerz6d6s
teljesL.ll6s616l, a Projekt mfikodtet6se sordn tervezett 6s az el6rt sz6 msze rfisithet6
eredm6nyek16l.l
Kedvezm6nyezett fenntartdsi jelent6s beadiisdra a befejez6si hatdrid6tSl sz6mitva 6vente
egyszer koteles a jelent6s tdrgydt k6pez5 idcjszak utols6 napt6ri napjdt6l szdmitott 10
munkanapon beli.il.

4,
1 Fennta

Szerz6d6sm6dosit5s
rt6si idSszak az el6k6szit6sre rdnyu
i

(/k vq
^

16

konstrul(ci6kra nem vonatkozik.

//^)

1l
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vonatkoz6 eljdrdsrendet szabitlyoz6 jogszab5ly 6rtelm6ben a -tdmogat6i Okirattal
rendelkez5 projektek eset6ben a 'Tdmogat6si Szerz5d6s m6dositdsdn a projekt

A

m6dosit6sdt kell 6rten i.

4.1.

A SzerzSd6s bSrmif6le m6dositSsa, bele6rtve az ahhoz csatolt mell6kleteket is csak
irdsos form6ban, valamennyi szerz6rl6st kdt6 f6l aldirdsdval tcirt6nhet, kiv6ve, ha
jogszabdly elt616en rendelkezik. A Kedvezm6nvezettnek a szerz6cl6sm6dositdst a

megfelel6 indoklSssal ellatva kell elciterjeszten ie.
Ha a KrizremfikodS Szervezet a Kedvezm6nyezett dltal el6terjesztett m6dositdsi
javaslatot nem hagyja j6v5, 6s a Kedvezm6nyezett a hozzdj6rulds megtagadiis6nak

ellen6re

jog

a

vdltoztat6st v6grehajtja, az ebb6l ered6 sza bd lyta la nsdg6rt, annaK
a tdmogatds visszafizet6s66 rt er Kedvezm6nyezett

kovetkezm6nyei6rt, valamint

fe le l6s,

A Kedvezm6nyezett azonosit6 adataiban tort6n5 v5ltozdsok bejelent6s6nek elfogadSsdval
a Szerz6d6s minden kijlon int6zked6s n6ikLtl m6dosul.

4.2.

A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6s rn6dositdsdt koteles kezdem6nyezni, ha

a) a Projekt

megval6sitdsa a hat6lyos t6mogat6si szerz5d6slren meghatiirozott
id6ponthoz k6pest el6re ldthat6an 3 h6napot meghalad6an k6sik;
b) a hatiilyos Szerz6d6sben rdgzitett bdrmely indikdtor 6rt6k6nek viSrhat6 teljesrjl6se
nem 6ri el az 5. sz6m{ mell6klet6ben rogzitett c616rt6k 75 o/o-itt,
c) vdltozik a Projekt biirmely egy6b, a c6lkitiiz6seket befolydsol6 l6nyeges jellemz6je,
Ha az 5. sz5m( mell6kletben meghatiirozott c6l6rt6kek el6re ldthatr5an nem 1O0yo-ban
teljestilnek, 6s ez jelent6s m6rt6kben rn6dositja a projektet. a Kedveizm6nyezett koteles
a Szerz6d6s m6dositdsdt kezdem6nyezni huszonot sz6zal6kot meg nem halad6 m6rt6kfi
v5ltozds eset6n is.

4.3. A l(edvezm6nyezett vagy a Kozrem(kcld6 Szervezet kezd em6nyez6s6re a
Szerz6d6:; kozos megegyez6ssel m6dosfthat6. A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6s

rn6dositds;5ra ir5nyul6 k6relm6t irdsban, indokoldssal ell6tva valamint a k6retmet
al6t5masz:t6 dokumentumokkal kcjteles a Kozremfikcid6 Szervezet r6sz6re eljuttatni.
A Kedvezm6nyezett m6dositdsi ig6ny6t olyan id6pontban koteles el6terjeszteni, amely
lehet5v6 teszi, hogy a Kcizremfikctd5 Szervezet, a Tdmogat6 a hozzdjdrulds16l
megalapozott dcintdst tudjon hozn i,
A Kozremijkdd6 Szervezet - ide nenr szdmitva az esetleges hiSrryp6tli5s idej6t - a
m6dositds;ra i16nyu16 k6relem be6rkez6s6t kovet5 30 - indokolt esetben bo - napon belLil
megkLildi a Kedvezm6nyezettne k a mi)dositds tervezet6t, vagy - a k6relem elutasitdsa
eset6n * az elutasitdst 6s annak indokl6sdt. A Kdzremiikod6 Szervezet 6ltal elk6szitett
szerz6desm6dositSst a Kedvezm6nyezett annak k6zhezv6tel6t6l sz6mitott 15 napon belijl
koteles c6gszeriien alSirva visszaktildeni a Kozremfikod5 Szervezetnek. A
szerz6d6sm6dositds elbirtiliisdig a tdmogatSs foly6sitdsdt a Kozrermfikod6 Szervezec
felfriggesztheti.

A tdmogat6i okirat vagy a tdmogatiSsi szerz5d6s

- jogszabSly elt6r6 rendelkez6s6nek
hidnydban - kiz6r6lag abban az esetben m6dosithat6, ha a t6mogatott tev6kenys6g az
igy m6dositott felt6telekkel is t6mogathat6 lett volna. M6dosit6s nem irdnyulhar a
tdmogat6si dont6sben meghat6rozott osszegen felr..ili tobblet kolts6gvet6si t5mogatas
biztositdsiira. a 4/2OlL (I. 28.) Korm, rendeletben foglalt kiv6telekt6l eltekintve.
Kiv6telnek mincistil, amennyiben a projekt egy vagy t6bb, a p6ly6zati felhiviisban
meghatdrozott cinSll6an tdmogathat6 eleme mdr megval6sult, Ilyen esetben az NFU
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tdmogatdsi szerz6d1s m6dositdsdval kezdem6nyr:zheti

a projekt szakmai

tartalm6nak

m6dositdsdt.

4.4. Amennviben a Kedvezm6nyezett projekt 6rdek6ben felmerLll6 kolts6geihez
kapcsol6d6 ad6levonSsi jogdban vdltozSs kovetkezik be, halad6ktalanul koteles

bejelenteni a Kozrem(kod6 Szervezetnek. Arnennyiben a v6ltozdst kovet6en a
Kedvezm6nvezett az AFA-I levonhatia, a Sz:erz6d6st m6dositani szuks6ges. Az
ad6le\rondsi jog rnegv6ltozdsa 6s annak bejelent6se. kozotti teljesit6si id6pontra
vonatkoz6 rtarrrlat alapjdn kapott tdmogatdsb6l az AF A-ra jut6, kifizetett tiimogatdsi
osszeget a Kedvezm6nyezett a szerzod6s m6dositSsSban meghatarozottak szerint
koteles visszafizetni.
Amennyiben a Szerz6des, valamint a jelen ASzF m6dositdsdnak t6rgya a jelen AS2F
hatSlya al5 tartoz6 Kedvezm6nyezettek kotelezetts6g al6li mentesit4se, illetve r6sztikre a
Szerzrid6sben, eslvagy a jelen ASzF-ben meg hatd rozotta khoz k6pest tobblet
jogositvdnyok bizi:osi[jsa, a Kozrem(kod6 Sizervezet erre vonatkoz6 egyoldal6
nyitutt oratu a szerz6d6st, illetve a jelen ASzF-et minden kulon int6zked6s n6lkul, a
nyilatkozatban meghat5rozott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezm6nyezett 16sz6re
t6rt6n6 t<Ozl6s6t6l kezd6d6 hatdriddvel m6dos;itja. A nyilatkozat j6v6hagydsSra a
Tdmogat6 jogosu lt.

4.5.

A Kcizrem(kod6 szervezet akkor is m6dosithatja egyoldal0an a Szerz6d6st, illetve jelen
ASzf-et, ha a m6dositds a Kedvezm6nyezett sz'mtrra tobb letkdtelL'zetts6g et
eredm6nyez, de a m6dositdsra jogszab6ly alapjdn ellen6rz6sre jogosult szerv 6ltal
lefolytatoit ellen6rz6si jelent6s megdllapitdsa 6s javaslata miatt van szuks6g'
ASzr m6dosit6sa elt6r5 kikctt6s hiSny6ban az NFU honlapjdn tort6n6 kozz6t6tellel l6p
hatd lyba.

ez

5,

Kiizbeszerzt6sekre vonatkoz6 szab6lyo k

Amennyiben a Projekt megval6sitdsa sorSn a kcizbeszerz6si elj5rds lefoiytatds6nak
kotelezetts69e fenndtt, a Kedvezm6nyezett a szLiks69es kozbeszerz6si eljS16sokat
lefolytatja. A kozbeszerz6si eljdrdsok szabSlyos lefolytatds56rt kizAr6lag a
Kbdvezm6nyezett, mint ajSnlatk6r5 felel. Ennek megfelel6en b5rmely kozbeszerz6si
eljdrdssal kapcsolatos jogs6rt6s, illetve szabSlytalans5g megSllapitdsa eset6n a
tdmogatds eg6sz6r"e vagy egy r6sz6re vonatkoz6 visszafizet6si kotelezetts6g is; kiz5r6lag
a Kedvezm6nvezettet terheli.

A Kedvezm6nvezett koteles tovSbb6 kozbeszerzdrseinek lefolytat5sa sorSn a 4/2011. (I.
28,) Korm. rendelet 23. cime szerint eljairni, igy ktilonosen a Kdzremiikod6 szervezetet
6s a Kozbeszerz6si Feltlgyeleti F6osztSlyt az abban foglaltaknak megfelel6en tdj6koztatni,
a tev6kenys6gtik v6gz6s6hez szijks6ges dokumentumokat r6sziikre bekuldeni, illet6leg
ezen szervezetekkel egytittmfi kddni.
A Kedvezm6nyezett koteles kozbeszerz6seinek lelfolytatdsa sor6n az egys6ges m[jkod6si
k6zikonvv kiad5s6r6l sz6l6 26/2012. (X. 24.) NFM utasltds VIII. fejezet6ben
meghat6rozott rendelkez6sek illetve az NFU Kozbeszerz6si Feltigyeleti F5osztdiya Sltal
kiadott ritmutat6 betartSsSval elj6rni.
A Kozrem(kodcj Szervezet 6s a Kozbeszerz6si Ferltigyeleti F5osztdly jogosult megismerni
a Kedvezm6nyezett mindenkor hatdlyos kozbeszerz6si szab6lyzatAt.

A kcizbeszerz6si 6rt6khat6rt el nem 615 beszerz6sek eset6n a gondos gazda eljiirdsdnak,
6s az 6sszer[j gazclSlkodds kovetelm6ny6nek betartdsdt - hat6konysiig, eredm6nyess6g,
gazdasdgossdg

(fu --"n

-

ellen5rz6s sorain igazolni szuks6ges.
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A 306/2011. (XI].23.) Kormd nyrend el{zt I2-:-4, S-ai szerinti el6leg -fizet6sek eset6ben a
kedvezm6nyezett a szdmldkat koteles halad6ktalanul benyijtani a Kozrem(kod6
Szervezel:hez.

6.

Kiizszolg6ltatesic6l6szerz6cl6sek

A

t5mogatdssal megval6sul6 kdzszolgd ltatdsi c6lri eszkozrendszer mfik6dtet6s6re,
vagyon kezel6s6re i16nyul6 kozszolg6ltat6si, Ltzemeltet6si, vagyonkezel6si szerz6d6sek
megkot6se,

6s - a

jogszabSlyoknak megfelel6

kcjzrem(kod6 szervezet hozz5jdrul5sa s;zr-iks6ges.

-

m6dosit6sa 6rv6nyessdg6hez

a

7, T6mogat6s foly6sit5s5nakfellfiiggeszt6se
A Kozrern(kod6 szervezet a jogszabdlyban, illetve a

szerzcid6sben meghatdrozott
esetekben koteles, illetve jogosult a tSrnogatds foly6sitdsdt felfr,iggeszte n i.

A Kozremfikcid5 Szervezet felfiiggeszti a tdmogatds foly6sitdsdt, ha
a) a Kedvezm6nyezettnek a Szerz6d6s megkot6s6t kovet6en az ad6hat6sdgok
tdj6koztatSsa szerint lejdrt esed6kes;s6g(, meg nem fizetett kciztartozdsa van 6s
koztartozi5sdt a KSZ 6ltal szabott hatdrid5ben nem rendezi vagy k6sedelm6t nem menti
ki;
b) ha a Kozrem(kod5 Szervezetnek a Kedvezm6nyezettel s;zemben bdrmilyen
jogcimen kovetel6se dll fen n,
c) .. a_ Kedvezm6nyezett Sltal elv6gzett tev6kenys6g elt6r zr c6lt6l, illetve a
Szerz6d6s;ben meghatdrozott c6lokhoz m6rt el6rehaladds nem kiel69it6, es a
Kozremiikod6 szervezet a Kedvezm6nyezett id6szakos vagy z616 beszdmol6jdt elutasitja
d) teryezett vagy rendkivL.ili helyszini ellen6rz6s meg6llapitdsai alapj6n ez indokolt
e) szerz6ddsszeg6s eset6n,
f)
a .l(edvezm6nyezett az egyes kifizet6si ig6nyl6sben ig6nyelt t6mogatdsi osszegnek
megfelel6en megemelt biztosit6ki m6rt6ket legk6s6bb a kifizet6si ig6nyl6s benyrijtdsdval
egyidej(leg nem igazolja, 6s ezt az erre irdnyut6 hidnyp6fldsra iort6n6 ieisz6litiis
keret6ben sem p6tolja,
S) ha jogszabSly, a T5mogatdsi Szerz6d6s vagy a tdmogat6i okirat r6szbeszti motdsi
kdtelezettseget ir el6 a kedvezm6nyezett szdmSra, annak elmulaszt6sa vagy nem
megfelel<5 teljesit6se eset6n.
A Kozrem[ikod6 Szervezet felfiiggesztheti a tdmogatds foly6sit6s5t, her
a) oly'an esem6ny kovetkezik be. amely az el6llds kovetkezm6ny6t vonhatja maga
utzi n,

b) .
her a Kedvezm6nyezett ellen biirmely t6.mogatdssal kapcsolatban szabiilytalans6gi
eljdrds indul,
c) szerzSd6sm6d ositds eset6n, amennyiben a m6dositiis kifizet6ssel 6rintett,
kolts69vet6si sorokkal kapcsolatos arJatokat 6rint. vagy ha a szerz6d6s- m6dositds
tartalmaz az alapadatokban bekovetkez6 v6ltozdst is.
d) a zl/2o77. (I. 28.) Korm. rendelet 35. S (1) bekezdes6ben szab6lyozott valamely
eset bekovetkezik.

Amennyiben a Kedvezm6nyezett a felftiggeszt6sre okot ad6 kcirLllnr6nvt Kozremiikctd6
Szervezet 6ltal t(zott hat6rid6n belLil nem sziinteti megt az szerz6d6sszeg6snek mincjsLll.

A tiimo{latds

felfuiggeszt6se,

illetve a t5mogat5s visszatart6sa

eset6n

Kedvezm6nyezettet kdrtalanitiis, kdrt6rit6s, illetve k6sedelmi kamat nem illeti meg.
Kedvezm6nyezettet a vele szemben alkalmazott szankci6k nem mentesitik
Szerz6d6sben, valamint a;elen ASzF-ben foglalt kotelezetts6gei teljesit6se a16l.

a.

A Kedvezm6nyezett Sltali szerz6d6sszeg6s esetei 6s jogkiivetkezm6nyei

l3
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A Kedvezm6nyezett 6ltali szerz6d6sszeges esetei

A Kedvezm6nyezett kotelezetts6get vSllal arra, hogy ha a projekt r6szben vagy egeszben
siabdlytalanul hasznSlia fel, a t5mogatSst a Kozremijkod5
,"ghirrrr, vagy a t6mogatSst
-f5mogat6
dont6s6ben, vagy a dont6s ellen benyijtott jogorvoslat
szervezet vagy a
joger6s
haidrozatban foglaltaknak megfelel6en visszafizeti, 6s tudomdsul
uLp:an 1oroti
veszi, hogy ennek elmulasztdsa eset6n annak osszege
- u ."git6lt, de m6g ki nem fizetett t5mogatasi osszegbe beszdmit5sra kertjl, ennek
hiSnydban
- a kozponti kolts4gvet6sb6l biztositott tdmogat6sb6l - ha a Kedvezm6nyezett ilyen
tdmogat5sra jogosult - levonSsra kertll.
Amennyiben a Kedvezm6nyezett a felsz6lit6st kovet6en rigy nyilatkozik, a visszafizetend6
tdmogai6s a m69 ki nem fizetett tdmogatdsi osszegbe a fizet6si hatdrid(i elcjtt is
besz6mit6sra kerLill'tet.
A Szerzcjd6s Kedvezm6nyezett 6ltali megszeg6s6nek min6sul minden olyan cselekmdny,
vagy mulasztds, amellyel a Kedvezmenyezett
A.f.'f'. a tdmogatdst jogsza bd lyellenesen, nem rendeltet6ssze riien, illetve nem a proiekt
.eUa""t megv"a Oslt6sdia hasln6tia fel, vagy a tSmogatott tev6kenys6g megval6sitdsa
egy6b .6Oon meghirisul, illetve tart6s akadSlyba iitkcjzik,
e.i.Z. a tdmogat-ott tev6kenys6g megval6sitds5val k6sedelembe esik' illetve r6szben
vagy teljes m6it6kben elmulasztja azok teljesit6sdrt, tov€bbA'
d.sszef i.igg6sben
S. i.'3. l.ru a Szerz6d6s, annak mell6ktete vagy az ASzF teljesit6s6vel
megszegi,
kotelezetts6g6t
egy6b
alapu16
jogszab6lyon
a
Szerz6d6sen
vagy
keietkezett,
ha:
kulonosen,
igy
eleget
tesz
annak nem - vagy hat6rid6ben nem f

a Kedvezmdnyezett mdr nem felel meg a pSlySzati felt6teleknek (pl. a tulajdonosi
szerkezet6ben bekovetkezett vdltoz6sok miatt),
b) a Kedvezmdnyezett nem tesz eleget, illetve hat6rid6ben nem tesz eleget a
Szerz6d6,sben, ASzF-ben vagy jogszabdlyban foglalt bejel.entesi,
inform6ci6szoigAltatdsi, nyilatkozatt6teli vagy egy6b egyiittmfi krid6si

a)

t Ata la76ttc6n

6na

k

nem teljesiti a projekt fenntart6si jelent6st6teli
k.)tete7efis6(16t, illetve b6rmely beszSmolSsi kotelezetts6g6t nem a megfelel5
formSban v,:gy nem a megfelel6 informSci6kkal 6s mell6kletekkel nyijtja be, es
kotelezetts6g6l a teljeslt6sre vagy hi.Snyp6tl6sra vonatkoz6 felsz6lit5s
k6zhezv6tel6t6l szSmitott 15 napon belul sem teljesiti,
d) a Kedvezmrinyezett a kozbeszerz6sre, t6i6koztatSsra, nyilv6nossdgra vonatkozo
kotelezetts6g eit nemr vagy nem szab5lyszer(en teljesitette,
e)' a projekt 1enntart5si id6szakAra, illetve kcizmfi beruhdz6s eset6n annak
iizemeltet6s6re 6s vagyon kezel6s6re el6ir:t kotelezetts6geit. a Kedvezm6nyezett
nem teljesiti,
f) a Kedvezm6nyezett az ellen5rz6sre jogosult ellen6rz6 szervek munk6jSt
akaditly ozzer, vagy az ellencjrz6st megtagadja/ 6s az ellen5rz6st az erre i16nyu16
ir6sbeli felsz6litdlban megjeldlt hatdrid6ig sem teszi lehet5v6,
(I. 28.) Korm. iendeletben, az Aht-ban, az Avr-ben vagy a felh.iv6sban
g)
'' aa 412011,.
6zerz6d6,s megt<ot6s6nek felt6telek6nt meghat6rozott 6s a Kedvezm6nyezett
dltal megtett nyilatkozatait a Kedvezm6nyezett visszavonja'

c; a fedvezmdiryezeit hatSrid5ben

8.2. Projqktfel0gyeleti rendszer mfikodtetese
Amennyiben a projekt szerz6d6sszerfi megval6sitdsa vesz6lybe kerul, az NFU jogosult a
tdmogat6si .r"r.3d6rt6l val6 elSlldst, illetvr: a tSmogat6i okirat visszav9nSsiit
megel5z6en a projekt szerzod6sszerfr megval6sitSsShoz sz0ks6ges int6:zkedeseket
meitenni, igy ktiiOnrisen a projektmehedzsment 1<olts6geket csdkkenteni, azok, kifizet6s6t
felt6telekhez- kotni, projektfelLtgyelst kirendelni, a kedvezm6nyezett eu16pai uni6s

ltu*q
'/'
/l
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fejleszt6si forrdsokhoz valo hozzdfer6s;6t ideiglenesen korldtozni, valamint a tdmogatds
16szleges visszavonds6 16llcsokkent6s616l rendelkezni.

AZ NFU ezen int6zked6seket a projekt * a hat6lyos tdmogatasi sz<lrz6d6sben vSllalt utemez6s6hez val6 visszadllSsig teheti meg. Amennyiben a tdmogatdsi szerz6d6sben
vdllalt Litemez6shez val6 vissza6lliis - az NFU dltal meghat5rozott - hat6rid6re nem
tort6nik meg, az NFU el6llhat a tiimogatdsi szerz5d6st6l illetve vrsszavonhatja a
td

mogatoi ok iratot.

8.2.1. Projektmenedzsment t5mogatds csokkent6se
Amennyiben a Projekt elfogadott koltsegvet6se tartalmaz a projektmen ed zsment
tev6kenyr;6gre vonatkoz6an elszdmolhat6 kolts6get, annak osszeg6t csokkenteni kell,
amennyibren a Kedvezm6nyezett proj ektmenedzsment-tev6kenys6g6b5l fakad6
kdtelezetts6geit nem, vagy nem szr:rz5d6sszer(en, illetve nem a jogszab5lyoknak
megfelel6en teljesiti, tov6bbd amennyiben a Kedvezm6nyezett a kozbeszerz6ssel
kapcsolatos ad atszolgd ltatdsi kritelezetts6g6nek nem, illetve nem a szerz6d6sben, vagy
az ir'nyado jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint tesz eleget. Az elvon5s m6rt6ket a
Kozremfikod5 Szervezet a jogs6rt6s rn6rt6k6vel ardnyosan, m6rlegel6s (tjiin iillapitja
meg sza b5lyta la ns6g i eljSrds keret6ben.
Az elvon5s m6rt6ke meghatiirozott az alSbbi esetekben:

25o/o, amennyiben a benyLijtott kifizet6si i96nyl6st a Kcizr<lmfikcid6 Szervezer
legaldbb k6t alkalommal alapvet6 hibdk, hidnyoss6gok miatt utasitja el,
b) 25o/o, amennyiben a projektfelrigyeleti rendszer sordn kialakitott beavatkozdsi- es
. r.itemtervben foglalt, a Kedvezm6nyezett felel<iss6gi kor6be utirlt int6zked6seket a
Kedvezm6nyezett legalSbb k6t alkalommal nem val6sitja meg az el6irt hatdrid6re,
c) 25o/o, amennyiben a Kedvezm6nlrezett az ig6nybe vett forditott AFA-el6leget nem
rendeltet6sszeri.ien hasznSlja fel, vagy a116l a tdmogat6 fel6 hat6rid6ben nem
szd mol el,
d) 50o/o,, amennyiben a 4.3. pont szerinti szerz6d6sm6dosit6s alapjdul szolgdl6
kclrijlm6ny a Kedvezm6nyezettne k felr6hat6 okb6l kdvetkezik be, vagy a vdltoz6sbejelent6s, szerz6d6sm6dositds kezdem6nyez6si kotelezettsdg6t k6sedelmesen
teljesiti,
e) 50o/o, amennyiben a projektfelUgyeleti rendszer sordn kialakitott beavatkozdsi- 6s
r..itenltervben foglalt, a Kedvezm6nyezett felel6ss6gi kcir6be utalt int6zked6seket a
Kedvezm6nyezett legalSbb hdrom alkalommal. nem val6sitja meg az el6irt
hatdrid6re,
f) 1000/o, amennyiben a Kedvezm6rryezett ig6nybe vett el6leget, azonban az el6leg
kifizet6s6t kovet5, jogszabdlyban meghatdrozott idStartamon belril nem nyfjtott be
kifizr-.t6si ig6nyl6st, vagy a benyrijtott kifizet6si i96nyl6s a tiimogatiis nem
rend eltet6sszerU felhasznd l5s6t igazolja.

a)

8.2.2.

A

t6mogatds r6szleges visszavonds6val egyidejijleg

16szelemei nek t6mogat6sa

a projekt

megval6sult

Amennyiben a projekt egyes tev6kenys6gei, illetve elemei szerz6d6sszerfien nem
teljesithet6ek, azonban a projekt mdsi, teljesithet6 elemei - a proiekt c6lja szerint onmaguktran is 6rt6kelhet6, hasznosithat6 projektegys6get kripeznek, az NFU
visszavonhatja a Kedvezm6nyezett6l a rdsz6re kifizetett/ de a nem szerz6d6sszerfi
teljesit6s ok5n el nem szi5molhat6 r6sztev6kenys6g ek 6s projektelemek kolts6g6re jut6
taimogatds osszeg6t. A visszavonSs a Ptk. 232. S (3) bek. szerinti kamattll novelt
osszegben tort6nik. A tdmogat6s r6szleges visszavonasa eset6n a p rojektmenedzsment
koltseg * vagy korSbbi p6nzr.igyi szankci6 eset6n annak szankci6val csokkentett osszege
-- elsz6mol6sdnak ardnya nem haladhatja meg az osszkolts6g elszSmolSs6nak ardnydt.
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onmagdban is 6rt6kelhetcjne k tekinthet6 az a projekt elem, amely a projekt eg6sz6nek
megval6su lSsa hiSnYdban is a projekt c6ljdnak megfelelc5en hasznosithat6.
A tdmogatds r6szleges visszavonds6val egyidej(leg a T6mogatdsi szerz6d6st megfelel5en

m6dositani kell.

8.3.

K6sedelmi kotb6r

Amennyiben a Kedvezmenyezett
a) a piojekttel kapcsolatos beszdmolSsi 6s jelenl:6st6teli kotelezetts6g6t a hat6rid6ben
n".,' uugy hiSnyclsan, hibSsan teljesiti, 6s kotelezetts6g6nek a tdmogat6 iriisbeli
felsz6lit6sdt kovet6 15 napon bel0l nem tesz eleget, vagy
bj ellen5rz6s-tfi r6si kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, es az ellen6rz6st az erre irdnyulo
irasbeli felsz6lit5sbdn megjelolt hat5rid6n belLil sern teszi lehet6v6, vagy
c) a fizikai befejez6s a Kedvezm6nyezettnek felr6hat6 okb6l a szerz6d6sben
meqhatdrozott id6ponthoz k6pest hat h6napot meghalad6an k6sik,
a K-edvezm6nyezett k6sedel m i kotb6r fizet6s6re ktiteles'
A k6sedelmi kdtb6r alapja az a.) 6s b.) pont eset6ben a beszdmol6 (id6szakos u-agy z616)
vaqv fenntart6si jelent6s benyrijtds6nak esed6kess6g6ig, illetve az ellen6rz6stfi r6si
lOi.jf"."ttiOS meglerteseig kifizet;tt tdmogatds dsszege, a c.) pont eset6ben a megit6lt

f ff.t"Xft

??:1"rX?lnapi m6rt6ke a kotb6r arapi6t kepez6 tdmosatds 10%-6nak 1/36s-od

16sze.

A kotb6rfizet6s kezd6 id6Pontja
a) pont eset6ben a beszdmol6si, jelent6st6teli kotelezetts6g teljesit6s6nek eredeti
hat5rideje, utols6 napja a projekt jelent6s benyrijtdsdt, me gel5z5 nap; .
b) oont' eset6ben iz ellen6rz6st( r6si kotelezetts6g megtagad6s6nak napja, utolso
napja pedig az ellei't6rz6s lehet5v6 t6tel6nek napjiit megel5z6 nap;
ci pont eset6ben a megval6sul6s Szerz5d6s szerinti hatdrideje, utols6 napja a projekt
fizika i befejez6s6nek t6nyleges napja.
A kotb6r megfizet6se nem mentesit a projekttel kapcsolatos besz6mol6si,
ellen6rz6st( r6si, viilamint a t6mogatott tev6kenys6g megva l6sit6s6 na k kotelezettsege
teljesit6se alol.

8.4.

Eld llSs

a Szerz6d6,st6l

Amennyiben a Kedyezm6nyezett a 16 vonatkoz6 biSrmilyen jogszab6lyi, szerz6d6ses vagy
egy6b elc5ir6st mdgszegi, a Tdmo9at6, illetve a Kozremfikcjdcj Szervezet jogosult a
Szerz6d6st6l eldllni, igy kLi lonosen
rz5d6sszeg6sek eset6n, kiv6ve, ha a Szerz6d6s vagY az
ASzF a szerz6d6sszeg6shez m6s jog kovetke zm6nyt f1z;
b) a Kedveznr6nVezetf a KozremiikodS Szervezet szerz6d6sszerfi teljesit6sre
vonatkoz6 fplsz6lit6s6nak az abban megjelolt hatdrid6t kovet6 30 napon beliil sem
teljesiti a Sz.erz6dds, valamint az ASZF alapjdn fenndl16 kotelezettsdget;
amennyiben a Kedvezm6nyezett a T6mogatdsi Szerz6d6s megkot6s6t6l sz6mitott
12 h6napoir beliil nem kezdem6nyezi a tSmogatSs ig6hybev6tel6t legal6bb a
megit6lt tdmogat6s 10olo-6nak felhasznSl6sdt igazolS, kifizet6si kdrelem

a 8.1. pontban irt

sze

benyijtdsdval;

o) amennyiberir a Kedvezm6nyezett a Tdmogat6si Szerz6d6s megkot6s6t6l sz6mitott
12 h6napon beliil a megval6sit6s 6rdek6ben harmadik f6lt6l megv6sSroland6
szolgSltat5sokat, iirukat, 6pit6si munk5kat legalSbb azok tervezett ossz6rt6k6nek
5oo;-6t el6r5 m6rt6kben - esetleges kozbeszerz6si k0telezetts6g6ne k teljesit6se
mellett - npm rendeli meg, vagy az erre irdnyu16 szerz6d6st harmadik f6llel nem
koti meg;
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e) a Kedvezm6nyezett

ellen a C6gkozlonyben kozzetett m6don cs6d-, felszdmoldsi,
v6gelsz6moldsi, hivatalb6l torl6si, vagyonrendez6si eljSrds ind u lt vagy

rehajtdsi, ad6ss5grendez6si elj6rds van folyamatban;
tdmogatdsok 5tldthat6sdgd 16l sz6l6 ZOOT. 6vi CLXXXI.
tcirv6ny 6. 5-a szerinti osszef6 rhetetlens6g fenndll;
a Kedvezm6nyezett ellen lefolytatott szab6lytalansSgi eljdrSs eredm6nyek6nt, az
eldllds sza n kci6j6 na k megd lla pitdsa kor;
anrennyiben a Projekt meghirlsulSsdt vagy tart6s a kadd lyoztatds6t el6id6z5
korLilm6ny a Kedvezm6 nyezettnek felr6hat6 okb6l kovetkezett be;
a Kedvezm6nyezett r6sz616l, vagy a Kedvezm6nyezettre tekjntettel harmadik
szemely r6.sz6l5l nyijtott biztosit6k megsz nik, megsemmisril vagy 6rt6ke
egy6bk6nt szdmottev6en csokkenf 6s a Kedvezm6nyezett meqfelel6 rij biztosit6k,
vagy az ert6 kcsokken6snek megfelel6 tovdbbi biztosit6k nyrijtdsd16l az NFU dltal
megszabott 6sszerfi hatSrid6n belill nem int6zkedik;
amennyiben jogszab6ly alapj5n ellen6rz6sre jogosult szerv zttz ellen6rz6s adatai
alapj5n a szerz6d6.s illetve jogsza bd lys6rtes meg6lla pitdsd ra, vagy a t6mogatiis
vis;sza kclvetel6s6re vonatkoz6 javaslatot tesz, amellyel a Tdmogat6 egyet6ru
hitelt 6rdeml6en bebizonyosod il(, hogy a Kedvezm6nyezett a tdmogatdsi dcint6st
6rdemben befolydsol6 val6tlan, hamis adatot szolg6ltatott ir tdmogatdsi ig6ny
beny[jtdsakor;
kiermelt projektek eset6n, amennyiben a Nemzeti Fejleszt6si Kormd nybizottsdg a
kiemelt projekt akci6tervi nevesit6s6t visszavonja ;
v6g

f) a kozp6nzekb6l ny0jtott
g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)

.

a 4/2OIL. (I.28,) Korm.

rendelet 35. 5-ban, illetve az Avr. 82. g-oan

meghatdrozott egy6b esetekben.

A szerz6cl6st6l tort6n6 eliillds eset6n a Kedvezm6nyezett az addig foly6sitott tdmogatds
(beleertve az el6leget is) dsszeg6t a Ptk. 232. 5 (3) bek. szerinti kamattal novelt

m6rt6kben - kincstdri korbe tartoz6 kozponti k6lts6gvet6si szervek eseteben
kamatmentesen kdteles visszafizetni a Kozrem(ikod6 szervezet dltal meoielolt
bankszdmlSra a kozl6st6l sziimitott 3O napon belLil. A kamatszdmitds kezdci id6poitja a
tdmogatds - vagy annak egyes r6szlertei - foly6sitdsdnak napja, utols6 napja pedig a
visszafizet6si kotelezetts6g teljesit6s6nek napja.

a kamaton felul a hatSlyos jogszabdlyi e16ir5sok szerint koteles
k6sedelmi kamatot fizetni, amennyiben bdrmely visszafizet6si kdtelezetts6g6t

A- Kedvezm6nyezett

hatd rid6br:n nem teljesiti.

8.5.

Jogosulatlanul igenybe vett t5mogat5si r6szdsszeg vissza kcivetel6se

A Kcjzremfikod6 Szervezet a Szerz'des m6dositdsa vagy az att6l tort6n6 eldllSs n6lkLll is
elrendelheti a tdmogatds reszleges * a jogsza b5lys6rt6ssel, illetve a nem
rendeltetdrsszer'( vagy szerz6d6sellerres vagy jogosulatlan felhasznSlSssal a16nyos
rn6rt6k( * visszafizet6s6t. Ebben az esetben a Kedvezm6nyezett a jog]osulatlanul ig6nybe
vett t5mogatdsi r6szosszeget Ptk. 232. 5 (3) bek. szerinti kamattal. irovelt m6rt6kben kincstari kdrbe tartoz6 kozponti kolts6gvet6si szervek eset6ben kamatmentesen koteles visszafizetni a Tdmogat6 Sltal meghatSrozott hat6rid5n belr-il, a megjelolt
banksz6m16ra, A kamatszdmitds kezd6 id6pontja a t6mollatds jogosulatlan
felhasznSlSsd na k kezd6 napja, utols6 napja a visszafizet6si kotelezetts6g teliesit6s6nek
na pJa,

Ha a Ked'vezmenyezett a visszafizet6si kotelezetts6g teljesit6s6vel k6sedelembe esik, a
k6sedelrnc' utdn a Ptk. szerinti k6sedelmi kamatot kell 6rv6nyesiteni, kjv6ve kincstiiri
korbe tartoz6 kozponti kctlts6gvet6si szervek eset6ben.

8.6.

Szab6lytalansdg
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A Kedvezm6nyezett tudom6sul veszi, hogy a 4/201L' (I' 28 ) Korm' rendelet 2' 6 24'
Donti6ban meqhatdrozott szabSlytalansdg miatt indult eljSr6s eset6n a Kozrem(kod5
a kifizetesi
tr"rvet"t, illeive E Tdmogat6 jogosult a szabdlytalans6gi eljdrds alatt
egeszenek
vagy
r6sz6nek
ig€nyl6sOen szerepl6, sza b5-lyta linsdg gal .6rintett.osszeg egy
pedig
elutasitani,
k-lfiz;t6s6t felfuggeszteni, a sza b6lytaia nsdg i eljdrdrs. eredm6nyek6ppen
uugy ; Lirit"tuii tSmogatds egy r6sz6t vagy eg6sz6t vissza koveteln i, e-s- a,m-egit6lt
tdriogatdst csokkenteni, valamint a vonatkoz6 jogszabdlyokban 6s . az ASzF-ben
a Szerz.6d6s
;;i;t;;;;"tt ;6s szan'tci6t atkatmazni. Ez esetben a megit6lt t5mogatds
m6lositdsa n6lktil dsokken. A Kedvezm6nyezettet a vele szemben alkalmazott 5zankci6k
nem mentesitik a Szerz6d6sben foglalt kotelezetts6gei teljesit6se a16l'
A teljes temogat6si osszeg visszafizettise eset6n a SzerzSd5s megsz(nik'

9.

T5mogat5s0kellen6rz5se

Kedvezm6nyezett a szerz6d6s alSirdsSval kotelezetts6get vSllal arra, hogy a t6mogatas
olyan
felhasznSlSsS na k illetve a Projekt megval6stJl6sS na k ellen6rz6s6t minden
jogszab6ly
szeruezet, hat6sSg; egy6b szem6ly r6sz6re lehet6v6 teszi. amelyeket erre
jogosit, illetve kotelez.
ke"dvezm6nyezett trriztositani koteles, hogy az el6zetesen r6sz6re bejelentett helyszini
eti"norrere[ alkalmr6val az erre feljogositott k6prviselcije jelen legyen,.6s a .szL]ks6ges
Jokumentumok rendelkez6sre boci6t6s5val, a szijks6ges inform5ci6k, k6rt adatok
megaddsdval, valamint a fizikai eszkozokhoz val6 hozz5f6r6s biztosit6s5val s;egitse az
jegyz6konyv dtv6tel6t
eLte"n6rz6set< v6grehajt5sdt, tovSbb5 a vizsg5lat alapjdn k6szitett
aldir5s6val igazolja.

1O,

A Projekt dokumentumainak nyilv6ntarrt5sa 6s meg6rz6se

Kedvezm6nyezei:t koteles a Projekt dokumentumainak nyilvdntart6s6t 6s 6rz6s6t
biztositani 6s izt a jogszabSlyokban meghatSrozott szervezetek, hat6sdgok illetve egyeb
szem6lyek r6sz6re hozzif6rhet6v6 tenni. A Kedvezm6nyezett a Projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot koteles elkr]lo nitetten nyilv6ntartani,6s legalabb 2020. december
31- ig megSrizni.
Az eredeti dokumentumokat a Kedvezm6nyezett 6rzi abban az esetben is, amennyiben
ki.jlso projektmeneclzsment szervezetet vesz igenybe.
A Kedvezm6nyezett koteles a Projektre vonatkoziran elkLllonitett szdmviteli nyilvdntartAst
vezetni.

A

11,

A Projekt fenntart6sa

11.1. A projekt fenhtart6si id6szak kezdete a projekt befejez6s6t kdvet6 nap'

ll.2.Infrastruktur.ilis, illetve termel6 beruh5z6sok eset6n a projekt befejez6s6t6l
szSmitott 5 evig, kis- 6s koz6pvd llalkoz6sok eset6ben 3 6vig a tiimogat6s
visszafizet6s6nek terhe mellett a Kedvezm6nyezett vdllalja, hogy a Projekt megfelel az
1OB3/2006/EK renilelet 57. cikke (1) bekezd6s6ben foglaltaknak (fenntartds).

A t6mogatott beruh6z6ssal l6trehozott vagyon a zd16 fenntart5si jelent6s elfogad6sSig
csak a Kozrem(kod6 szervezet el6zetes j6vdhagySs6val 6s a fog lalkoztatSsi. illetve a
szolg5ttatdsi 6s az egy6b kotelezetts6gek 6tvd llaliisdval, 6truhdz6sdval idegenithet6 el,
adhat6 b6rbe, illetve terhelhet5 meg.

Az Eur6pai Szoci6lis Alapb6l szdrmaz6 t6mogatS!;ok eset6ben csak abban az esetben 6ll
fenn fenntart6si kdtelezetts6g, ha a pSlydzati felhivdsban leirtak szerint a projekt az
Eu16oai Uni6 Mfil<cid6s6r5l sz6l6s szerz6d6s 107' cikke szerint 6llami tdmogatdsi

f,(-na
'
,ll
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1

szabdlyok szerinti fenntartdsi

Amennyiben a Kedvezm6nyezettnek tovd bbfog lalkoztatdsi kdtelezetts6ge dll fenn, akkor
a Projekt befejezet6s6t kovet6en az 0tmutat6ban meghatSrozott id6pontban a
kotelezetl.s6g teljesit6ser6l be kell sz6molnia a Kozremfikod6 Szervezetnek.

11.3.A projekt befejezds6tcil szdmitott 5 6vig, kis- 6s kozepvdllalkozdsok eseteben 3
6vig, a Kedvezm6nyezettnek projekt fenntartdsi jelentdsben kell besz6molnia a szerz6d6s
telj esti l6s6r5l, a projekt m(kodtet6se sordn tervezett 6s az el6r:t szd mszerfisithet6
eredm6nyekr6l. A jelent6st az PAly1z.ati e-tigyint6z6s (Palyazo Tdj6koztat6) felr.ileten
elektronikus formSban kell beny0jtani.

A

Kedvez:m6nyezett fenntartdsi jelent6s bead5s6ra a Szerz6d6s hatSlya alatt 6vente
egyszer kdtelezett. Az els6 jelent6s benyijtSs6nak hatSridej6t a Kozrem(kod5 Szervezet
hat6rozza meg.. A fenntart6si id6szak v696t kovet6en a Kcjzrem(kod5 Szervezet 6ltal
meghatiSrozott id5pontig a Kedvezm6nyezett zar6 projekt fenntartiisi jelent6st nyLijt be a
Kcizrem(k:rid6 Szervezethez.
11.4. Ha egy, a projekt fenntartds vegdig teljesitend6 indikdtor nem 6ri el a

4/2OfL

G.

28.) Korrn. rendelet 80. S (6) 6s (7) bekezd6s6ben meghatSrozott 6rt6keket, a
Kozremiikod6 Szervezet az ott meghatiSrozott jog kovetkezmdnyeket alkalmazza. A

vissza kovetel6ssel 6rintett osszeget
dsszegbcil kell levon n i.

t"2,

a zdr6

besz6mol6 alapjdn elfogadott t6mogatdsi

Tulajdonjog 6s szellemi jogol<

12.1.A t€imogatott beruhdziissal l6trelrozott vagyon a fenntartdsi id6szak alatt csaK a
t6mogatdsi ddnt6st hoz6 el6zetes j6vdhagydsSval 6s a Kdlts6ghaszon elemz6sben v6llalt,
6s az egy6b kdtelezetts6gek 6tvSllaldsiival, Struhiizdsdval idegenithet6 el, adhat6 b6rbe,
illetve terhelhet6 meg. A korldtozds megszeg6se eset6n a Kedvezm6nyezettnek - a
jogszabdlyban 6s a TSmogatiisi Szerz6d6sben foglaltaknak megfelel6en - vissza kell
fizetnie a tdmogat6st a tdmogati) r6sz6re. Nem min6sLil elidegenit6snek .az
onkormdnyzati t6rsulSs felcil a tag onkormdnyzatok. valamint. a Magyar Allam
megbizottjak6nt eljd16 szervezet fel5l a Magyar Allam resz6re tort6n5 vagyondtadds.

12.2.A Projekt eredm6nyei, igy ktiloncisen (az ak6rcsak r6szberr) a tdmogatdsb6l
letrehozott vagyon 6s az azzal kapcsolatos jelent6sek 6s egy6b dokumentumok
tulajdonjoga, valamint a Projekt so16n l6trejott, vagy beszerzett vagyoni 6rt6ket
k6pvisel6 szellemi alkotdsok felhasznSldrsd
1.2.3.

A Projekt

megval6sitdsd na k

na k

joga a Kedvezm6nyezettet illeti.

v6g6re a projekt eredm6nyek6pp l6trejott

vagyontargyak tulajdonjogdt (szellemi alkot6sok felhasznSldsd

na k jogdt) - amennyiben
ztzzal eredetileg nem rendelkezett, 6s az 6truh5z6s nem Litkozik jogszabdlyi
rendelkez6sbe, vagy nem idegen tula.jdonon tort6nt a beruhdzds -'5t kell ruhdzni a

Kedvezmilnyezettre. Az dtruhdzds dokumentumait a zAro besz5mol6hoz csatolni kell.

12.4.A jelen Szerz5d6s hat6lya alatt a projekthez k6szitett p6nzr.igyi 6s gazdasilgi
kolts6ghaszon elemz6s olyan v6ltoz:tatdsd hoz, amely a p6nztiqyi elemz6sner a
t6mogatd!;i intenzit6sra vonatkoz6 eredm6ny6t befoly5solja vagy befolydsolhatja, a
Kedvezmdnyezett koteles a Tdmogat6 elcjzetes irSsbeli j6vShagyds6t k6rni.

12.5. Amennyiben a Kedvezm6nyezett a projekt keret6ben kcizbeszerz6si eljdrds
lefolytat5s;5ra koteles, a Kedvezm6nyezett koteles a kozbeszerz6si elj5rds lefolytatiisa
sorAn az ajd n lati/r6szv6teli/aji5 nlatt6teli felhivdsban. illetve a nyertes ajiinlattevSvel
megkdtott szerz6d6sben kikdtni, hogy a teljesit6s sordn keletkez6, a szerzSl jogi v6delem
ald es6 alkottison a Kedvezm6nyezett terLileti korl6tozds n6lkuli, harmadik siem6lynek
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Stadhat6 felhaszndl5si jogot szerez. Koteles tov6bb6 biztositani, hogy a :;zerztjd6s
alapjdn a Kedvezm6nyezett jogot szerezzen az alk6t5s (terv) dtdolgozdsSra'
Ha a projektet a Kedvezm6 riyezett b5rmely okb6l nem val6sitja meg,.vag_y r6szben
val6sitja meg, akkor a t err6i jogi v6delem al5 escj alkot6s felhasznd lds6 na k jogSt
kotelea dtruhdzni a 'fdmogat6ra vagY az dltala megjelolt szem6lyre'
12.6.Amennyiben jr:len szerz6d6s alapj5n foly6sitott t6mogatds terh6re, vagy a Projekt
keret6ben l6trejott ljzellemi alkotSs felhasznSlSs5ri: a Kedvezm6nyezett jogot szerez, ugy
koteles ezen hiszndlati jogot felhivdsra a Tdmbgal;6 6s a Kdzrem(kod6 Szervezet rdsz6re
ingyenesen biztositani. i5mogat6 6s a Kozrem(kod5 Szervezet e jogot tizletszerii.en nem
jovedelemfokoz5s c6ljdt
:o6lrsurt gyakorolni, igy a felliaszn6l6s a joved€lem szerz6s vagy
I iamogitO 6s a Kozrem(kod5 Szervezet r6sz6rcjl kozvetve sem szolgdlhatja'
lZ.7, A kozbeszerz6si eljdr5s meginditdsa el6tt a Kedvezm6nyezett kotele_s.a teljesit6sre
kerul6 tervez6si szolgSltat6sok tekintet6ben a tervez6t megillet6, szerz6i jogi v6delem
szerezni. A
al5 es6 alkot6son harmadik szem6lynek Stadhat6 felhasznSldsi jogotjog6t
is,
felhaszn5l6i jognak mag5ban kell foglalnia az alkotSs (terv) dtdolgozdsdnak
12.8.Amennyiben a Szerz5d6s alapjdn foly6sitott tdmogat6s terh6re, vagy a Proiekt
keret6ben l6treiott szellemi alkotds felhaszndlSs5ra a Kedvezm6nyezett jogot szerez, ogy
tulajdonjogdna[ 6rintetlenLil hagy6sa mellett kdteles annak
oktatdsiTk6pz6si/fog talkoztatdsi c6lra tort6n5 felhasznSldsdt b6rmely tovdbbi felhaszn5l6
r6sz6re ingyenesen biztositani, A felhasznSl6 ezt er jogdt tizletszeriien nem gyakorolhatja,
igy a feltiiszndlds a jovedetemszerz6s vagy j ijvedelemfokoz5s c6lj5t kdzvetve sem
szolgalhatja.

13.

T6j6koztatiis 6s nyilv6noss5g

,a Projekt megval6sitSsa so16n koteles a hatalyos
13.1. A Kedvezm6nyezett
jogszabdlyokban nieghat6rozott tSj6koztat5si 6s nyilvdnoss5gi kotelezetts6geknek eleget

Projektr5l 6s a tSmogat5sr6l az ott meghat6rozott m6don 6s tartalommal
inform6ci6t ny0jtani. A t5j6koztatSsra 6s nyilv5rrossSgra vonatkoz6 kovetelm6nyeket a
idmogat6 honlapjd16l letcilthet6 Arculati K6zikonyv 6s a Kedvezm(rnyezette k
tdj6koztatSsi kotelezetts6gei c' (tmutat6 tartalmazza.

tenni,

a

Kedvezmilnyezettek t6j6koztatdai kotelezetts6ge c. itmutat6ban el5irt
kommunikSci6s tev6kenys6gek nem teljesit6se vagy 16szleges teljesit6se, illetve az
el6irtakt6l elt6r6 formdban tort6n6 megval6sitdsa a megit6lt t5mogatiSs kommunikeciora
elszdmolhat6 rriszenek csokkent6s6t vonja maga ltdn.
13.2.

A

13.3.Amennyiben a Kedvezm6nyezett a kotelez6en el6irt tev6kenys6geken tfl egyeb
kommunikSci6s tev6kenys6geket is tervez, vSllalja, hogy azok eset6ben is betartja az
13.1. Dontban leirtlt kat.
13.4.

A Projekt maximalizSlt, de

kommunikdcl6s
szdmolhat6k el.

kolts6gek is. A

elszdmolhat6 kolts6geinek r6sz6t l':6pezik a
maximum6rt6k feletti kommunikdci6s kolts6gek nem

13.5,A Kedvezm6nvezett a Szerz6d6s aldiriisSval v6llalja, hogy a Tdmogat6 elektronikus
6s nyomtatott kibdv6nyaiban m6d ia- megjelenrlseiben 6s egy6b tdj6koztat6 jellegff
rendezv6nyein Projektj6t ig6ny eset6n bemutatja,6s az erre i16nyul6 megkeres6st csak
alapos okkal utasitja vissza.

a Kedvezm6nyezett eszkozbeszerz6s6hez nyijtott tdmogatds az 50
milli6 forintot, biirmely mds beruhdzSshoz ny(jtott t6mogat6s a 10 milli6 forintot
meghaladja, vagy ha az 5taddsra a sajt6 k6pvis;el6it is meghivjSk, a Kedvezm6nyezett
13.5.Amennyiben
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koteles az eszkoz, illetve a beruh6z6s dtadds616l a Kozrem(kod5 Szervezetet 6rtesiteni
az dtadds napjdt megel6z6 legk6s6bb 20 nappal.
A Kedvezm6nyezett koteles tovdbbd bdrmely, a projekttel kapcsolatban szervezett
nyilv6nos, a sajt6 r6szv6tel6vel zajl6 rendezv6ny16l a Kcizremukod6 szervezet
k6pvisel6i6t 6rtesiteni, a rendezv6ny napjdt megel6z6 legkes5bb 20 nappal.

13.7.A Kedvezm6nyezett a Szerz6d6s al6irdsdval hozz|jilrulits6t adja ahhoz, hogy a
T6mogat6, valamint a Kozrem[ikod6 Szervezet kezel6s6ben 16v6, a tdmogatds
felhasznSlSs5ra vonatkoz6 adatokat a Tdmogat6 6s a Kozrem(kod6 szervezet
nyilvdnossdgra hozhatja, kiv6ve azokat az adatokat, melynek nyilviinossdgra hozatal6t

jogszabdly kifejezetten megtiltja.

L4,

A lSzerz6d6s megszffn6se

14.L. szerz6d6 Felek megdllapodnak abban, hogy a szerzcid6s a teljesitdst (beleertve az
ellen6rz6s;t(r6si, valamint a doku mentu m - meg6rz6si kotelezetts6get is) megel6z6en csak
vis maiorf lehetetlen ri l6s, a Kozremfikod6 szervezet, vagy a Kedvezm6nyezett dltarr, a
Szerz<id6sben meghatdrozott esetekben 6s m6don tcirt6n6 eldllSp, vagy a bir6sdg
hatiirozata alapjdn szfinik meg. A szerzSd6 Felek a jogviszony jelleg6re va 16-tekintettel a
fel mondd:; jog6t kizenAk.
14.2. Kedvezm6nyezett elSllhat a Szerz6d6st5l, amennyiben annak teljesit6s6re, a
szerz6d6skcit6st kovet6en, neki fel nem r6hat6 okb6l bedllott kcirtilm6ny folytdn nem
k6pes. A Szerz6d6s ilyen esetben, annak megkcit6s6re visszamen5 hat6llyal megsz(nik,
€s a Keclvezm6nyezett koteles a tdrnogatds eldlliis id6pontj6ig fbly6sitott cisszeg6t,
jogszab6lyban meghatiirozott m6rt6k( kamattal ndvelt dsszeggel. az eliill6sban kotolt
id6pontban visszafizetni. A kamatszdmitas kezd6 id6pontja a tdmogatds - vagy annak
egyes r6szletei - kifizet6s6nek napja, utols6 napja pedig a visszafiietesi kotelezetts6g
teljesit6sd:nek napja.
14.3. A Kedvezm6nyezett a kamaton felril a hatdlyos jogszabiilyi el6irdsok szerint koteles
kesedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizet6si kcjtelezetts6g6t hatdrid6ben nem

teliesiti.

21

fl.r"

s

\t!

s

.3
cc

N

s

o-.

s

s

s

s

N

N

o-.

ot
o.1

oi

c.i
o'1

o
o

O

e

o
o

s s0o

t

N

f;

..i

o-o

oi

o
o

O

sN

F.

s

t!
IL

s

s

o

o

o

o
o

!0

N

('i

N

o

c.l

l'l

N
{l)

ln
ttl

|n

J

.Ep 6'

rf

.o

o
tf

0)

{

er
*i
*'F
fi il

c

il

t\

@

(o

('|

c0

t!

,8s f

o
o
(o

N

o

|o

o

N

o
o
o
e
o
n

rf

o
o
o

o

a{
(o

s
a\

o|

o

{f

t\
N
o
o

.r|

t\

(

l\

tYl

|n

|t'

(^

t\

ql

or

\

o

!,1 a
z.i
n

o

\o

c
o

€;
ft - ge

o

N

c
N

o

c

N

\o

o
lJ-

o

E

N

N

\G

L

o

tu

o

E'P.<
in

N

f\

N

F.

ol

o)

o

f.

oi

N

5*

\o

|..

N

t-\

th
tl,

,o

\q)

.o

6

o

Btt

o

n

o

o

!J

o

o
o
o

c)

o,6

t\
N
arl

C

N

N

tr

E

o
t\

'D

o

\G

F

,o

b

N
ih
\a)

q,

\o
N

E

s

_q

F

a

z

I

_q

Q)

\!)

d

N

\o

q

o
E

E

q)

o.

0)
.(1,

q,

q)

o
tt

u
o

=!,
N

th

\G

OQ't

q,
tlJ

th
\q,
N

N
.G

o
N

o
o

E'-

\o

\q)

G

o
c

N

o -4,
N l\o

0)

t!

N

0,

\(,t

tu

h

.ql

N

\l!

|

t!

l.o

i

.bl

l|

n

t

\
\o )
Iol

s5

'G

.G

Q,t

I

o

E
q,

!,,

o

t

E

a

o

g

)

q,

o

N
q,

t

{)

!-

.4,l

)l!

\q,

'9

N

o

.,,

!-

\o

q)

\o

i'\

)

:*
EI

:o !l

o
G

9.- c\
(uo
EF
E.O Edl j\o
.Hl
cr
xq
tP
:E r|l ;N
N-O
i El .0, rJ .d)

trl
!rl

:ol

.El

o.o

.ol

Nl

.(l)

N

a,
t)

t
g

'o
N

LO

\o

o

\q,

th

\o
\q, l)

o

N

E
o,
o_

E

()

ID

tt
o

N

\o

:<

a.n

-! ; )tl

'rlt

I

)f Siel
Pbl ! ol !'o
..!) - .0, ! ,dl
-ll
I

E
OJ

e
o
N

\q)

t!
o

ltt
a,

N

q

q

L-

;o

.t5

s(\

N

o
o
o
\tg

N
(0

N
N
(o

d

(0

s

@_

O

o

so

s

o

@

F
(9
q,

o

O

s

'$

q

(D.

o

u-

L!

o

o
Q)
N
lt

.o

o
C

rL

o)

L
N
\i

N

o)

ot
(0

o
LT'

to)

o)

a!

(9
ro

o
|r,

LL

O

O

LL

o)
ro

Lf)

(o
@

t,

o

E
.(!(a

.{,t

O
N

N=

3e

o
(\

L!

LL

o

,o

Lr

o

L!

O

L!
O

O

O

N

t(D

ot

t!

o

.o
{.)

C
LL

()
O)

o
L!

N

Lr-

.o

|{)

U'

-:
(I

o6
uJo

o)

.o

w.(B

o

.o

FT

o

r{)

o)

o
LO

L!

o

LL

t-

ot

t!
N

ro

o
o)

o)
()
(o

F-

(o

@

Lr

6l
(0
F
N
o)
o,

\o
0)

C

N

U'

IU

q'l
'c)

o
o

=
:o

N
o
.q)

.ct!

(')

6

o
c

o

N

o
\G

g

F

5
.o

io'

o

o
g)
o

N
N

!q)
o-

o
J
\o
o

o
.Y|

o
o

E

.(!

l<

E

o
o

c
.c)

:6'

NI
NI

-I
ol
sl
'ol
'6'l

:l

ol
F1
'.8
|

Tl

{l

o
o

-a

:

U)

.c)

.!s

-l

.01

ol

.{tr

,l
'$l

6

.G

;

o
t!

oa

.o

=i
ot

-l

:(s

@l

tDl

b
ol <l

EI
?l
NI

=l

ol

:l(r)I
>l

I

_ol
.!)

|

ql

.a

:.sl

6

.(! Jl

o

Ei o).^l

E iil
-ol
.c)
.IJ QI
|

O,I

=l

9l . trl

=sl

