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Iktatószám: IKT-2017-611-I1-0000…. 

Kedvezményezett neve: Jászivány Községi 
Önkormányzat 

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztések Jászivány 
településen 

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00033 

 
 
 

Támogatási Szerződés  
 
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint 
közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) 
 

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar u. 8. 
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető, Kemény Andrea osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám): 237309 
PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 

 
 

másrészről Jászivány Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 5135 Jászivány Fő út 4. 
Székhely/Lakcím: 5135 Jászivány Fő út 4.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 412584 
Adószám/adóazonosító jel: 15412586-1-16 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745114-15412586-00000000 
Aláírásra jogosult képviselője: Tari András polgármester 

 
Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre 
Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00033 azonosító számon regisztrált, 2016. 08.25. napon 
befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet 
a Támogató 2017. június 13. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A 
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.  
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
 
 
2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
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2.1. A Szerződés tárgya az „Épületenergetikai fejlesztések Jászivány településen” című és TOP-
3.2.1-15-JN1-2016-00033 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben 
rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás 
formájában történő finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5135 Jászivány, Fő utca 4. 81 hrsz.  alatt 
(Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak 
alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  
 
3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 10. hó 01. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
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A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 09. hó 30. nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év 12. hó 29. nap.  
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
 
 
4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt összköltsége 35.946.169.- Ft, azaz harmincötmillió-kilencszáznegyvenhatezer-
egyszázhatvankilenc  forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 

                                                             
1
 A nem releváns rész törlendő. 

http://www.szechenyi2020.hu/
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A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 35.946.169.- Ft, azaz harmincötmillió-
kilencszáznegyvenhatezer-egyszázhatvankilenc  forint.  
 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 35 946 169 
Ft, azaz harmincötmillió-kilencszáznegyvenhatezer-egyszázhatvankilenc  forint.  
 

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100 %-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 35.946.169.- Ft, azaz harmincötmillió-
kilencszáznegyvenhatezer-egyszázhatvankilenc  forint.  
 

4.5.2 Kifizetési igénylés  

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból

2
 

35.946.169.-  Ft, azaz harmincötmillió-kilencszáznegyvenhatezer-egyszázhatvankilenc forint nem 
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 
 

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom 
szerint valósítja meg. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
 

                                                             
2
 Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő  
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6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott 
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.  
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól. 
 
8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Támogatást Igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott feltételek, 
előírások teljesítését. 

8.2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs 
csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek 
való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szükséges. 

8.3. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő 
betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a 
projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a 
Közreműködő Szervezet részére benyújtani. 

 
9. Záró rendelkezések 
 
9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem 
csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és 
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  
 
A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a 
Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként 
kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre 
és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-
ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon 
kerülnek megküldésre.  
 
9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.  
 
9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 
hatályát veszti.  
9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a 
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 



 

5 
 

az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogatóés a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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Korrupció-ellenes záradék 

 
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  

 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 

 
 
 

………………… 
Jászivány Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Jászivány, 2017.  …………….. 

 
 
 

……….…………               ………………….. 
 

Közreműködő Szervezet 
 

 
P.H. 

 
 

Kelt: Szolnok, 2017. ……………. 

 
 
 
Mellékletek: 
 
1. melléklet: A Projekt költségvetése 
2. melléklet: A Projekt forrásai 
3. melléklet: A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet: A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet: A Projekt indikátorai  
6. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások  
7. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás  
8. melléklet: Közbeszerzési terv 
9. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről 
10. melléklet: Projekt helyszíne 
11. melléklet: Kommunikációs terv  
12. melléklet: Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum  
13. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
14. melléklet: Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)  
15. melléklet: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek 
 


