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A szerződésminta tájékoztatásul szolgál. A támogatási döntést követően a szerződésminta egyediesítésre kerül, 

amelynek során a támogató a mintától eltérhet. A szerződésminta a jogszabályi változásoknak megfelelően 

változhat. A dőlt betűvel szedett részek a pályázó szervezet jogi státuszától, illetve a pályázat tartalmától 

függően képezik részét a szerződésnek. 

 

 

Szerződés száma: [] 

 

 

Támogatási Szerződés  

TERVEZET 

 
amely létrejött az 1. pontban megnevezett felek között az alulírott napon és helyen az alábbiak 

szerint: 

 

Preambulum 

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: KIOP) 

környezetvédelem prioritás [] intézkedés [] komponens keretében [dátum] meghirdetett 

pályázati felhívás (a továbbiakban: a Pályázati Felhívás) alapján az 1. pontban 

meghatározott Kedvezményezett támogatást nyert. 

A fentiekre tekintettel a Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg. 

1 Szerződő Felek 

1.1. Egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - képviseli az EU Fejlesztési 

Alapokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint KIOP Irányító Hatóság 

(továbbiakban: Támogató) 

postacím: _____________________________________ 

székhely: _________________________________ 

képviseletében: Egyed Géza helyettes államtitkár 

 

másrészről  

__________________________________________ 

postacím:______________________________________ 

székhely:__________________________________ 

cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / egyéb esetben a nyilvántartását 

kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi 

szám):_____________________________________ 

adószám:___________________________________ 

bankszámlaszám(ok):__________________________________ 

aláírásra jogosult képviselője:__________________ 

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett); 
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1.2. A Kedvezményezett által bevont Partnerek (a továbbiakban együttesen: Partner(ek)), 

akikre kiterjed a jelen Szerződés hatálya:  

__________________________________________ 

postacím:______________________________________ 

székhely:__________________________________ 

cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / egyéb esetben a nyilvántartását 

kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi 

szám):_____________________________________ 

adószám:___________________________________ 

bankszámlaszám(ok):__________________________________ 

aláírásra jogosult képviselője:__________________ 

2 Kapcsolattartás 

2.1. Amennyiben a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés), vagy jogszabály másként 

nem rendelkezik, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely ügyben (különösen a 

közbeszerzés témában) a Szerződésben meghatározott jelentések befogadójaként és a 

benyújtott bizonylatok hitelesítőjeként, a Támogató képviseletében eljáró szervezet a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő 

szervezet (a továbbiakban: KSZ) 

székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

aláírásra jogosult képviselője: Kiss Pál Fejlesztési Igazgató 

 

kapcsolattartó személy a KSZ részéről 

 

Név:___________________________ 

Cím:___________________________ 

Postacím:_______________________ 

Telefon:________________________ 

Telefax_________________________ 

E-mail:_________________________ 

 

2.2. A Kedvezményezett a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait, kérdéseit, 

észrevételeit, illetve kéréseit és indítványait írásban a KSZ-hez intézheti. 

2.3. Kapcsolattartó személy a Kedvezményezett részéről:  

Név:___________________________ 

Cím:___________________________ 

Postacím:_______________________ 

Telefon:________________________ 
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Telefax_________________________ 

E-mail:_________________________ 

3 A Szerződés tárgya 

3.1. A Szerződés tárgya a _______________ című, _______________azonosító számon 

nyilvántartásba vett, a Pályázati Felhívásra beadott és a Szerződés 1. számú 

mellékletét képező pályázatban (a továbbiakban: a Pályázat) leírt, a Szerződés 2. 

számú mellékletében meghatározott eltérésekkel megvalósítandó projekt (a 

továbbiakban: a Projekt) elszámolható költségeinek vissza nem térítendő támogatás 

formájában történő részleges finanszírozása. 

3.2. A Kedvezményezett támogatásban részesül a Pályázat benyújtása során 

meghatározott, illetve a Szerződésben lefektetett feltételek mellett, amelyekről a 

Kedvezményezett kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy azokat megismerte és elfogadja. 

A Támogató a vonatkozó jogszabályokban és a Szerződésben lefektetett feltételek 

mellett nyújtja a Kedvezményezettnek a Szerződésben meghatározott támogatási 

összeget. 

3.3. A Kedvezményezett elfogadja a támogatást, és saját felelősségére vállalja a Projekt 

végrehajtását a Szerződésben meghatározott tartalommal és határidőkkel. A Projekt 

végrehajtása csak a Támogató által támogatott Pályázatban meghatározott cél (vagy 

célok) elérését szolgálhatja. A támogatás kizárólag a Szerződés 3.1. pontjában 

meghatározott Pályázat megvalósítására fordítható.  

3.4. A Projekt megvalósításának helyszínei: [régió(k), kistérség(ek), település(ek), 

helyrajzi szám(ok)]. 

3.5. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése:  

A Projekt megvalósításának kezdő napja: ____ év_______hó___nap; kezdő tevékenység: 

[]-ra irányuló közbeszerzési eljárás megindítása. 

A zárójelentés benyújtásának határnapja: ____ év_______hó___nap. 

Utolsó fizetési kérelem benyújtásának határideje: ____ év_______hó___napjáig. A 

Projekt fenntartási kötelezettsége a megvalósítás befejezésének napjától számított 5 (öt) 

év (a továbbiakban: Fenntartási Időszak).  

3.6. A Projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a Szerződésben megjelölt és támogatott 

feladat, cél a Szerződésben meghatározottak szerint és  a hatósági engedélyekben 

foglaltaknak megfelelően teljesült, a létesítményt rendeltetésszerű használatba 

helyezték, és a támogatási döntés Kedvezményezettjének a beruházás megvalósulását 

tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott elszámolását 

tartalmazó zárójelentése elkészült, és Támogató általi jóváhagyása megtörtént. 

3.7. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának 

eredményeiről szóló utolsó, összegzett nyomonkövetési jelentésének Támogató általi 

jóváhagyása megtörtént. 

4 A támogatás forrása, összege és felhasználásának feltételei 
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4.1. A Projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított [FORINTRA KEREKÍTETT 

ÖSSZEG] Ft, azaz ..............forint összköltségének finanszírozásához a Támogató 

[FORINTRA KEREKÍTETT ÖSSZEG] Ft, azaz ................forint támogatást nyújt, ami 

nem lehet több mint a Projekt összes elszámolható költségének 100%-a. A 

Kedvezményezett a [FORINTRA KEREKÍTETT ÖSSZEG]  Ft, azaz................... forint 

különbözetet egyéb forrásból biztosítja (összefoglalóan saját forrás). A 

Kedvezményezett köteles a Projekt költségvetésében el nem számolható költségként 

feltüntetett .............. Ft, azaz................... forint tételt is saját forrásból biztosítani. 

4.2. A Projekt elszámolható költségeinek forrásai: 

 

A Projekt forrásai és összege 

az elszámolható költségek 

vonatkozásában 

Ft % 

 

Támogatás 

Hazai központi 

költségvetési forrás 
[FORINTRA 

KEREKÍTETT ÖSSZEG] 

 

ERFA forrás 
 

[FORINTRA 

KEREKÍTETT ÖSSZEG] 

 

Támogatás összesen [FORINTRA 

KEREKÍTETT ÖSSZEG] 
 

Saját forrás (csak az elszámolható 

költségekre vonatkozóan) 

[FORINTRA 

KEREKÍTETT ÖSSZEG] 

 

Elszámolható költségek összesen  [FORINTRA 

KEREKÍTETT ÖSSZEG] 
100 

 

4.3. A Projekt költségvetését a jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.  

4.4. A Kedvezményezett kizárólag a pályázati egységcsomagban megjelölt, illetve a 

Szerződésben meghatározott elszámolható költségfajtákat számolhatja el. 

4.5. A tervezett költségvetéssel szemben elért megtakarítás a támogatást arányosan 

csökkenti. Az esetleges költségtöbbletet a Támogató nem téríti meg. 

4.6. A Kedvezményezett köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak 

érdekében, hogy a Projekt megvalósításában olyan késedelem ne mutatkozzék, amely 

a Szerződésben meghatározott ütemterv szerinti megfelelő előrehaladást és a 

meghatározott határidőkre való megvalósítást veszélyeztetheti. 

4.7. Kedvezményezett felelőssége tudatában kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, 

hogy 

a) a strukturális alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által teendő, a 

tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről szóló 1159/2000/EK 

rendelet továbbá a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános 

eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM - GKM - FMM - FVM - PM rendelet 

előírásait betartja; 

b) a horizontális elveknek való megfelelés érdekében a Szerződés 4. számú mellékletében 

vállalt indikátorértékeket a meghatározott ütemezésben teljesíti; 

c) a Szerződés aláírásával megerősíti a támogatás elnyerése érdekében (a jogszabályok 

szerint) korábban tett nyilatkozatainak tartalmát és helytállóságát; 

d) rendelkezésére áll a Projekt befejezéséhez szükséges saját forrás, melynek kifizetéséről a 

szállítói/vállalkozási/megbízási szerződésben előírt határidőben gondoskodik; 
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e) 60 napon túl meg nem fizetett és a 4.8. pontban részletesen megjelölt köztartozása nincs;  

f) a Kedvezményezett a Szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben megfogalmazott intenzitás szabályai szerint a 

pályázat beadásakor és annak végrehajtása során betartja a közösségi irányelv állami 

támogatásról szóló szabályait (az összes támogatás maximális támogatási intenzitása nem 

haladhatja meg az 50%-os mértéket), valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-

ában meghatározott rendelkezéseket;; 

g) [helyi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai esetében] amennyiben a Projekt 

részben vagy egészben meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, 

a támogatást köteles visszafizetni, és egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása 

esetében a támogatás összege a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához 

számára a központi költségvetésből biztosított normatív hozzájárulás és támogatás, 

valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttes összegéből levonásra kerül 

(54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pont alapján); 

h) vele szemben – a Szerződés megkötésekor – az Ámr. 88.§ (2) bekezdése szerinti 

támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn (54/2005. (III. 26.) Korm. 

rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pont alapján); 

i) az Ámr. 91. § (4) bekezdésben biztosított előlegről lemond, mivel az előleg folyósítása a 

Támogató által közvetlenül a szállító részére történő kifizetés miatt nem indokolt; 

j) nincs olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással 

létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve biztosítékadását korlátozza; 

k) az államháztartás alrendszereiből vagy európai uniós pénzeszközökből folyósított 

támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs és a támogatás iránti 

pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül nem is volt;  

l) haladéktalanul írásban bejelenti KSZ részére, ha a Szerződés fennállásának tartama alatt 

ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolás, vagy önkormányzat esetén 

adósságrendezési eljárás indul;  

m) amennyiben a Projekt megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, vagy a 

Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a KSZ-nek 

haladéktalanul írásban bejelenti; 

n) az ÁFA-levonási jogosultságában bekövetkezett változást a jelen Szerződés módosítása 

végett haladéktalanul írásban bejelenti a KSZ részére; 

o) amennyiben a Projekt megvalósítása Kedvezményezettnek fel nem róható okból 

meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, az előzőekben írt bejelentési kötelezettség 

teljesítésén túl az igénybe nem vett támogatásról lemond; 

p) a Projekt megvalósításához, valamint a megvalósult beruházás működtetéséhez szükséges 

hatósági engedélyekkel rendelkezik;  

q) a támogatás eredményeként létrejött beruházást az eredeti célnak megfelelően a 

megvalósítás befejezése napjától számított 5 évig fenntartja; 

r) a pályázati egységcsomagban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve 

a szerződést befolyásoló körülményben beálló változásról írásban haladéktalanul, de 

legkésőbb a változást követő 8 naptári napon belül értesíti a KSZ-t; 

s) pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag az alábbi pénzforgalmi jellegű bankszámlája(i) 

áll(nak) rendelkezésre: 

Bank neve     Bankszámlaszáma 

…………………………………                   ………………………… 
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…………………………………..               …………………………….. 

 

 

4.8. A jelen szerződés szempontjából köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek 

költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek 

megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe 

tartozik (adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt 

társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek, Adó– és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

(APEH) és szervei, az illetékhivatal, a Vám– és Pénzügyőrség Országos 

Parancsnoksága (VPOP) vagy szervei, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi 

és a vízügyi hatóság által jogerős határozattal előírt fizetési kötelezettségek). 

Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek 

költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően 

felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv 

elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti, valamint ha az Európai 

Unió tradicionális forrásai címen tartozása van a Kedvezményezettnek. 

4.9. Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

a) a jelen Szerződés megkötését követően kialakuló 60 napon túl meg nem fizetett 

köztartozás esetén a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, és amennyiben a 

köztartozás rendezésére vonatkozó írásbeli felszólításban rögzített, legfeljebb 60 napos 

teljesítési határidő eredménytelenül jár le, ez súlyos szerződésszegésnek minősül, a 

Támogató jogosult a szerződéstől elállni; 

b) a támogatás a) pontban meghatározott felfüggesztése a Kedvezményezettnek a 

Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti, a Kedvezményezett köteles, különösen, a 

Projekt (rész)eredményeinek, illetve a Projekttel érintett vagyontárgyak állagmegóvásáról, 

őrzéséről saját költségén gondoskodni; a Támogatót, illetve a KSZ-t a felfüggesztés 

elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési 

kötelezettség nem terheli; 

c) támogatás nem folyósítható csőd- felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt álló 

szervezet részére, vagy olyan önkormányzat részére, amely ellen adósságrendezési eljárás 

indul;  

d) támogatás nem folyósítható azon szervezet részére, amelyet a Pályázat benyújtását 

megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási 

engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; 

e) a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát és társadalombiztosítási 

folyószámlaszámát a Támogató, a KSZ és a Magyar Államkincstár (Kincstár) felhasználja 

a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének 

megismeréséhez; 

f) a Kincstár keretében működő alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer az 

Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) jogszabályban meghatározott 

jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára 

hozzáférési lehetőséget biztosítson a Projekt, illetve a Kedvezményezett gazdálkodásának 

pénzügyi adataihoz; 



 

 7 

g) a Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Kedvezményezett 

megnevezésére, székhelyére, az adószámára, társadalombiztosítási folyószámla számára 

vonatkozó adatokat megküldi az APEH és szervei, a VPOP részére; 

h) a Strukturális Alapok Egységes Monitoring Információs Rendszerében adatai rögzítésre 

kerüljenek, valamint az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások 

felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 15.§ (6) bekezdése értelmében a felvett adatait a 

Támogató, a Közreműködő Szervezet és az operatív programok végrehajtásáért felelős 

szervezeti egységek kezeljék, azokat a projekt során felhasználják; 

i) az APEH és szervei, a VPOP és szervei a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján 

számszerű adatot szolgáltatnak az utalványozónak és az Országos Támogatási Monitoring 

Rendszernek (OTMR), amikor a Kedvezményezettnek 60 napot meghaladó, esedékessé 

vált és meg nem fizetett köztartozása alakul ki, illetőleg azt meg nem fizette vagy arra 

időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) sem kapott, és ezen 

adatszolgáltatás alapján a Kedvezményezett 60 napon túli köztartozása esetén – a 

köztartozás fennálltáig – a Támogató köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások 

folyósítását; 

j) nevét, megnevezését, a támogatás tárgyát, összegét, arányát valamint a Projekt helyszínét 

a Támogató, illetve a KSZ nyilvánosságra hozza; 

k) a támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználását külön jogszabályban 

feljogosított szervek, a Támogató, illetve a KSZ a Szerződés szerint ellenőrizze; 

l) adólevonási kötelezettségében bekövetkező olyan változás esetén, amelynek 

következtében ÁFA levonási joga keletkezik, a változás és annak a KSZ felé történő 

bejelentése közötti időszakban a támogatás összegéből az ÁFA tartalom figyelembe 

vételével meghatározott támogatásrészt a Támogató a további támogatásból levonja, 

illetőleg a fenti időszakra vonatkozóan ezt az összeget visszafizetteti; 

m) a vissza nem térítendő támogatásból létrehozott vagyon kizárólag a Szerződésben 

meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. A támogatás eredményeként 

megvalósult beruházás csak a foglalkoztatási, a szolgáltatási és egyéb kötelezettség 

átvállalásával és átruházásával, valamint a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával 

idegeníthető el, adható bérbe vagy terhelhető meg a Szerződésben foglalt kötelezettségek 

lejártáig;  

n) a Kedvezményezett új bankszámla nyitásáról/bankszámla megszüntetéséről köteles 3 

napon belül tájékoztatást adni, egyidejűleg a bankszámlára vonatkozó azonnali beszedési 

megbízáshoz szükséges felhatalmazói levél számlavezető bank által visszaigazolt eredeti 

vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is haladéktalanul átadni a KSZ 

részére. 

5 A Kedvezményezett jelentési és tájékoztatási kötelezettségei 

5.1 Előrehaladási jelentés 

5.1.1 A Kedvezményezett a Projekt végrehajtása során negyedéves előrehaladási jelentést 

készít, amely szakmai és szükség esetén pénzügyi beszámolóból áll.  

5.1.2 A Projekt előrehaladási jelentésben a Kedvezményezett bemutatja a Projekt 

megvalósításának előrehaladását. A szakmai beszámolónak elegendő mélységűnek 

kell lenni ahhoz, hogy a beszámolási időszakot követően benyújtani kívánt elszámolás 

jogosságát meg lehessen ítélni. 
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5.1.3 Az előrehaladási jelentést naptári negyedévenként, a naptári negyedév utolsó napjától 

számított 10 napon belül kell benyújtani a KSZ részére. A jelentésnek az elmúlt 

naptári negyedévet kell lefednie. A jelentésnek a szakmai összefoglalón túlmenően 

pénzügyi beszámolót is tartalmaznia kell, ha az adott negyedévre a Kedvezményezett 

elszámolást kíván benyújtani. 

5.1.4 Az első jelentésnek a jelen Szerződés hatályba lépését követő naptári negyedév végéig 

terjedő időszakot kell lefednie.  

5.1.5 Az előrehaladási jelentést negyedévente akkor is be kell nyújtani, ha az adott 

negyedévben a Kedvezményezett nem nyújt be kifizetési kérelmet. Ebben az esetben 

az előrehaladási jelentés csak a szakmai beszámolót tartalmazza. 

5.1.6 Az előrehaladási jelentést a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet 

mindenkori előírásainak megfelelően kell benyújtania. A Közreműködő Szervezet 

köteles az érvényes előrehaladási jelentési formanyomtatványt a Kedvezményezettnek 

megküldeni, változás esetén a Kedvezményezettet értesíteni. 

5.1.7 Az előrehaladási jelentést a KSZ formai, szakmai és pénzügyi szempontok szerint 

ellenőrzi. 

5.1.8 A jelentésnek tartalmaznia kell: 

a) A célokhoz mért előrehaladást, beleértve a számszerűsíthető célok bemutatását és 

mutatóit, illetve a horizontális mutatókat is; 

b) A projekt előrehaladását szövegesen és adatokkal alátámasztottan az előző jelentés óta 

(kivitelezés, közbeszerzés, nyilvánosság, horizontális politikák); 

c) Az eltéréseket az ütemtervhez és a szakmai tartalomhoz képest és ezek magyarázatát; 

d) A pénzügyi előrehaladást az előző jelentés óta; 

e) A felmerült problémákat és a megoldásuk érdekében tett lépéseket; 

f) A feltárt szabálytalanságokat;  

g) Az ütemezés szerinti következő lépéseket; 

h) A vonatkozó szerződések másolatát; 

i) csatolva a Projekt végrehajtásának ellenőrzését végző műszaki ellenőr (250 millió forint 

alatti építési jellegű beruházási szerződés esetén)/ FIDIC mérnök (250 millió forintot 

meghaladó építési jellegű beruházási szerződés esetén) (a továbbiakban: Mérnök) 

Kedvezményezett által jóváhagyott jelentését teljes terjedelemben (A mérnöki jelentés 

ajánlott tartalmát a mindenkor érvényes KSZ ajánlások határozzák meg, melyeket a KSZ a 

mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzési/beszerzési eljárás előkészítésekor a 

Kedvezményezett rendelkezésére bocsát);  

j) a szakmai és a horizontális indikátorok előző évi, valamint aktuális kumulált értékét, a 

célértékhez viszonyított megvalósulási fokot (Célértéket az egész projektre, valamint ezen 

belül naptári évekre vonatkozóan kell megadni. A következő évre vonatkozó célértékeket 

az előző év IV. negyedéves előrehaladási jelentéséhez kell csatolni). 

5.1.9 A jelentéshez csatolni kell az előrehaladást igazoló dokumentumokat, a tájékoztatással 

és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat 

(pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített fényképet; beruházás fotóit; kiadvány 

egy példányát; építési naplót stb.), továbbá a vonatkozó szerződések egy, az 

„eredetivel egyező” igazolással ellátott példányát (minden szerződést csak egy 

alkalommal kell benyújtani, a szerződéssel kapcsolatos első előrehaladási jelentéssel 

együtt). 
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5.1.10 Amennyiben a Kedvezményezett a negyedéves előrehaladási jelentés benyújtását 

elmulasztotta, azt formailag, vagy tartalmilag nem megfelelő módon hajtotta végre, a 

Kedvezményezettnek a KSZ írásbeli felszólításának kézhez vételét követő 15 napon 

belül be kell nyújtania illetve ismételten vagy helyesbítve be kell nyújtania azt. Az 

írásbeli felszólítás ellenére történő jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, vagy 

annak ismételt, hiányos, vagy hibás benyújtása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

5.2 Zárójelentés  

5.2.1 A zárójelentés alátámasztja, hogy a Projekt szerződésszerűen, a hatósági 

engedélyekben foglaltaknak megfelelően megvalósult, és tartalmazza a 

Kedvezményezettnek a beruházás megvalósulását tanúsító, hatósági engedélyekkel és 

bizonylatokkal igazolt elszámolását. 

5.2.2 A Kedvezményezett legkésőbb a Projekt lezárását (az üzembe helyezést) követő 20. 

napon belül köteles zárójelentést benyújtani KSZ részére, amelyhez csatolni kell a 

helyszíni munkálatok megvalósulását igazoló dokumentumokat, továbbá a 

Kedvezményezett írásbeli nyilatkozatát, melyben lemond az esetlegesen fennmaradó, 

fel nem használt támogatás összegéről. Amennyiben a projekt üzembe helyezésekor az 

utolsó kifizetés még nem fejeződött be, a zárójelentést az utolsó kifizetési kérelem 

beadását követő 60. napig kell benyújtani. 

5.2.3 A zárójelentést a KSZ formai, szakmai és pénzügyi szempontok szerint ellenőrzi. 

5.2.4 A zárójelentés formanyomtatványát a KSZ a Kedvezményezett részére eljuttatja. 

5.2.5 A zárójelentésnek tartalmaznia kell: 

a) A projekt fő adatait; 

b) A projekt műszaki megvalósulását: 

 elvégzett munkák fizikai paramétereinek tételes kimutatását (indikátorok), 

 a megtörtént minőségellenőrzések főbb adatait és megállapításait, 

 a munkák készre-jelentésének időpontjait, 

 műszaki átadás-átvétel dokumentumait (hiánypótlások), 

 az eredeti tervektől való eltéréseket, valamint ezek indoklását. 

c) A projekt pénzügyi teljesítését: 

 kifizetések források szerinti bemutatását, 

 a jóváhagyott költségvetés és a tényleges kifizetések kimutatását, 

 az eredeti költségvetéstől való eltéréseket, valamint ezek indoklását. 

d) A projekt adminisztratív teljesítését: 

 lebonyolított közbeszerzési eljárások főbb adatait, 

 előrehaladási jelentések keltét. 

e) A nyilvánosság tájékoztatásának, valamint – indikátorokkal alátámasztottan – a 

horizontális szempontok teljesítését; 

f) A feltárt szabálytalanságok bemutatását; 

g) A projekt teljes dokumentációjának archiválási helyét és módját; 

h) A projekt által létrehozott létesítmények üzembe helyezésének dokumentumait; 

i) Az üzemeltetés fenntarthatóságát és üzemeltethetőségét bizonyító dokumentumokat; 
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j) A létesítmény tulajdonjogát igazoló dokumentumokat. 

5.3 Nyomonkövetési jelentés 

5.3.1 A Fenntartási Időszak során, a Projekt lezárását (üzembe helyezését) követően öt (5) 

évig, évente egyszer, a projekt lezárási dátumától számítottan, az azt követő 15 napon 

belül köteles a Kedvezményezett nyomonkövetési jelentést benyújtani a KSZ részére, 

amelynek a Pályázatban meghatározott célok megvalósítását kell bemutatnia.  

5.3.2 A nyomonkövetési jelentés formanyomtatványát a KSZ a Kedvezményezett részére 

eljuttatja. 

5.3.3 Kedvezményezettnek a Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségének teljesítését 

követően, azaz a Projekt lezárásának dátumától számított 5. évet követő 15 napon 

belül, be kell nyújtania az utolsó, összegzett nyomonkövetési jelentést a KSZ részére, 

amelynek a teljes 5 éves időszakot össze kell foglalnia.  

5.4 Egyéb jelentések, tájékoztatás 

5.5 A jelen 5.1.-5.3. pontokban szereplő jelentéseket a KSZ 30 napon belül elbírálja, 

amelyről értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a KSZ a jelentést nem hagyja jóvá, 

jogosult további információt kérni a Kedvezményezettől, mely információt a 

Kedvezményezett a felszólítást követõ 15 napon belül köteles rendelkezésre bocsátani. 

Ez esetben az elbírálás határideje a pótlólagos tájékoztatás benyújtásától kezdődik. 

5.6 A Kedvezményezett köteles a kivitelezés egyes mérföldkövei záró eseményeinek (pl: 

részleges átadás-átvétel, végső műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés) időpontjáról a 

KSZ-t 10 munkanappal az esemény időpontja előtt tájékoztatni, és a KSZ és a 

Támogató meghívásáról az eseményen való részvétel érdekében gondoskodni. 

5.7 A Kedvezményezett köteles a Projekt végrehajtásának ellenőrzését végző Mérnök 

részére – a Mérnökkel kötendő megbízási szerződés keretében – előírni, hogy 

amennyiben a Mérnök bármely, a Szerződésben rögzített határidőkhöz viszonyított, a 

projekt megvalósulását veszélyeztető mértékű késedelmet, fizikai vagy pénzügyi 

eltérést állapít meg, a Mérnök köteles külön jelentést készíteni, melyet a 

Kedvezményezett és a KSZ részére egyidőben köteles megküldeni. A Mérnök köteles 

továbbá a jelentésében külön vezetni és jelenteni az esetlegesen felmerülő pótmunkák 

elvégzésére, feltüntetve az elvégzett pótmunka költségét is. 

5.8 A Kedvezményezett köteles - írásban is - haladéktalanul tájékoztatni a KSZ-t, ha a 

Projekt megvalósítása (beleértve a közbeszerzési/beszerzési eljárásokat) bármely okból: 

a) meghiúsul, vagy meghiúsulásának lehetősége felmerül; 

b) tartós akadályba ütközik;  

c) a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved; illetve  

d) a Kedvezményezett Szerződésben feltüntetett adataiban változás következik be. 

6 Kifizetési kérelem 

6.1 A Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza a Projekt költségvetésének éves 

ütemezését. A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást a Szerződés 3. 

számú melléklete szerinti éves ütemezés szerint veheti igénybe. Az ütemezéstől eltérni 

csak a Támogató engedélyével (a Szerződés módosításával) lehet. 

6.2 A támogatás folyósítása a teljesítés igazolása mellett a benyújtott számlák alapján, 

teljesítés- és forrásarányosan történik. A Támogató az előrehaladási jelentés és a 
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kifizetési kérelem elfogadása után, az elfogadott költségek (vissza nem igényelhető 

ÁFA-val számított) összegének arányos részét fizeti meg a Szerződésben rögzített 

kifizetési rend szerint. 

6.3 A támogatás kifizetése közvetlenül a szállító részére történik a Támogatónak a Magyar 

Államkincstárnál vezetett lebonyolítási számlája terhére. A Kedvezményezett részére 

közvetlen kifizetés nem lehetséges, kivéve a projekt elszámolható előkészítési költségei 

esetében, valamint más indokolt esetben és csak a Kedvezményezett írásbeli kérelme 

alapján, a Támogató engedélyével. Ebben az esetben a támogatás folyósítása a 

Szerződés 4.7 s) pontjában elsőként megjelölt bankszámlára történik, feltétele a számla 

megfizetésének igazolása. 

6.4 A támogatás folyósítása a Kedvezményezett kifizetési kérelme alapján történik, miután 

a KSZ a teljesítést igazoló dokumentumokat megkapta, és igazolta, hogy a teljesítés a 

Projekt megvalósítását célozza a Szerződésben foglaltak szerint, és alkalmas a 

támogatás folyósítására. A Támogató előleget nem fizet. 

6.5 A támogatás kizárólag elszámolható költségekre folyósítható.  

6.6 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás csak akkor igényelhető és 

használható fel a szállítói számlában szerepeltetett általános forgalmi adó összegének 

finanszírozására, ha a Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályok szerint a 

támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. 

6.7 A támogatás kifizetésének kérelmeit naptári negyedévenként, a naptári negyedév utolsó 

napjától számított 10 napon belül, kizárólag az előrehaladási jelentéssel együtt kell 

benyújtani a KSZ részére. A kérelemnek az érintett negyedéves időszakot kell lefednie. 

Amennyiben a Kedvezményezettnek az adott időszakban nem merül fel elszámolható 

költsége, akkor nem kell kifizetési kérelmet benyújtania. 

6.8 A Kedvezményezettnek azonban lehetősége van az előrehaladási jelentés leadásának 

időpontjánál hamarabb kifizetési kérelmet benyújtani, ha a kifizetési kérelemben 

igényelt támogatás összértéke eléri a Projekt 4.1. pontban meghatározott 

összköltségének 5%-át, de legalább 20 millió forintot (köztes kifizetési kérelem). Ebben 

az esetben a köztes kifizetési kérelemhez külön előrehaladási jelentést kell készíteni, 

amely lefedi az utolsó elfogadott előrehaladási jelentés (vagy köztes kifizetési kérelem) 

és a benyújtandó köztes kifizetési kérelem dátuma közötti időszakot.  

6.9 A benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell a kifizetés alapjául szolgáló alábbi 

dokumentumokat: 

a) kifizetési kérelemben meghatározott költségekről a Kedvezményezett (önkormányzati 

társulás vagy konzorcium esetében a gesztor önkormányzat illetve a konzorciumvezető) 

nevére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-167. § alapján kiállított számviteli 

bizonylat/számla 1., 2., 3., 4. példányát (a számlán szükséges feltüntetni a költség 

felmerülésének pontos helyét, azaz a Projekt megvalósulásának címét, esetlegesen 

felmerülő pótmunka esetén a pótmunkáról külön számlát kell kiállítani vagy a számlát 

megbontva, a pótmunkát külön feltüntetve kell kiállítani);  

b) a kifizetés-kérelemhez benyújtott számviteli bizonylatok/számlák ellenértékének 

kifizetéséhez a Szerződésben foglaltak szerint szükséges sajátforrás (önerő+ÁFA) 

összegének a számviteli bizonylaton/számlán feltüntetett szállító részére történő 

megfizetését igazoló bankszámla kivonat és terhelési értesítő egy, a Kedvezményezett 

által hitelesített másolatát;  
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c) a számlaösszesítő eredeti példányát (kötelező, amennyiben több számlát kíván 

elszámolásra benyújtani);  

d) a költségösszesítő eredeti példányát (5. számú melléklet); 

e) eredetigazolást (beszerzés esetén); 

f) az adott időszakban teljesített és elszámolni kívánt természetbeni hozzájárulások 

teljesítését és elismerhető értékét igazoló okiratok egy, az „eredetivel egyező” igazolással 

ellátott példányát; 

g) a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás 

esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), egy, az „eredetivel egyező” igazolással 

ellátott példányát; 

h) a Sztv. 151.§ (3)-(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartások valamelyikében 

szereplő személy által hitelesített, záradékmentes nyilatkozat, illetve jelentés egy eredeti 

példányát a jelen Szerződés 10. pontja szerint; 

i) megfelelően kitöltött teljesítésigazolást (6. számú melléklet), ellátva  

 a Kedvezményezett teljesítés igazolására megfelelően felhatalmazott képviselőjének 

aláírásával valamint  

 építési szerződésekhez kapcsolódó számla esetén FIDIC szabályoknak megfelelő 

ellenőr igazolásával (250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű 

nagyberuházási szerződések esetén) vagy műszaki ellenőri igazolással (250 millió 

forintot meg nem haladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetén).  

A teljesítésigazolással a Kedvezményezett igazolja, hogy a vállalkozó/szállító/megbízott 

teljesítése megtörtént a kiállított számlának megfelelően. 

j) a 12.5 pontban meghatározott vagyonbiztosítási kötvény egy, az „eredetivel egyező” 

igazolással ellátott másolati példányát (csak az első, a biztosítással érintett vagyontárgyra 

vonatkozóan beadott kifizetési kérelemhez kell csatolni). 

6.10 A Támogató kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Kedvezményezett egy 

kifizetési kérelemben valamely korábbi időszakban felmerült költséget 

szerepeltethessen.  

6.11 A KSZ a beérkezett kifizetési kérelmeket formai és tartalmi szempontok alapján 

ellenőrzi és 30 napon belül elbírálja. A számviteli bizonylatok/számlák első példányait a 

KSZ a Kedvezményezett részére visszajuttatja. 

6.12 A KSZ a hiánytalanul dokumentált kifizetési kérelem elbírálásától számított 30 napon 

belül az igazolt, elfogadott költségek arányos részének a szállító (a Szerződés 6.3 

pontjában meghatározott kivétel esetében a Kedvezményezett) részére történő 

átutalásáról intézkedik. Az átutalás összegének számítási alapja az igazolt, a KSZ által 

elfogadott költség. A megtörtént kifizetésekről a Kincstár által megküldött átutalási 

értesítő másolatát a KSZ 10 napon belül megküldi a Kedvezményezett részére.  

6.13 A támogatás a Szerződésben meghatározott ütemben fel nem használt része csak a 

Szerződés módosítása esetén használható fel a következő naptári évben. A Támogató 

fenntartja a jogot, hogy a Kedvezményezett erre irányuló szerződés módosítási kérelmét 

elutasítsa. 

6.14 A Támogató, illetve a KSZ a kifizetési kérelmek elbírálása során elrendelheti helyszíni 

ellenőrzés végrehajtását is. 

6.15 A Kedvezményezett köteles az ellenőrzést tűrni, és a Szerződéssel, a támogatott Projekt 

megvalósításával kapcsolatban minden szükséges információt rendelkezésre bocsátani. 
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6.16 Ha a kifizetési kérelem formai, tartalmi hiányosságok, hibák és/vagy az ellenőrzés 

eredményei alapján nem befogadható, nem kifizethető, akkor a KSZ visszaküldi a 

kifizetési kérelmet a Kedvezményezettnek a kifogás megjelölésével, egyúttal 

hiánypótlást és kiegészítést kérhet, illetve a KSZ javaslata alapján a Támogató a 

kifizetést, az elbírálásra nyitva álló határidő letelte előtt, a Kedvezményezett egyidejű 

értesítésével felfüggesztheti. A felfüggesztés akkor rendelhető el, ha a benyújtott 

fizetési kérelem alapján a támogatás nem folyósítható, vagy, mert a szóban forgó összeg 

nem esedékes, vagy, mert a megfelelő igazoló dokumentáció hiányzik vagy nem 

egyértelmű, nem felel meg a formai és tartalmi ellenőrzés szempontjainak. 

6.17 A kifizetés felfüggesztése akkor szűnik meg, amikor a Kedvezményezett az 

előírásoknak megfelelően kijavított, kiegészített fizetési kérelmet és a csatolandó 

dokumentációt újra benyújtotta, és azt a KSZ elfogadta. 

6.18 A Támogatót vagy a KSZ-t a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, 

kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. E körben, a 

Kedvezményezett köteles, különösen, a Projekt (rész)eredményeinek, illetve a 

Projekttel érintett vagyontárgyak állagmegóvásáról, őrzéséről saját költségén 

gondoskodni. Ugyancsak a Kedvezményezettet terhelik, a felfüggesztéssel együtt járó 

többletköltségek (pl. levonulás költségei) is. 

6.19 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szállítóval/ vállalkozóval/ megbízottal kötött 

szerződésében a fenti ellenőrzési és kifizetési rendet megfelelően szerepelteti. 

Kedvezményezett kötelezettségét és felelősségét képezi a szállítói számlák teljes 

összegének kiegyenlítése, ha a KSZ az ellenőrzést követően arról értesíti a 

Kedvezményezettet, hogy az előrehaladási jelentéssel és/vagy a kifizetési kérelemmel 

benyújtott szállítói teljesítést tanúsító dokumentumok nem alkalmasak a teljesítés 

igazolására, és a Kedvezményezett nem jogosult kifizetési kérelem benyújtására. 

6.20 A saját forrás késedelmes kifizetésével összefüggő bármely jogkövetkezmény kizárólag 

a Kedvezményezettet terheli. Kedvezményezett tartozik felelősséggel minden olyan 

késedelemért, amely azzal áll összefüggésben, hogy a szállítói szerződést nem a jelen 

szerződésben foglaltak szem előtt tartásával kötötte meg (pl. a számlák fizetési 

határideje nem igazodik a Támogató/KSZ ellenőrzési és kifizetési rendjéhez stb.) 

7 Közbeszerzések 

7.1 A Kedvezményezettnek a Projekt végrehajtása során minden tekintetben a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) által szabályozott módon kell 

eljárnia. A Kedvezményezett felelős a közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

szabályszerűségéért és eredményességéért. A Kedvezményezett felelős azért is, hogy a 

Szerződés teljesítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás dokumentációi a Projekt 

tartalmával megegyezzenek. 

7.2 Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a közbeszerzési eljárással kapcsolatban 

megállapítja, hogy a Kedvezményezett jogsértést követett el, a Támogató - az ezt 

követő eljárás eredményétől függetlenül - jogosult a Szerződéstől elállni. 

7.3 A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának 

előrehaladásáról a KSZ-t folyamatosan tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség 

körében a Kedvezményezett köteles: 

 a Projekt megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárások ütemezését 

elkészíteni, és a KSZ részére benyújtani; 
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 a közbeszerzési ajánlati/ajánlattételi (egyszerű és két szakaszból álló eljárás esetén) 

/részvételi felhívásokat és az ajánlati/ajánlattételi felhívással egyidejűleg a kapcsolódó 

dokumentációt  a KSZ részére minőségbiztosítás céljából [] napjáig legalább 1 

példányban átadni.  

 a minőségbiztosítási jelentésre és a KSZ észrevételeire 3 munkanapon belül 

válaszolni, megjelölve és részletesen indokolva a jelentésben jelzett, de a 

Kedvezményezett által el nem fogadott észrevételeket; 

 haladéktalanul írásban tájékoztatni a KSZ-t az ajánlati felhívásnak a Közbeszerzési 

Tanácsnak való megküldéséről, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás 

megjelenéséről, a felhívás módosításáról, az eljárás ellen benyújtott jogorvoslati 

kérelemről és minden olyan eseményről, mely a közbeszerzés lefolytatását érinti. 

7.4 A közbeszerzési eljárás megindítása előtt a Kedvezményezett köteles lehetőséget 

biztosítani a Támogató, a KSZ és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és 

Szabályossági Egység (EKKE) részére, hogy a tenderbontáson (tárgyalásos eljárásnál a 

tárgyaláson) és a tenderértékelésen megfigyelőként részt vegyen. A közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos eseményt megelőző 5 munkanappal a fenti szervezeteket 

értesíteni kell az esemény időpontjáról és helyszínéről.  

7.5 A Kedvezményezett a lebonyolított közbeszerzési eljárásokról köteles a KSZ részére az 

alábbi dokumentumokat haladéktalanul megküldeni: 

 feltett kérdések és válaszok, 

 minden, az eljárással kapcsolatos dokumentum másolata, a Bíráló 

Bizottsági jegyzőkönyv, tájékoztató az eljárás eredményéről, 

tárgyalásokról készült jegyzőkönyv tárgyalásos eljárás esetén,  

 az eredményhirdetést követően a megfelelően kitöltött 

vállalkozási/megbízási/szállítói szerződés tervezetet, 

 a szerződéskötést követő 15 napon belül a megkötött szerződést annak 

minden mellékletével együtt egy eredeti példányban; 

 a szerződéskötést követő 15 napon belül a támogatási szerződés []. 

mellékletét képező nyilatkozatot. 

7.6 A KSZ a megküldött szerződéstervezet vizsgálata során ellenőrzi a szerződéstervezet és 

a jelen Szerződés összhangját, és észrevételeit a tervezet kézhezvételétől számított 5 

munkanapon belül jelzi a Kedvezményezettnek. A szerződés tartalmáért teljes 

egészében a Kedvezményezett felel. 

7.7 A Kedvezményezett köteles a 3. számú mellékletben található negyedéves bontású, 

indikatív jellegű költségvetést a Projektre vonatkozó utolsó közbeszerzési 

eljárás/beszerzési eljárás lefolytatását követően, a vállalkozási/megbízási/szállítási 

szerződés megkötését követő 15 napon belül kitöltve a KSZ részére megküldeni. 

7.8 A kifizetés folyósításának feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás lezárását követően 15 

nap elteljen, az eljárás kapcsán ne kerüljön sor döntőbizottsági eljárásra, vagy 

amennyiben igen, akkor az határozattal le legyen zárva. A döntőbizottsági eljárás 

időtartamára a kifizetést a Támogató felfüggeszti.  

8 Dokumentumok őrzése 

A Projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat 

legalább 2013. december 31-ig kell megőrizni, kivéve ha jogszabály ennél hosszabb határidőt 
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állapít meg. Amennyiben lehetőség nyílik a korábbi megsemmisítésre, arról a KSZ külön 

értesíti a Kedvezményezettet. 

9 A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 

9.1 A Támogató vagy a KSZ, az általuk meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban 

feljogosított szervek - beleértve a Magyar Államkincstárt, a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatalt, az Állami Számvevőszéket, Pénzügyminisztérium Kifizető Hatóságát, az 

Európai Unió Bizottságát, az Európai Csalásellenes Hivatalt (OLAF) és az Európai 

Számvevőszéket - jogosultak a Projekt megvalósításához igénybevett támogatás 

rendeltetésszerű felhasználását 2013. december 31-ig bármikor ellenőrizni, ideértve a 

Projekt megvalósításának helyszínén végzett ellenőrzéseket is.  

9.2 A Szerződő Felek tudomásul veszik továbbá, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 

1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ 

vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 

államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a 

megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 

személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 

gazdálkodó szervezetnél.  

9.3 A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény 81.§ (4) bekezdés értelmében az, aki az államháztartás valamely 

alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 

jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 

tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának 

nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok 

címen nem tagadható meg. 

9.4 A Kedvezményezett a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 

kapcsolódó iratokba – ideértve a biztosítékok iratait is -, bizonylatokba, könyvekbe, 

nyilvántartásokba az ellenőrzés során a fent meghatározott szervezetek bármelyikének 

kérésére köteles betekintést engedni, illetve indokolt esetben másolatokat készíteni, és 

átadni, továbbá az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek 

megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni. 

9.5 Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása a 

Szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül. Amennyiben a 

Kedvezményezett fenti kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a 

Támogató jogosult a szerződésszegés esetén irányadó szabályok szerint eljárni. 

9.6 A Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Projekt költségeit – 

forrástól függetlenül - és a folyósított támogatás összegét az ellenőrzés céljára 

elkülönítetten tartja nyilván és az elszámolás dokumentációit a 8. pontban 

meghatározott időpontig megőrzi. 

9.7 Az eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített másolatai bemutatásának elmulasztása 

szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Kedvezményezett fenti kötelezettségét 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésszegés esetén 

irányadó szabályok szerint eljárni. 

10 Könyvvizsgálat 
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10.1 Az alábbi dokumentumokhoz a Projekt könyvelésének, elszámolásainak – a Sztv. 151.§ 

(3)-(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartások valamelyikében szereplő 

könyvvizsgáló által hitelesített könyvvizsgálati nyilatkozatát, jelentését kell csatolni:  

a. könyvvizsgálói nyilatkozat a 250 millió forintot meghaladó értékű, nem építési 

jellegű beszállítói/vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó számlát tartalmazó 

kifizetési kérelemhez minden esetben  a Szerződés 7.a. melléklete szerint,  

b. könyvvizsgálói jelentés az utolsó kifizetési kérelemhez minden esetben a 

Szerződés 7.b. melléklete szerint. 

11 A beruházás eredményeként létrejött vagyon tulajdonjoga 

11.1 A Projekt eredményeképp létrejött/beszerzett vagyontárgyak – legkésőbb az átadás-

átvételi eljárás keretében kell, hogy a Kedvezményezett tulajdonába kerüljenek. Az 

átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell. 

11.2 Az (akárcsak részben) támogatásból létrehozott/beszerzett vagyon a fenntartási időszak 

végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a 

szolgáltatási, illetve az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető 

el, adható bérbe, használatba, illetve terhelhető meg.  

11.3 Az (akárcsak részben) támogatásból létrehozott/beszerzett vagyon elidegenítése esetén a 

Kedvezményezettnek a bevételből a támogatás arányának megfelelő, de legalább a 

támogatással azonos összeget kell a Kedvezményezett, mint eladó részére történő 

teljesítést követő 5 munkanapon belül a Támogató részére visszafizetni. 

12 Biztosítékok 

12.1 Azonnali beszedési megbízás 

12.1.1 A Kedvezményezett a Szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi bankszámlájára 

vonatkozóan felhatalmazza a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot (a 

továbbiakban: GKM) arra, hogy amennyiben a Szerződés alapján fennálló bármely 

kötelezettségét nem teljesíti, akkor bankszámláját azonnali beszedési megbízással a 

nem teljesítés időpontjáig kifizetett támogatás összegével megterhelje.  

12.1.2 Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az elállási nyilatkozat kézbesítése és az 

azonnali beszedési megbízás alapján a Kedvezményezett bankszámlájának a 

megterhelése egyidejűleg történik. 

12.1.3 A támogatás csak akkor folyósítható, ha a Kedvezményezett a számlavezető bankja 

által érkeztetett felhatalmazó levelet a KSZ-hez eljutatta. 

12.1.4 Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél mintája a 8. számú 

mellékletben található. 

12.2 .A. Jelzálogjog ingatlan vagyontárgyon 

12.2.1 A Szerződésből eredő, a Kedvezményezettet terhelő kötelezettségek nem teljesítése 

esetére a GKM javára, legalább az odaítélt támogatással és járulékaival – a járulék 

összege a támogatási összeg 20%-ának felel meg – azonos összeg erejéig a GKM által 

elfogadható ingatlanra közjegyzői okiratba foglalt jelzálogjogot , és annak 

biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. A támogatás csak akkor 

folyósítható, ha a jelzálogot az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezte. 
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12.2.2 Ingatlanbiztosíték akkor fogadható el, ha független ingatlan-értékbecslő által 

felértékelt forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja a támogatási összeget. 

12.2.3 Jelzálogjog csak tehermentes ingatlanra jegyezhető be, vagy olyan ingatlanra, amely 

a már fennálló terhek érvényesítése esetén is elegendő fedezetet nyújt a támogatás 

összegének visszafizetésére. 

12.2.4 Főszabályként csak első ranghelyi jelzálogjog fogadható el biztosítékként. Abban az 

esetben fogadható el másod, vagy további ranghellyel rendelkező jelzálogjog 

bejegyzés, ha a megelőző zálogjogok érvényesítését követően is elegendő fedezet 

marad, a támogatás összegének visszafizetésére. 

12.2.5 A GKM által terhelt vagyontárgy további elzálogosításához a Támogató előzetes 

írásbeli hozzájárulása szükséges. 

12.2.6 A jelzálog törlését a Támogató az utolsó nyomonkövetési jelentés jóváhagyásával 

egyidejűleg engedélyezi. A jelzálog törlésére abban az esetben is lehetőség van, ha a 

Kedvezményezett más biztosítékkal váltja ki a jelzálogot, és a kiváltást a Támogató 

jóváhagyja. 

12.2.7 A jelzálogszerződés minta a Szerződés 9. számú melléklete. 

12.3 Bankgarancia /Biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvény 

12.3.1 A Kedvezményezett feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát, vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényt bocsát rendelkezésre.  

12.3.2 A Kedvezményezett a bankgaranciát vagy kezesi kötelezvényt köteles az utolsó 

nyomonkövetési jelentés aláírását  követő 30 napig terjedő időszakra fenntartani. 

12.3.3 A támogatás csak akkor folyósítható, ha a bankgarancia nyilatkozatot vagy kezesi 

kötelezvényt a Szerződő Felek aláírták és azt a Kedvezményezett a KSZ- hez eljuttatta.  

12.3.4 A bankgarancia minta és a kezesi kötelezvény minta a Szerződés 9. számú melléklete. 

12.4 A Szerződés [] és [] pontban meghatározott biztosítékok kombinálhatóak, valamint a 

végrehajtási időszakban a Támogató jóváhagyásával változtathatóak. A Támogató 

jóváhagyásával más biztosíték (szintén a támogatási összeg 120%-nak megfelelő 

összegben és a Projekt befejezésének [a Szerződés 3.7. pontja] időpontjáig ) is 

felajánlható. 

12.5 Vagyonbiztosítás 

12.5.1  A Kedvezményezett köteles teljes körű vagyonbiztosítást kötni a zálogjoggal érintett 

vagyontárgyak tekintetében, melynek kedvezményezettje a GKM. A vagyonbiztosítást 

az 54/2005. (III.26) Korm.rendeletnek megfelelő ideig kell biztosítani.[helyi 

önkormányzat, önkormányzati társulás központi költségvetési szerv esetében] 

Beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyakra nem köteles a 

Kedvezményezett vagyonbiztosítást kötni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a 

fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná 

válik. 

12.5.2 A Kedvezményezett köteles a Projekt eredményeként létrejött/Projekt keretében 

beszerzett vagyontárgyakra a kárveszély viselésnek a Kedvezményezettre való 

átszállásával egyidejűleg a Magyar Biztosítók Szövetsége által elismert, illetve a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével rendelkező biztosítónál 

saját költségére vagyonbiztosítási szerződést kötni, vagy a már megkötött 

vagyonbiztosítási szerződést saját költségére a vagyontárgyakra kiterjeszteni, és azt 
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fenntartani a Projekt befejezésének (3.7. pont) a jelen Szerződésben meghatározott 

végső határidejéig. 

12.5.3 A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonbiztosítási szerződésben 

meghatározott elhelyezési és őrzési feltételeket biztosítja. Kedvezményezett ezen 

kötelezettsége megszegése folytán bekövetkezett kárért a jelen Szerződés megszegésén 

alapuló teljes felelősséggel tartozik. 

12.5.4 A biztosítási szerződés végső kedvezményezettjeként – a támogatásból beszerzett 

eszközök erejéig – a GKM-et kell feltüntetni. A Támogató, káresemény esetén a 

befolyó biztosítási összeget – a Kedvezményezetten keresztül – teljes egészében a 

biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy javítására, illetve pótlására fordítja azzal, 

hogy az esetleges maradvány a GKM-et illeti. A biztosítási eseményről a 

Kedvezményezett haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a KSZ-t, a kárrendezés 

befejezésekor pedig részére köteles írásbeli beszámolót küldeni. 

12.5.5 A vagyonbiztosítási szerződés megkötéséről vagy a már megkötött vagyonbiztosítási 

szerződésnek a vagyontárgyakra történő kiterjesztéséről a Kedvezményezettnek a 

beszerzéssel egyidejűleg kell intézkednie. A biztosítási kötvényt a Támogató vagy az 

általa ellenőrzéssel megbízott szervezet, illetve személy valamint a KSZ részére a 

Kedvezményezett köteles bemutatni. A biztosítási szerződés megkötésének 

elmulasztásából fakadó kár a Támogatóra vagy a KSZ-re nem hárítható át és ebben az 

esetben a Kedvezményezett saját költségén köteles a sérült vagyontárgy javítására 

vagy a megsemmisült/eltulajdonított vagyontárgy pótlására.  

12.6 Egyéb, a Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

12.6.1 Ha a Kedvezményezett a telephelyet akárcsak részben támogatásból vásárolta vagy 

építette meg, keretbiztosítási jelzálogot kell érvényesíteni a fenntartási időszak végéig. 

Ettől érvényesen eltérni nem lehet. 

12.6.2 Amennyiben a Szerződés szerinti első kifizetéshez, de legfeljebb a Szerződés 

megkötését követő egy éven belül a folyósítás érdekében a Kedvezményezett nem 

igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Szerződés hatályát veszti. 

13 Tájékoztatás és nyilvánosság 

13.1 A Kedvezményezett tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeit, 

összhangban az 1159/2000. EK rendelettel a 11. számú határozza meg.  

13.2 A Kedvezményezett köteles a Támogatót és a KSZ-t írásban értesíteni a tájékoztatással 

és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének keretében szervezett 

eseményekről (pl. sajtótájékoztató, konferencia) az esemény időpontját megelőzően 

legalább 10 munkanappal. 

14 A Szerződés módosítása 

14.1 A Kedvezményezett vagy a Támogató kérésére, indokolt esetben, a támogatási cél 

sérelme nélkül a jelen Szerződés, annak időbeli hatályán belül közös megegyezéssel 

írásban módosítható. A Kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmet 

megfelelő indoklással ellátva kell a KSZ részére előterjesztenie. 

14.2 A Támogató a beérkezett módosítási kérelmet, a kérelem a KSZ általi kézhezvételtől 

számított 30 napon belül elbírálja. 
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14.3 A szerződés módosítási kérelem beérkezését követően a támogatási összeg folyósítása a 

kérelem elbírálásáig felfüggesztésre kerülhet.  

14.4 A Szerződés módosítása nem lehet visszamenőleges hatályú (beleértve a Projekt fizikai 

kivitelezésében történő módosulást is). 

14.5 A Kedvezményezett csak olyan indokkal kezdeményezheti a jelen Szerződés 

módosítását, amely a támogatás megítélésének feltételeit utólag nem változtatja meg. 

Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható, úgy az eset 

összes körülményeit – így különösen a Projekt gazdaságos megvalósíthatóságát – 

mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződésmódosítás vagy szerződésszegés 

esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

14.6 Amennyiben a szerződés-módosítást a Támogató kezdeményezi, a Támogató a KSZ-en 

keresztül a szerződéstervezetet megküldi a Kedvezményezettnek, amelyet a 

Kedvezményezett, ha egyetért, 15 napon belül aláírva visszaküld a KSZ részére. 

Amennyiben a szerződés-módosításra az intézményrendszer, jogszabályváltozás, vagy 

az operatív program környezetének megváltozása miatt kerül sor, a Kedvezményezett 

köteles a szerződésmódosítást jóváhagyólag aláírni. 

14.7 A Támogató fenntartja a jogot, hogy a Kedvezményezett jelen Szerződés módosítási 

kérelmét saját belátása szerint elutasítsa.  

15 A támogatás folyósításának felfüggesztése  

15.1 A Támogató jogosult a támogatás folyósításának legfeljebb 60 napig tartó 

felfüggesztésére, ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a jelen szerződésben, vagy a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. Amennyiben a 

Kedvezményezett a szerződés-, illetve jogszabályellenes állapotot a fenti határidőn 

belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.  

15.2 Amennyiben a Kedvezményezett 60 napon túl meg nem fizetett lejárt köztartozással 

rendelkezik, vagy halmoz fel, a köztartozás megfizetéséig a támogatás folyósítását fel 

kell függeszteni. 

15.3 Amennyiben a Kedvezményezett egy másik, valamely közösségi alapból vagy hazai 

központi költségvetési előirányzatból támogatott pályázatára/projektjére vonatkozóan 

vizsgálat indul, a jelen Projektre teljesítendő kifizetések a másik pályázattal/projekttel 

összefüggésben szükséges intézkedéseknek a megfelelő testület által történő 

végrehajtásáig felfüggeszthetők.  

15.4 Abban az esetben, ha a Projektben meghatározott valamely tevékenység hatósági 

engedélyhez kötött, és az adott tevékenység vonatkozásában az engedélyek nem állnak 

teljes körűen rendelkezésre, a jogerős hatósági engedélyek beszerzéséig a tevékenység 

vonatkozásában a támogatás folyósítását fel kell függeszteni. 

15.5 A Támogatót illetve a KSZ-t, a felfüggesztés bármely okból történő elrendeléséből 

eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem 

terheli. A Kedvezményezett jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit bármely okból 

elrendelt felfüggesztés nem érinti. E körben, a Kedvezményezett köteles, különösen, a 

Projekt (rész)eredményeinek, illetve a Projekttel érintett vagyontárgyak 

állagmegóvásáról, őrzéséről saját költségén gondoskodni. Ugyancsak a 

Kedvezményezettet terhelik, a felfüggesztéssel együtt járó többletköltségek (pl. 

levonulás költségei) is. 
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16 A Szerződés hatálya, megszűnése 

16.1 A Szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásával érvényesen létrejön, és 

hatályba lép. 

16.2 Szerződő felek a Szerződés jellegére tekintettel a felmondás jogát kizárják. 

16.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés a teljesítést megelőzően 

csak vis-maior, egyik félnek sem felróható lehetetlenülés, a Támogató, vagy a 

Kedvezményezett általi, a jelen Szerződésben meghatározott esetekben és módon 

történő elállása, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg. 

16.4 Amennyiben vis-maior bekövetkezése miatt a Projekt csak szerződés módosításával 

valósítható meg, a Kedvezményezettnek kezdeményeznie kell a KSZ-nél a Szerződés 

módosítását.  

16.5 A Támogató elállhat a Szerződéstől különösen az alábbi esetekben:  

a. ha a Kedvezményezett érdekkörében bekövetkezett változás folytán nem felel 

meg a Pályázati feltételeknek;  

b. ha a Projekt jellegében, léptékében, időzítésében vagy megvalósításában jelentős 

változás következik be, amelynek eredményeként a Projekt már nem felel meg a 

Pályázati Felhívásban, illetve a Szerződésben leírtaknak, vagy célnak, vagy a 

költségek és a számszerűsített célok elmaradnak a tervezett ütemezéstől (azaz a 

számszerűen megállapított kötelezettségek esetén a kötelezettséget 75%-ban, vagy 

annál kisebb arányban teljesíti), és a 14. pont szerinti módosításra nincs lehetőség;  

c. ha a Szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított három 

hónapon belül a Szerződés teljesítése nem kezdődik meg (azaz a Szerződés 3.5. 

pontjában meghatározott kezdő tevékenység elvégzését a Kedvezményezett nem 

kezdi meg), illetve a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem 

kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; 

d. amennyiben a Szerződés meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző 

körülmény bekövetkezése fenyeget, vagy ilyen bekövetkezett; 

e. amennyiben a tulajdonosi szerkezet változását követően, a Kedvezményezett már 

nem felel meg a Pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. A 

Kedvezményezett személyének megváltozását jelenti, más jogi formába történő 

átalakulása, vagy jogutóddal történő megszűnése, egyesülése, szétválása; 

f. ha a Kedvezményezett elhatározza végelszámolással való megszűnését, vagy más 

módon jogutód nélkül megszűnik; 

g. ha a Kedvezményezett felszámolását, végelszámolását vagy az adósságrendezés 

megindítását jogerősen elrendelik. 

16.6 A Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a 

szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem 

képes. Ilyen esetben köteles a részére már folyósított támogatás összegét, az elállást 

követő 5 napon belül visszafizetni. Az igénybe nem vett támogatás annak zárolásával, 

törlésével visszavonásra kerül.  

16.7 Amennyiben a Kedvezményezett - neki fel nem róható okból - a szerződésben vállalt 

kötelezettségeit csak részben, de számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 

legalább 75%-ot meghaladó arányban teljesíti, az igénybe nem vett támogatás - törvény, 

illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - annak zárolásával, törlésével 

visszavonásra kerül. Ebben az esetben a Kedvezményezett köteles szerződésmódosítást 



 

 21 

kezdeményezni. A szerződésmódosítás sikertelensége, vagy kezdeményezésének 

elmaradása esetén a Támogató a Szerződéstől elállhat, mely esetben a 

szerződésszegésre vonatkozó előírások alkalmazandóak. 

16.8 Jelen szerződés megszűnik, amennyiben azt mindkét fél szabályszerűen teljesíti.  

17 Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

17.1 Ha a felek bármelyike, neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt 

kötelezettségét, szerződésszegést követ el, melynek következtében a másik fél, a 

szerződésben meghatározott módon, ennek hiányában, a teljesítésre történő írásbeli 

felhívásban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően jogosult a 

szerződéstől elállni. 

17.2 Kedvezményezett szerződésszegésének minősül különösen, ha 

a) a 16.5. pontban foglaltak a Kedvezményezettnek felróható okból következnek be; 

b) a Kedvezményezett a Pályázati Felhívásra benyújtott Pályázathoz csatolt, továbbá a jelen 

Szerződésben meghatározott bármely nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy e 

nyilatkozatainak bármelyikét visszavonja, illetőleg írásbeli bejelentési kötelezettségét 

nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti; 

c) a Kedvezményezett a Pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, az 

előrehaladási jelentéshez, vagy a Támogató tájékoztatása során valótlan vagy hiányos 

adatokat szolgáltatott, vagy valótlan, hiányos nyilatkozatokat tett, vagy a Szerződés 4.9. 

pontjában meghatározott hozzájárulást visszavonja, vagy egyébként csalárd módon járt el; 

d) a Kedvezményezett a Szerződésben meghatározott ellenőrzéseket akadályozza, az 

ellenőrzés tűrési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, illetve jelentéstételi 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy az együttműködési kötelezettségét 

megszegi; 

e) A Kedvezményezett a Szerződés 12. pontjában meghatározott biztosítékadási 

kötelezettségeknek nem tesz eleget; 

f) ha a támogatás hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a hatósági 

engedélyeket a Szerződés hatálya alatt visszavonják; 

g) a Kedvezményezettnek felróható okból a költségek költségkategóriák szerinti bontása 

vagy évek szerinti lehívása a teljes támogatás értékének 10 százalékát meghaladó 

mértékben eltér a tervezettől, vagy az indikátorok kedvezőtlen irányban 10%-ot 

meghaladó mértékben megváltoznak; 

h) ha a Kedvezményezett nem tartja be a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat, illetve nem 

biztosítja a tisztességes, nyílt eljárások, és a versenyeztetés alapelveinek érvényesülését; 

i) a Kedvezményezett a támogatást részben vagy egészben nem rendeltetésszerűen használja 

fel, vagy a Projekt a Pályázatban megfogalmazottakhoz képest jelentős változáson megy 

keresztül, melynek eredményeként már nem felel meg a Pályázatban, illetve a 

későbbiekben elfogadott módosításokban leírtaknak; a támogatás a pályázatban 

meghatározottaktól eltérő célokra kerül felhasználásra, vagy a Projekt során beszerzett 

eszközök, vagyontárgyak, szellemi alkotások tulajdonjoga Támogató előzetes 

hozzájárulása nélkül megváltozik. 

17.3 Szerződésszegés esetén Támogató a Szerződéstől eláll, és a támogatást egyidejűleg 

visszavonja. Ebben az esetben a Szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő 

hatállyal megszűnik, a Kedvezményezett a már folyósított támogatást az elállás 
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időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás(ok) 

időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított 

kamattal növelve az elállás időpontjától számított 15 napon belül köteles visszafizetni. 

17.4 A Kedvezményezett legfeljebb 5 évre kizárható a Támogató valamint a Nemzeti 

Fejlesztési Terv által biztosított pályázati lehetőségekből, ha az alábbiak közül legalább 

egy feltétel bekövetkezik: 

a) a Szerződésben rögzített kötelezettség illetve részkötelezettség teljesítése a szerződésben 

foglalt határidőben egyáltalán nem vagy csak részben - számszerűen megállapított 

kötelezettségek esetén 75%-ot (telephely vásárlására adott közvetlen támogatás esetén 

66%-ot) el nem érő arányban - valósul meg; 

b) a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg; 

c) a Kedvezményezett a bármely bejelentési kötelezettségének az ott előírt határidőig sem 

tett eleget. 

A támogatási rendszerből való kizárás a strukturális alapokból vagy a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás esetén valamennyi a strukturális alapokból vagy a Kohéziós Alapból 

finanszírozott támogatási rendszerre kiterjed. 

18 Egyéb rendelkezések 

18.1 A társulás/konzorcium tagjai a társulás/konzorcium működéséért, a támogatás 

szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért, továbbá esetleges visszakövetelése 

esetén a támogatás visszafizetéséért egyetemlegesen felelnek a Támogató felé. 

18.2 A társulási/konzorciumi megállapodás módosításához a Támogató előzetes, írásbeli 

hozzájárulása szükséges. 

18.3 A Kedvezményezett köteles a Támogatóval haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni, 

amennyiben a társulási/konzorciumi megállapodás megszűnik. Az egyeztetésen köteles 

megjelölni – amennyiben tervez ilyet – az újabb társulási/konzorciumi megállapodás 

megkötésének időpontját, a tagokat, és be kell mutatnia a megállapodás tervezetét. 

Amennyiben a Támogató hozzájárul az új megállapodás megkötéséhez, a jelen 

Szerződésben – annak módosításával – az új tagok válnak jogosulttá és kötelezetté. 

Ennek hiányában vagy az ehhez történő hozzájárulás megtagadása esetén a Támogató 

érvényesítheti a jelen Szerződés megszegésének következményeit. 

18.4 A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére a szerződő felek 

– a pertárgy értékétől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi 

Bíróság illetékességét kötik ki. 

18.5 A Kedvezményezett a Projektet a szakmai szokásoknak megfelelően kellő alapossággal, 

hatékonysággal és gondossággal, továbbá a jelen Szerződés rendelkezéseinek 

betartásával köteles megvalósítani. 

18.6 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alábbi hazai jogszabályok előírásait 

kell figyelembe venni: 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk); 

- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.); 

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);  

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;  
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- Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 

30.) Korm. rendelet (Ámr.);  

- A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény;  

- Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó 

támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) 

Korm. rendelet;  

- A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi 

Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához 

kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek 

kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet; 

- A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi 

Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos 

szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet; 

- A jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált 

európai uniós forrásokból származó támogatások és a kapcsolódó állami 

támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet; 

- A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási 

szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM - GKM - FMM - FVM - PM rendelet;   

- Az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó 

támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 6/2005. (III.23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM rendelet; 

- Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával 

megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. 

(VIII. 15.) Korm. rendelet. 

18.7 Tekintettel arra, hogy a Szerződés az Európai Unió pénzügyi eszközeinek 

felhasználásával kapcsolatos, a Szerződő Feleknek figyelembe kell venniük a vonatkozó 

EU szabályozást, különösen: 

- Az Európai Unió Tanácsának 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a 

Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról; 

- Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 1999. július 12-i 

1783/1999/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról; 

- A Bizottság 448/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a strukturális alapok által 

társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 

1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról 

szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről; 

- A Bizottság 2000. május 30-i 1159/2000/EK rendelete a Strukturális Alapok által 

nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a 

nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről. 

18.8 Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képzik az alábbi mellékletek 

1. számú melléklet: A Kedvezményezett által KIOP környezetvédelem prioritás [] 

intézkedése keretében [dátum] meghirdetett pályázati felhívására beadott pályázata 

2. számú melléklet: Eltérések a pályázattól 

3. számú melléklet: Költségvetés  

4. számú melléklet: Horizontális elvek, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 

indikátorok  

5. számú melléklet: Költségösszesítő  
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6. számú melléklet: Teljesítés-igazolás minta 

7. számú melléklet: Könyvvizsgálati igazolás/jelentés formanyomtatvány  

8. számú melléklet: Felhatalmazó levél formanyomtatvány (azonnali beszedési 

megbízásra)  

9. számú melléklet: Jelzálogszerződés / Bankgarancia / Kezesi kötelezvény 

formanyomtatvány  

[]. számú melléklet: Közbeszerzési kérdőív és nyilatkozat 11. számú melléklet: 

Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó tevékenységek 

12. számú melléklet: Indikátor táblázat  

13. számú melléklet: Előrehaladási jelentés formanyomtatványa  

 

18.9 Jelen Szerződés … oldalon és ….(….) eredeti példányban készült és a szerződéshez 

csatolt … melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

 

 

 

 

Kedvezményezett: 

 

_________________________________ 

[név] 

[beosztás] 

[szervezet] 

 

P.H. 

Kelt: ………………………………….. 

 

Támogató: 

 

_________________________________ 

Egyed Géza 

Helyettes Államtitkár 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

KIOP Irányító Hatóság vezetője 

P.H. 

Kelt: ………………………………….. 

 

[költségvetési szervek, önkormányzatok 

esetében] 

Ellenjegyezte: 

_________________________________ 

[név] 

[jegyző/gazdasági vezető] 

[szervezet] 

 

P.H. 

Kelt: ………………………………….. 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

_________________________________ 

Név:                                 

KIOP Irányító Hatóság  

 

 

P.H. 

Kelt: ………………………………….. 

 

 

 

……………………………………… 

Partner 
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1. számú melléklet 

A Kedvezményezett által KIOP környezetvédelem prioritás [] intézkedése 

keretében [dátum] meghirdetett pályázati felhívására beadott pályázata 
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2. számú melléklet 

 

Eltérések a pályázattól 
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3. számú melléklet 

Költségvetés 
[ide kell beszúrni a megfelelő költségvetési táblázatot] 
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4. számú melléklet 

Horizontális elvek, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 

indikátorok 
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5. számú melléklet 

Költségösszesítő minta 

 
 

KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ 

No. Tevékenység 
Számla 

sorszáma 
Számla végösszege (bruttó) Elszámolható költség 

I. Ingatlanvásárlás 

1         

2         

3         

…         

  összesen:     

II. Ingatlan építés, felújítás 

1         

2         

3         

…         

 összesen:       

III. Gépek, berendezések beszerzése  

1     

2     

3     

…     

 összesen:   

IV. Immateriális javak 

1     

2     

3     

…     

 összesen:   

V. Anyagjellegű ráfordítások 

1     

2     

3     

…     

 összesen:   

VI. Személyi jellegű ráfordítások 

1     

2     

3     

…     

 összesen:   

ÖSSZESEN:  
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6. számú melléklet 

Teljesítés-igazolás minta 

 

SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓK  

Szerződés tárgya: 

Szerződés száma: 

Kedvezményezett neve, címe: 

Szállító neve, címe: 

SZÁMLA AZONOSÍTÓK  

Számla száma:  

Számla kelte: 

Számla értéke:…………………Ft 

Elvégzett munka megnevezése: 

 

Igazolom, hogy a Szállító a (számla száma) számlaszámú számlán feltüntetett munka műszaki teljesítését 

(dátum)-ig elvégezte, és az elvégzett munkáról a Szállító a fent nevezett (rész)számlát a hivatkozott számú 

szerződésben foglaltaknak megfelelően állította ki. 

 Kedvezményezett  

 

Aláírás:__________________________ 

Név:  

Kelt:  

 

………………………….. 

P.H. 

 

 

Igazolom, hogy a Szállító a hivatkozott számlában feltüntetett munkát a vonatkozó szerződésben foglaltakkal 

összhangban, megfelelő minőségben ténylegesen elvégezte, ezért a számla benyújtható.  

 Mérnök  

 

Aláírás:__________________________ 

Név:  

Kelt:  

 

………………………….. 

P.H. 
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A Kedvezményezett és a Mérnök teljesítési igazolása, valamint a KSZ rendelkezésére álló egyéb információk 

és –amennyiben sor került helyszíni ellenőrzésre - az elvégzett helyszíni ellenőrzések alapján igazolom, hogy 

a hivatkozott számú számlán feltüntetett munkákat a hivatkozott szerződésben foglaltaknak megfelelően 

elvégezték. A szakmai teljesítést igazolom.  

 Közreműködő Szervezet 

 

Aláírás:__________________________ 

Név:  

Kelt:  

 

………………………….. 

P.H. 

 

 

Mint Érvényesítő a szakmai teljesítési igazolás alapján az összegszerűséget, a fedezet meglétét és az előírt 

alaki követelmények betartását ellenőriztem.  

 Érvényesítő  

 

Aláírás:__________________________ 

Név:  

Kelt:  

 

………………………….. 

P.H. 
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7. számú melléklet 

7.a melléklet 
 

Könyvvizsgálói nyilatkozat formanyomtatvány 
 

 

(Kedvezményezett) Könyvvizsgálója, (Név) a Támogatási Szerződés …….pontjában foglaltakra tekintettel 

igazolom, hogy a (Projekt megnevezése, projekt azonosítószáma) projekt keretében benyújtott  

 

 

                

  

Költségsor 

 száma* 

Tevékenység 

 megnevezése** 

Szállító 

megnevezése 

Számla 

 sorszáma 

Számla 

 kelte 

Bruttó összeg 

Forintban 
  

                

                

                

                

  Megjegyzés:  *     A negyedéves bontású költségvetési tervnek megfelelő sorszámot kell megadni.   

    

**   A negyedéves bontású költségvetési tervnek megfelelő sorszámhoz tartozó 

        tevékenység (szakmai szolgáltatás) megnevezése.    

                

 

 

számlákat megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy számlák megfelelnek az általános forgalmi adóról szóló-

többször módosított 1992.évi LXXIV. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak, 

valamint a szerződésben rögzített előírásoknak.  

 

 

 

Kelt, év, hónap, nap 

 

 

                 Pecsét 

          Könyvvizsgáló neve, aláírása 

        Könyvvizsgálói engedély száma  
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7.b melléklet 
 

Könyvvizsgálói jelentés formanyomtatvány 

 

 

  [Dátum] 

Címzett: 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 

1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. 

(megbízott közreműködő szerv: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Fejlesztési Igazgatóság, 1011 

Budapest, Fő utca 44-50., postacím: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 1394 Budapest, Pf. 351) 

 

 

Támogatási szerződés referenciaszáma: ...  

Támogatási szerződés tárgya: ...  

Kedvezményezett neve és címe: ...  

A könyvvizsgálói igazolás alapjául szolgáló időszak: ...  

 

 

Tisztelt ………….! 

 

 

A Kedvezményezettől kapott megbízás alapján elvégeztük a támogatási illetve [] 

vállalkozási/megbízási/szállítói stb. szerződés könyvvizsgálatát, annak érdekében, hogy a támogatási szerződés 

[] bekezdésének megfelelően a pályázat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése biztosítva legyen. Vizsgálatunkat 

a magyar könyvvizsgálati szabályoknak megfelelően, a fent meghatározott támogatási szerződés [] pontja 

alapján, jogszabályban előírt könyvvizsgálat elvégzésére bejegyzett szervként végeztük el.  

 

Ezúton igazoljuk, hogy a támogatási illetve [] vállalkozási/megbízási/szállítói stb. szerződésben meghatározott 

pályázat vizsgált könyvelése, elszámolása (mind a bevételeket, mind a kiadásokat tekintve) hiteles, megbízható 

és megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott. Igazoljuk továbbá, hogy a felmerült kiadások, összesen …. 

forint (a könyvvizsgálói igazolás mellékletében feltüntetett összeg) a szerződésben foglaltaknak megfelelnek.  

 

< A könyvvizsgálói igazoláshoz csatolandó egy, a Pályázat Költségvetés alapján összeállított 

részletezés, mely minden egyes tétel esetében tartalmazza az eredeti költségvetési tervet, az 

esetleges korábbi igazolások által jóváhagyott összeget, az ezen igazolásban foglalt összeget, 

valamint az igazolás kiállításának időpontjában jóváhagyott teljes összeget. > 
 

 

:Korlátozó záradék:1 : 

A Kedvezményezett az általunk vizsgált könyvelésében, elszámolásában az alábbi, véleményünk szerint nem 

igazolható, nem elismerhető költségekre kért kifizetést, illetve számolt el sajáterő felhasználásként: 

 

Leírás Összeg < Ft > Miért nem kerül igazolásra? 

   

   

Összesen  - 

 

  [Név és aláírás 

könyvvizsgáló regisztrációs száma]

                                                           
1  A bekezdés, amennyiben szükséges, kizárólag a számla kifizetéséhez kapcsolódó könyvvizsgálói 

igazolásokba illesztendő. 
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8. számú melléklet 
 

Felhatalmazó levél formanyomtatvány (azonnali beszedési megbízásra) 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

(számlavezető neve és címe) 

 

 

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által 

benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

 

Számlatulajdonos megnevezése:  

Számlatulajdonos székhelye:  

Felhatalmazással érintett bankszámla 

száma: 

 

Jogosult neve:  

Jogosult székhelye/címe:  

Jogosult bankszámla száma:  

Jogosult számlavezetőjének 

megnevezése: 

 

 

A felhatalmazás érvényessége visszavonásig.  

 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.  

 

 

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap 

 

 

 

      …………………………………….. 

       Számlatulajdonos 

Záradék: 

 

…………………………………………………………………………………..….Hitelintézet, mint a 

Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési 

megbízás útján érvényesítheti.  

 

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap 

 

 

 

      …………………………………….. 

       Hitelintézet 
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9. számú melléklet 

Jelzálogszerződés / Bankgarancia / Kezesi kötelezvény formanyomtatvány 

 

 

KÖZJEGYZŐI OKIRAT 
/200  . ügyszám 
Alulírott napon 200  . Kettőezer   év ……………. hó ….. tizenhetedik napján doktor *, mint 

doktor *, Budapest, …….. kerület, ………… számú székhelyére kinevezett 

közjegyző/közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes előtt, a közjegyző hivatolos 

helyiségében, ahol jelen voltak: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
egyrészről: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15., bankszámlaszáma: 

«Adott célelőirányzathoz tartozó számlaszám» ,törzsszáma: ) továbbiakban: Zálogjogosult képviseletében --------  

az …….. (a KSZ megnevezése) (székhelye: …………adószáma: ……………………., cégjegyzékszáma: 

…………………….,statisztikai számjele:…………………………………..) képviseletében együttes/önálló 

aláírási joggal rendelkező képviselők/ként …………., aki/k személyazonosságát/ukat a ……………… számú 

személyazonosító igazolványával/ukkal igazolta, képviseleti jogosultságá/ukat a ………………………………... 

és a jelen közjegyző/közjegyzőhelyettes által 200 . Kettőezer   év ……………. hó …………… napján a 

cégbíróság nyilvántartásából lekérdezett és hitelesített Cg. …………… számú nyilvános cégadatok kivonatával 

és a jelen okirat mellékletét képező meghatalmazással igazolta, melyről készült hiteles másolatot 

közjegyző/közjegyzőhelyettes jelen okirat eredeti példányához fűz.  -------------------------------------------------------  

   

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

   

   

másrészről: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Név egyéni vállalkozó/cégnév (született: …………., 19... ……………. ………..., anyja 

neve: ……………., személyi azonosító száma: ………………., bankszámlaszáma: 

…………), ……………………….. szám alatti lakos, ……… állampolgár, aki 

személyazonosságát a felmutatott … számú személyi igazolvánnyal igazolta, mint  

Zálogkötelezett (továbbiakban: Zálogkötelezett). -------------------------------------------------  

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

A nevezetteket közjegyző/közjegyzőhelyettes tájékoztatta a szerződő feleket zálogjog 

szabályairól és jogkövetkezményeiről, arról, hogy ingatlanon a tulajdonjog és a zálogjog az 

ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, valamint arról, hogy a bíróság 

végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza  --------------------  

- a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, ---------  

- a jogosult és a kötelezett nevét,  -------------------------------------------------------------------------  

- a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,  ---------------------------------------  

- a teljesítés módját és határidejét, továbbá arról, hogy ------------------------------------------------  

- ha a kötelezettség feltétel vagy időpont bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is 

szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa,  ----------------------  
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- illetőleg arról, hogy a közjegyzői okirat alapján akkor van helye végrehajtásnak, ha a 

közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik, és ha a követelés 

teljesítési határideje letelt, ----------------------------------------------------------------------------------  

és arról, hogy a bíróság végrehajtási záradékkal látja el a zálogszerződésről szóló közokiratot, 

ha a követelés teljesítési határideje letelt. ----------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fent nevezett ügyfelek – a továbbiakban: Zálogkötelezett és Zálogjogosult együttesen: Szerződő Felek – 

képviselői büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentették, hogy a mai napon is jogosultak az általuk képviselt 

társaság nevében a jelen okiratba foglalni kért jognyilatkozatok megtételére.   Ezután az ügyfelek felkértek, hogy 

foglaljam közjegyzői okiratba Zálogjogosult és Zálogkötelezett között létrejött, ezennel egyezően előadott alábbi 

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

-------------------------JELZÁLOGSZERZŐDÉS ------------------------------- 

---------------------------Ingatlant terhelő jelzálogjog alapítására ---------------------------------------  

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

1. A Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy a Zálogjogosult, mint a Környezetvédelem és 

Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: KIOP) Irányító Hatóság „*” (Kódszám: 

KIOP-200  -.*) című pályázati felhívására a „*” témában benyújtott pályázat keretében a 

Zálogkötelezett mint Kedvezményezett ……….. ,-Ft-ot, azaz ………………… forintot nyert 

el. Ennek igazolásaként felmutatják a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által a 

Zálogkötelezettek kiadott, a pályázat elnyerését tanúsító Támogató levél másolati példányát. --  

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

2. A Szerződő felek egyezően adják elő, hogy, a fenti összegű támogatás nyújtása tárgyában 

egymással szerződést kívánnak kötni/kötöttek (támogatási szerződés). A támogatási szerződés 

értelmében amennyiben a Zálogkötelezett a támogatási szerződésben foglalt 

kötelezettségeinek nem vagy csak részben tesz eleget, a Támogató jogosult a támogatási 

szerződéstől elállni, a támogatást jogszerűen visszavonni, Zálogkötelezett pedig köteles 

támogatás jogcímén az aláírás napjára visszaható hatállyal az általa már igénybe vett 

támogatás összegét - a Magyar Államkincstárnál vezetett számla megterhelésétől a tényleges 

visszafizetés időpontjáig terjedő időre - az elállást közlő, illetve a támogatást visszavonó levél 

kézhezvételének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékével 

megállapított kamat időarányos részével növelten a Magyar Államkincstárnál vezetett 

számlára visszafizetni az elállást közlő, illetve a támogatást visszavonó levél kézhezvételétől 

számított 15 naptári napon belül. --------------------------------------------------------------------------  

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

Szerződő felek előadják továbbá, hogy a Zálogkötelezettnek a megkötendő/megkötött 

támogatási szerződésben foglalt kötelezettségei, illetőleg a szerződésszegés esetén támogatás 

jogcímén keletkező fizetési kötelezettsége szerződésszerű teljesítése biztosítékául a KIOP 

Irányító Hatóság által kezelt KIOP ………………Előirányzatból nyújtott támogatási összeg, 

és annak 20%-a, azaz Húsz százaléka, mindösszesen ……… Ft, azaz ………. forint erejéig 

biztosítékot köteles nyújtani.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

3. Kedvezményezett és Zálogkötelezett nyilatkoznak, hogy a KIOP-200  -.* kódszámú, 

megkötésre kerülő Támogatási szerződés tartalmát megismerték, megértették, és magukra 

kötelezőnek tekintik. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés Zálogkötelezett általi 

megszegése esetén a Támogatóval szemben keletkező fizetési kötelezettsége – mind a 

főkötelezettség, mind annak járulékai, költségek, ügyleti, késedelmi kamat, végrehajtás során 

felmerült költségek – biztosítására Zálogjogosult javára a 4.1. pontban megjelölt ingatlanra 
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első kielégítési ranghelyen ingatlant terhelő jelzálogjogot alapítanak, amelyet az ingatlan-

nyilvántartásba be kell jegyezni. --------------------------------------------------------------------------  
A Zálogkötelezett feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alábbi 4.1.) pontban megjelölt ingatlanra az 

illetékes földhivatal a Zálogjogosult javára a támogatási szerződés biztosítására első zálogjogi ranghelyre 

jelzálogjogot ………….,- Ft, azaz …………. forint összegű támogatás-tőkére, fizetési késedelem esetén évi, a 

lejáratkor érvényes ügyleti kamat, plusz a késedelem időszakában a Polgári Törvénykönyv 301. § (2) bekezdése 

szerinti kamatmérték együttes összegének, de legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó 

napon érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatra, valamint a támogatási összeg 

20 %-ára, azaz Húsz százalékára, mint a zálogjoggal biztosított követelés és a zálogjog érvényesítésének 

költségeire fedezetül szolgáló jogérvényesítési költségbiztosítékra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezze. -----  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 A jelzálogul lekötött ingatlan adatai:  ----------------------------------------------------------------------------------- 

Helység:………………………… -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Helyrajzi száma(i):…………………. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Külterület/belterület:…………………. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingatlan-nyilvántartási megjelölés: ………………(lakóház, udvar, gazdasági épület stb.) -----------------------------  

Terület nagysága: ………………. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tulajdonosa, tulajdoni hányada: ……………………………. ----------------------------------------------------------------  

Terhek: …………………… --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Széljegyek: ………………………………. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szerződő Felek az ingatlan fedezeti értékét kölcsönösen …………………………… Ft-ban fogadják el, melyet a 

felek által felkért független értékbecslő állapított meg. ------------------------------------------------------------------------  

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

5. Bejegyzési kérelem és bejegyzési engedély -------------------------------------------------------  
Szerződő felek közösen kérik a …………. Körzeti Földhivatalt, hogy a jelen közjegyzői 

okiratba foglalt szerződés alapján a jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt …………, 

belterületi, …… helyrajzi számú ingatlan …………..Zálogkötelezett kizárólagos tulajdonát 

képező teljes egészére a Zálogjogosult javára első zálogjogi ranghelyre jelzálogjogot 

…………,- , azaz ……………………. támogatási összegre, annak ……………járulékaira, 

azaz a támogatási összeg 20%-ára ügyleti kamatra, késedelmi kamatra, valamint a zálogjoggal 

biztosított követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire fedezetül szolgáló, 

jogérvényesítési költségbiztosítékra) az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be. --------------------  

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

A földhivatali eljárás költsége (jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése, illetve 

ingatlan-nyilvántartásból történő törlése) a Zálogkötelezettet terheli. -------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Zálogkötelezett a fenti bejegyzésekhez ezennel hozzájárul, és kötelezi magát e bejegyzések tűrésére.  

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

A jelzálogjog Zálogjogosult javára történő bejegyzését a jelen okiratot szerkesztő 

közjegyző/közjegyzőhelyettes külön megkereséssel kérelmezi az illetékes földhivataltól. ------  

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

6. A Zálogkötelezett jótáll azért, hogy a jelzálogul lekötött ingatlan a jelen közjegyzői 

okirat aláírásakor, per-, teher- és igénymentes, és jótáll a Zálogjogosult e közjegyzői okirat 

szerinti első zálogjogi ranghelyű jelzálogjoga megszerzéséért.  -----------------------------------  

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

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

Zálogkötelezett kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a Zálogtárgy - a jelen okirat 4.1 

pontjában esetlegesen foglalt terheken, illetőleg széljegyeken túlmenően - mentes minden 

pertől, igénytől, zálogtól és egyéb tehertől; harmadik személynek nincs semmiféle olyan joga 

a Zálogtárggyal kapcsolatban, valamint annak terhére, vagy azzal kapcsolatban olyan bírósági, 

vagy más hatósági eljárások nincsenek folyamatban, amelyek megnehezítenék, vagy 

lehetetlenné tennék a Zálogjogosult Zálogszerződésben meghatározott jogainak gyakorlását. --  

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

  

A Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog fennállása alatt a 
jelzáloggal terhelt ingatlan értékesítéséhez, illetve az ingatlanra újabb terhek 
bejegyzéséhez a Zálogjogosult írásbeli hozzájárulását kéri.-----------------------------------  

  

7. Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben megjelölt ingatlant 

saját költségén, a Zálogjogosulttal egyeztetett módozatú biztosítási szerződés megkötésével 

biztosítja, a biztosítást a kötvény szerinti gyakoriságú díjfizetéssel fenntartja, és a biztosítási 

szerződést jelen szerződés fennállása alatt nem szünteti meg, nem módosítja.---------------------  

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

Zálogkötelezett vállalja, hogy a jelen pontban foglalt biztosítási szerződésben 

Kedvezményezettként a Támogatót jelöli meg és ezt a rendelkezést a jelen szerződés 

fennállása alatt nem szünteti meg. -------------------------------------------------------------------------  

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

8. A Zálogkötelezett kötelezi magát, hogy a jelzálogjog fennállása alatt az ingatlant 

csak rendeltetésszerűen használja, megfelelően karbantartja, állagát megőrzi, 

értékcsökkenéstől, károsodástól megóvja, és haladéktalanul tájékozatja a Zálogjogosultat az 

ingatlan értékében, értékesíthetőségében bekövetkező kedvezőtlen változásról. ------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a jelzálogjog fennállása alatt a Zálogjogosult a lekötött 

zálogtárgy meglétét, állapotát, rendeltetésszerű használatát, továbbá a Zálogkötelezettet e szerződés, valamint 

jogszabály alapján zálogkötelezetti minőségében terhelő kötelezettségek teljesítését - akár a helyszínen is - 

ellenőrizze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ha a zálog romlása (akár a zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése) a zálogból való kielégítést 

veszélyezteti, a Zálogjogosult felhívására a Zálogkötelezett a felhívásban megszabott határidő alatt köteles a zálogfedezetet az eredeti 

értékére kiegészíteni. Amennyiben a Zálogkötelezett a fenti felhívás ellenére a Zálogjogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a 

fedezetet az eredeti értékére nem egészíti ki, a Zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja az e 

zálogszerződés alapján őt megillető kielégítési jogot.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a zálogfedezet zálogjogtárgyból való 

kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésének minősül, ha a jelen szerződéssel lekötött 

zálogtárgy értéke a jelen szerződésben meghatározott értékéhez képest 10%-kal csökken. ------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a Zálogjogosult a 

kielégítési jogát a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja akkor, 

ha a zálogul lekötött vagyontárgyat – a Zálogjogosult követelése kivételével – bármely 

tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás alá vonják, avagy arra más 

Zálogjogosult az őt a bírósági végrehajtás mellőzésével megillető kielégítési jogát gyakorolja.  

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

10. A zálogból való kielégítési jog gyakorlása esetén - történjék az akár bírósági 

végrehajtás, akár záloghitel nyújtásával, vagy árverés szervezésével üzletszerűen vagy 

hivatalból foglalkozó személynek adott értékesítési megbízás, akár a Zálogjogosult általi 

értékesítés útján - a Zálogkötelezett köteles a zálogul lekötött ingatlant beköltözhető, a vevő 

részére korlátozásmentesen birtokba adható állapotban végrehajtásra, illetve értékesítésre 

bocsátani. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Zálogjogosult a zálogból való kielégítési 

jogának akár a zálogjoggal biztosított követelés lejárta folytán (ideértve a felmondással 

történő esedékessé tételt is), akár egyéb okból történő megnyíltával a kielégítési jogot a 

bírósági végrehajtás mellőzésével akként is gyakorolhatja, hogy a zálogtárgynak a kielégítési 

jog megnyíltától számított 6 (hat) hónap alatti értékesítésére záloghitel nyújtásával, vagy 

árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást ad, 

avagy a zálogtárgyat a kielégítési jog megnyíltától számított 6 (hat) hónap alatt maga 

értékesíti. Az ilyen módokon történő értékesítés esetén a zálogtárgy legalacsonyabb eladási 

árát a szerződő felek a fedezetül felajánlott ingatlannak a biztosítéki érték megállapítására 

vonatkozó jogszabályok alapján a Zálogjogosult által az értékesítés időpontjára, avagy az 

értékesítést legfeljebb 90 (kilencven) nappal megelőző időpontra aktuálisan meghatározott 

biztosítéki értéke 100 %-ában, azaz Egyszáz százalékában állapítják meg. ------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A zálogtárgy értékesítésének bevétele a Zálogjogosultat illeti meg, de köteles a Zálogkötelezettel elszámolni, 

és a követelését, annak járulékait, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket meghaladó bevételt a 

Zálogkötelezettnek kiadni. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ha a jelen pontban foglalt határidő alatt, illetve feltételek mellett a zálogtárgyat nem sikerült értékesíteni, a jelen 

pontban foglalt megállapodás hatályát veszti. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

A zálogtárgy értékesítése előtt a Zálogjogosult, vagy az értékesítéssel megbízott köteles a 

Zálogkötelezettet értesíteni az értékesítés módjáról, helyéről és idejéről. --------------------------- 

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

12. A Zálogkötelezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a Zálogjogosult fent említett 

jogával élni kíván, a Zálogjogosult írásbeli felszólítására a felszólításban megjelölt 

zálogtárgyat, a felszólításban megjelölt helyen és időben, a felszólításban megjelölt 

személynek értékesítés végett – kiürített állapotban – birtokba adja. --------------------------------  

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

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

A Zálogjogosult kielégítési jogának bírósági végrehajtás mellőzésével történő gyakorlása 

esetén a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 

12/2003. (I. 30.) Kormány rendelet szabályait kell alkalmazni.  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13. A Zálogjogosult a fentiek szerinti értékesítés esetén a fenti megállapodás alapján - a 

zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva - jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának 

átruházására, az erre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére, és a zálogtárgy tulajdonosa 

helyett és nevében eljárva a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a 

bejegyzési engedély megadására.  -------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. A Zálogjogosult jogosult kielégítést keresni a zálogtárgyból, amennyiben a támogatási 

szerződésben meghatározott bármely szerződésszegési esemény (a továbbiakban: a 

„Szerződésszegés”), vagy az alábbi események közül bármelyik bekövetkezik: ------------------  

- a Zálogkötelezett bármilyen, a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségének nem 

teljesítése; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- a jelen szerződésben foglalt bármilyen, a Zálogkötelezett által tett nyilatkozat, 

szavatosságvállalás vagy kijelentés jelentős pontatlansága vagy valótlansága, vagy bármiféle 

olyan lényeges információ elhallgatása, amely bármely módon félrevezetővé teszi ezeket a 

nyilatkozatokat, szavatosságvállalásokat vagy kijelentéseket; ----------------------------------------  

- ha a Zálogkötelezett a zálogtárgyon fennálló biztosítást alapító szerződést a zálogjog 

fennállása alatt megszünteti, vagy a biztosítási szerződés más módon szűnik meg, és a 

Zálogkötelezett 15 (tizenöt) napon belül nem köt a zálogtárgyra az előző biztosításhoz 

hasonló feltételekkel új biztosítási szerződést; ----------------------------------------------------------  

- ha a Zálogjogosult által megállapított határidő alatt a Zálogkötelezett a zálogtárgy 

értékcsökkenése folytán lecsökkent zálogfedezetet nem egészíti ki; ---------------------------------  

- ha a Zálogkötelezettel szemben bírósági végrehajtási eljárás indul. -------------------------------  

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

15. A Felek megállapodnak, hogy a kielégítési jog megnyílása után a Zálogjogosult jogosult 

bármely, a joggyakorlás időpontjában hatályos magyar jogszabályok által megengedett 

eszközt igénybe venni a zálogtárgyból való kielégítés érdekében. A zálogtárgyból való 

kielégítés módjának kiválasztása, valamint a kiválasztott módról másik módra történő 

bármikori áttérés a Zálogjogosult joga, amit saját belátása szerint, önállóan gyakorol, és amit a 

Zálogkötelezett köteles tűrni. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Amennyiben a zálogjog több zálogtárgyat terhel, a Zálogjogosult határozhatja meg a 

kielégítési jog érvényesítésének sorrendjét is. -----------------------------------------------------------  

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

16. Zálogjogosult kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatási szerződés a  

zálogjogtárgyból való kielégítés nélkül szűnik meg, a támogatási szerződés megszűnésétől 

számított 5 munkanapon belül a Zálogkötelezettnek kiadja a zálogjognak az ingatlan-

nyilvántartásból való törléséhez szükséges nyilatkozatot (törlési engedélyt).  ---------------------  

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

17. Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy jelen szerződéssel létrejött zálogjog 

és zálogkötelezetti felelősség a zálogjoggal biztosított követelés biztosítékaként változatlan 

tartalommal akkor is fennmarad, ha a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettje 

személyében változás következik be. ---------------------------------------------------------------------  

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

18. Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy jelen közokirat elkészítésével, a zálogjog 

bejegyzésével, változásával, törlésével kapcsolatos költségek a Zálogkötelezettet terhelik. -----  

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

19.  A jelen szerződés szerinti jelzálogjog azon a napon szűnik meg, amikor a 

Kedvezményezett és a Támogató közötti, a jelen jelzálogszerződés 2. (második) pontjában 

meghatározott Támogatási Szerződésből származó kötelezettségeknek a Kedvezményezett 

maradéktalanul eleget tett.-------------------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó jogvitákat 

közvetlen tárgyalás és egyeztetés útján peren kívül megkísérlik rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetére a pertárgy értékére tekintettel a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 

illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. ----------------------------------------  

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

21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------III. RÉSZ  

  

Szerződő felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen közjegyzői okiratba foglalt 

jogügyleteket a saját nevükben kötik.  

  

Az ügyfelek akként rendelkeznek, hogy erről a közjegyzői okiratról az ügyfelek részére korlátlanul adható 

ki hiteles kiadmány.  

  

Zálogkötelezett kötelezettséget vállal jelen okiratba foglalt mindennemű kötelezettsége maradéktalan 

szerződés szerinti teljesítésére. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Alulírott közjegyző/közjegyzőhelyettes, miután meggyőződtem az ügyfelek és a képviselők 

ügyleti képességéről és jogosultságáról, valódi szándékáról, valamint tájékoztattam őket a 

jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, ezt az okiratot elkészítettem, az ügyfelek 

előtt felolvastam, tartalmát és jogkövetkezményeit – különös tekintettel a végrehajthatóságra – 

megmagyaráztam, akik kijelentették, hogy az okirat tartalma mind az ügyfelek valóságos 

ügyleti akaratának, mind a képviselők jognyilatkozatainak mindenben megfelel, ezért azt 

előttem saját kezűleg jóváhagyóan aláírták azzal, hogy a Zálogjogosult képviselői kettő, a 

Zálogkötelezett egy példány hiteles kiadmányt átvettek. ----------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Kelt Budapesten, 200.. Kettőezer… év ………. hó … napján ---------------------------------------------------------------  

 

 

……………………………………………. _______  …………………………………………….. 

 Zálogjogosult s.k. Zálogkötelezett s.k. 
 Képviselő: «Képviselő neve» Képviselő: « Zálogkötelezett neve» 

  

 

 

P.H. 

 

 

………………………………….. 

* s.k. 

mint * közjegyző/közjegyző 

mellett működő közjegyzőhelyettes 
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Ellenjegyzem:  

* közjegyző 

 

/2005. ügyszám 
 

Alulírott közjegyző/közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy ez a másolat az általam elkészített és 

a közjegyző őrizetében lévő eredeti okirattal mindenben szó szerint megegyezik. ----------------  

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

Kelt Budapesten, 2005. Kettőezeröt év ……….. hó ….. tizenhetedik napján. ---------------------  

 

 

 

 * 

 mint *közjegyző/ * közjegyző  

 mellett működő közjegyzőhelyettes  
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/2005. ügyszám 
Díjjegyzék (*,- Ft ügyérték alapján), mely a 14/1991. (XI.26.) IM számú rendelet 7. §- alapján felére 

leszállítva: 

 

Munkadíj: ……..,- Ft 

40 % költségátalány: ……,- Ft 

Készkiadás: …….,- Ft 

Összesen: …….,- Ft 

 

Az eredeti okirat elkészítésével egyidőben egy darab hiteles kiadmány a Zálogkötelezett, kettő 

darab hiteles kiadmány pedig a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részére kiadva. --------  

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

Kelt Budapesten, 2005. Kettőezeröt év ……….. hó ….. tizenhetedik napján. ---------------------  

 

 

 

 

 * 

 mint közjegyző/ * közjegyző  

 mellett működő közjegyzőhelyettes  
 

 

BANKGARANCIA NYILATKOZAT 

 

Garancia jogosultja: 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 

1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. 

A garancia jogosultja nevében eljáró közreműködő szervezet: 

(neve, székhelye, adószáma) 

 

Garancia nyilvántartási száma: 

Támogatási szerződés száma:  

Előttünk, a ……………………………….. Bank Rt. (székhelye, cégjegyzékszáma) előtt 

ismert, hogy a ........................................ (cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, a 

továbbiakban: Megbízó) 

a (fejlesztés elnevezése) beruházás/fejlesztés megvalósításához az Önök által meghirdetett, 

…………………. számú pályázati felhívás keretében ……………………. összegű vissza 

nem térítendő támogatást nyert el. 

A bankgarancia kibocsátásának feltételeként előírt, a Megbízó által a fenti 

beruházás/fejlesztés megvalósítása érdekében Önökkel megkötendő támogatási szerződés 

GKM által megküldött tervezetét a Megbízó a Hitelintézetnek átadta, valamint a támogatási 

döntésről szóló értesítés eredeti példányát bemutatta. 

 

A ……………………………. Bank Rt. kijelentjük, hogy amennyiben a Megbízó az 

Önökkel a (fejlesztés elnevezése) fejlesztés támogatására megkötött, ............. számú 

támogatási szerződésben foglaltak nem teljesítése következtében kötelessé válik az 

igénybevett támogatás visszafizetésére és ezen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a 

GKM megbízásából eljáró ……………………….. (név, cím, képviselő) közreműködő 

szervezet első írásbeli felszólítására (Lehívás), 3 (három) banki munkanapon belül, a 
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Megbízó által a beruházáshoz igénybe vett vissza nem térítendő támogatás, de 

legfeljebb 

 

................... Ft 

(azaz .................................. forint) 

és járulékai (max. a támogatási összeg 20%-a) 

 

erejéig feltétlenül és visszavonhatatlanul – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – fizetést 

teljesítünk az Önök javára, az igénybejelentésben megjelölt, a Magyar Államkincstárnál 

vezetett számlájukra. 

 
Benyújtandó okmányok: a nem teljesítés közreműködő szervezet által történt igazolása. 
 

A jelen Bankgaranciában megjelölt összeg a Hitelintézet által a jelen Bankgarancia alapján 

teljesített kifizetések összegével automatikusan csökken. 

 

Jelen Bankgarancia Nyilatkozat az aláírás időpontjától érvényes.  

 

Jelen Bankgarancia a támogatási szerződésben szereplő, az utolsó nyomonkövetési jelentés 

jóváhagyásáig, de legkésőbb 200. ……………. -ig hatályos. Ezen időpontot követően a 

garanciavállalásból fakadó kötelezettségünk megszűnik, Hitelintézetünk jelen Bankgarancia 

alapján semmilyen jogcímen fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy a jelen 

Bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad.  

 

Jelen Bankgaranciából származó igények harmadik személyre – Hitelintézetünk előzetes 

hozzájárulása nélkül – nem engedményezhetők és nem átruházhatók. 

 

…………………, 200.. ……… .. 

        (Hitelintézet neve)* 

 
 

 
 

KEZESI KÖTELEZVÉNY 

(vissza nem térítendő támogatás igénybevételéhez) 

Kötelezvényszám: 

 

Biztosító (Kezes)  neve:  ………….. Biztosító Rt. 

    címe:  ………….. 

        cégjegyzékszám: 

Szerződő (Megbízó):  neve:   

    címe:   

cégjegyzékszám: 

                                                           
* Amennyiben a nyilatkozat több oldalas, akkor az aláírás és a pecsét minden oldalon szerepeljen! 
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adószáma: 

Kedvezményezett:  neve:                                                Minisztérium 

címe:   

 

 

A Kezesnek tudomása van arról, hogy a Megbízó részére a ………pályázati rendszerében 

benyújtott ……..…………………….. számú pályázata (a továbbiakban: Pályázat) alapján 

kötött támogatási szerződésben (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) ……………… Ft, 

azaz ……………... forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott. (Támogatási 

Szerződés azonosító száma:………….) 

A kezesi kötelezvény kibocsátásának feltételeként előírt, a Megbízó által a fenti 

fejlesztés/projekt megvalósítása érdekében a Megbízóval kötendő/megkötött, a 

……Minisztérium vagy megbízottja által megküldött Támogatási Szerződést/tervezetét a 

Megbízó a Kezesnek átadta, valamint a támogatási döntésről szóló értesítés eredeti példányát 

bemutatta. 

A fentiekre tekintettel a Kezes a Megbízó megbízásából a Kedvezményezett javára jelen 

kezesi kötelezvényt állítja ki. 

 

1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete: 

2. Kezes kötelezettségvállalásának vége: (Pályázati kiírások szerint)  

3. Kötelezvény összege: ……………. Ft , azaz ……………………… forint, amely 

összeg a támogatási összeg 120 %-ával egyenlő. 

A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső 

határa. A Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a 

jelen kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 

4. A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megbízó …. számú 

Támogatási Szerződésben foglaltak nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 

következtében kötelessé válik az igénybevett támogatás és járulékainak 

visszafizetésére, és amennyiben ezen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a 

Kezes a Megbízó helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti 

példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli 

felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 5 

munkanapon belül maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít 

készfizető kezesként a felszólításban szereplő, Magyar Államkincstárnál vezetett 

bankszámla javára. 

5. A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok 

a Lehívással együtt a Kezes fenti megjelölt címére benyújtásra kerüljenek: 

a) a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés tényének a Kedvezményezett által, írásbeli 

nyilatkozattal történő rögzítése és a szerződésszegés tényének igazolására alkalmas 

dokumentáció rendelkezésre bocsátása; 

b) a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés tényét tartalmazó, a fenti a) pont alatt 

hivatkozott nyilatkozatnak az Irányító Hatóság által történő jóváhagyó ellenjegyzése; 

c) a Megbízó részére elküldött írásbeli felszólító levél másolata, melyben a 

Kedvezményezett a Megbízót a visszafizetésre felszólította és amelyből 

                                                           
 Amely esetben az Irányító Hatóság nem értelmezhető, ezen pontban a döntésre jogosult minisztérium, illetve 

szervezeti egység megjelölése szükséges. 
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megállapítható, hogy a felszólításban rögzített teljesítési határidő a Lehívás napjáig 

letelt.  

6. A Kezes a jelen kötelezvény alapján a Kedvezményezett képviseletére jogosult 

személy által szabályszerűen aláírt igénybejelentésre teljesít.  

7. A jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a jelen kezesi 

kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően 

a jelen kezesi kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak – valamennyi, a jelen 

nyilatkozat 5. pontjában előírt okmánnyal együtt - a jelen kötelezvény 2. pontjában 

megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie.  

A Kezes kötelezettségvállalása tehát a jelen kötelezvény 2. pontjában megjelölt 

időpontban megszűnik függetlenül attól, hogy a jelen kötelezvényt a Kezes részére 

visszaszolgáltatták-e, ezt megelőzően pedig azon a napon szűnik meg, amikor a jelen 

kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, vagy amennyiben 

Kedvezményezett egy cégszerűen/szabályszerűen aláírt eredeti példányú lemondó 

nyilatkozatot juttat el a Kezes címére, melyben a Kezest a jelen kezesi kötelezvényben 

vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik. 

8. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása 

nélkül nem engedményezhetők és nem ruházhatók át. 

9. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a 

Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes. 

 

 

Kelt ……………………………………….. (hely, idő) 

 

 

 

             

           …………. Biztosító Rt. (Kezes) 

)
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[]. számú melléklet 

Közbeszerzési kérdőív és nyilatkozat 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzése céljából 
 

    KEDVEZMÉNYEZETT (AJÁNLATKÉRŐ) TÖLTI KI!    

1. Kedvezményezett azonosítása  

Név :   Cím :  

Ajánlatkérő típusa: (kbt. mely §-a alapján):   Támogatási szerződés száma:  

Központi közbeszerzés esetén (megfelelő válasz aláhúzandó)           

a) Központi közbeszerzés hatálya alá tartozik b) önként csatlakozott  

KSZF azonosító: 

2. Kérjük adja meg, hogy a közbeszerzés a projekt mely tevékenységéhez/részéhez 

kapcsolódik és a közbeszerzéssel kapcsolatban benyújtott számlák azonosítószámát!  

Tevékenység megnevezése Számla sorszáma 

  

3. Közbeszerzés összhangban van-e a támogatási szerződéssel? Kérjük, hogy az alábbi 

pontokban való eltérés esetén indokolja ennek okát! 

 Szempont  Igen/nem Eltérés esetén indoklás 

Tartalmilag (i/n)?   

Teljesítési határidő (i/n)?   

Fizetési határidő (i/n)?   

4. A közbeszerzési eljárást követően megkötésre kerülő szerződés 

a) Beszerzés tárgya szerint (megfelelő válasz aláhúzandó)  

Áru Szolgáltatás 

Építés Szolgáltatási koncesszió 

Építési koncesszió  

Beszerzett javak pontos megnevezése és mennyisége:  

 

b) A szerződés értéke nemzeti valutában (Ft) 

Becsült érték (pályázati kiírás alapján) áfa nélkül:    

Szerződött érték áfa nélkül:    

A különbség oka: 

c) Kivitelezői szerződés   

Szerződéskötés (tervezett) időpontja:  

Szerződés lejártának időpontja:  

Szerződés időtartama (hónapok):    

Száma és megnevezése:  

Teljesítés helye és címe:  

5. Az eljárásról 

Az eljárás megindításának dátuma:  

a) Az eljárás (megfelelő válasz aláhúzandó)  

Közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó 

Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó 

Egyszerű eljárás 

b) Az ajánlattételi felhívás megjelenése  

Az európai unió hivatalos lapjában való megjelenés  

Száma (azonosítója).:            
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Időpontja:  ../../.. 

Nemzeti szinten a felhívás közzététele: 

Közbeszerzési értesítőben megjelenés dátuma:  

Száma (azonosítója):   

Az ajánlatok beadásának határideje:  

Az ajánlatok bontásának (tervezett) időpontja:  

c) A szerződő fél kiválasztása  

Ajánlat iránt érdeklődők száma (dokumentációt megvásárlók száma): 

Nemzeti:      külföldi:      

Ajánlattevők száma: 

Magyar:   külföldi:     

Alkalmatlan ajánlattevők (db):  

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:……Műszaki-szakmai alkalmasság: ………. 

A nyertes ajánlattevő adatai: 

Magyar:   Külföldi:.   

Neve:  

Címe:  

Bíráló bizottság időpontja:  

Eredményhirdetés időpontja:   

Milyen szempontok alapján került a szerződő fél kiválasztásra (aláhúzandó):   

 legalacsonyabb ár   

 az összességében legelőnyösebb ajánlat alábbiak alapján értékelve: 

Kirívóan alacsony ellenszolgáltatási érték miatt visszautasított ajánlat (db) 

Alternatív ajánlattétel lehetősége (igen/nem)   

Eredménytelennek nyilvánított eljárás esetén ennek indoklása:   

 

d) Jogorvoslati eljárás a közbeszerzések döntőbizottsága előtt* 

Indult / nem indult (aláhúzandó):  

Milyen eredménnyel zárult:  

Bírósági eljárás követte a KDB döntését vagy nem/ha igen, annak eredménye: 

Megjegyzések   

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve:  

Nyilvántartási száma:  

Alulírott [*], a(z) [*] (székhely [*]), mint ajánlatkérő (Kedvezményezett) képviseletében 

eljáró személy a(z) [*] tárgyban [*] szám alatt lefolytatott közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban ezennel büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

Kedvezményezett a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló  törvény (továbbiakban Kbt.) 

rendelkezéseinek, a közbeszerzési alapelveknek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően járt el, a közbeszerzési eljárást a támogatási szerződéssel összhangban folytatta 

le, az eljárással kapcsolatban valamennyi az adott eljárás fajta tekintetében kötelező 

dokumentumot elkészítette és azok eredeti példányát megőrzi; hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság értesítése a Kbt. -nek megfelelően megtörtént. 

Kelt:  ../../.. 

__________________________________________________________________________ 

* Amennyiben jogorvoslati eljárás indult, a közbeszerzési kérdőívet a jogorvoslati eljárás megindításáról való tudomásszerzést követő 

5 munkanapon belül, a kiegészítést pedig a jogorvoslati eljárás jogerős befejezését követő 5 munkanapon belül kell megküldeni a KSZ 
részére. 

 

 

Kedvezményezett aláírása  
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11. számú melléklet 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó tevékenységek 
 

 

1) A Támogató nyilvánosságra hozza a Kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát és 

helyszínét, a támogatás összegét és arányát.  

 

2) A Kedvezményezett a projekt teljes megvalósítása során köteles a tájékoztatással és 

nyilvánossággal kapcsolatos eszközök és tevékenységek biztosításáról gondoskodni, a 

1159/2000. EK Rendelet valamint az Arculati Útmutató iránymutatásai szerint.  

 

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos eszközök alkalmazására az alábbi részletes 

szabályok vonatkoznak. Az Arculati Útmutató az eszközök helyes használatához nyújt 

segítséget.  

a) Infrastrukturális beruházások esetében, a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a 

vonatkozó jogszabályban meghatározott, műszaki adatokat tartalmazó táblát a projekt 

helyszínén jól látható helyen kell biztosítani az Arculati Útmutató iránymutatásai szerint 

 

 a nagyközönség számára hozzáférhető helyen (kongresszusi központok, repül terek, 

állomások, stb.) maradandó emlékeztető táblát kell elhelyezni;  

 a beruházás megvalósításának mérföldköveihez kacsolódó rendezvényekre a Támogató 

képviselőjét meg kell hívni.  

b) támogatott képzési és foglalkoztatási projektek esetében  

 a résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az Európai Unió és a magyar állam által 

támogatott projekten vesznek részt;  

 a nagyközönséget tájékoztatni kell az Európai Unió és a magyar állam szerepéről a humán 

erőforrás fejlesztésben, a szakképzésben és a foglalkoztatásban.  

c) a vállalkozások beruházásainak támogatása, a helyi potenciál fejlesztése és minden egyéb, 

az Európai Unió és a magyar állam támogatásában részesülő projekt esetében  

 a résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az Európai Unió és a magyar állam által 

támogatott projekten vesznek részt;  

 a beruházás megvalósításának mérföldköveihez kacsolódó rendezvényekre a Támogató és 

az KSZ (KvVM FI) képviselőjét meg kell hívni.  

 

a) Hirdetőtábla 

A hirdetőtáblán az Európai Unió és a magyar állam támogatásának feltüntetésére helyet kell 

biztosítani az Arculati Útmutató iránymutatása alapján. A hirdetőtábla méretének 

összhangban kell lennie a beruházás nagyságával.  

 

Az Európai Unió és a magyar állam támogatásának feltüntetésére biztosított hirdetőtáblának 

az Arculati Útmutatóban szabályozott kritériumoknak kell megfelelnie:  

 tartalmaznia kell a közösségi és a hazai emblémát és a következő szöveget, az alábbi 

módon:  

A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. 

 az emblémáknak a szabványoknak megfelelően kell szerepelniük;  

 az Európai Unió támogatásának feltüntetésére használt betűknek legalább ugyanolyan 

méretűeknek kell lenniük, mint amelyeket a magyar állam támogatásának feltüntetésére 

használnak, de a betű stílus lehet eltérő;  

 fel lehet tüntetni, hogy melyik közösségi alapból illetve hazai előirányzatból származik a 

támogatás;  
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 a közösségi közreműködés számára a hirdetőtábla teljes felületének legalább 25%-át kell 

biztosítani.  

 

A hirdetőtáblát legkésőbb hat hónappal a tevékenység elvégzését követően kell eltávolítani és 

helyére emlékeztető táblát helyezni.  

 

b) Emlékeztető tábla 

A széles közvélemény számára hozzáférhető helyen emlékeztető táblát kell elhelyezni, amely 

hivatkozik a támogatott projektre. A táblának utalnia kell az Európai Unió és a magyar állam 

támogatására -esetleg az érintett alapra illetve előirányzatra is - az Arculati Útmutató 

iránymutatása szerint. 

 

A magánszektor épületeiben végzett fizikai beruházások esetében az emlékeztető táblákat egy 

évre kell elhelyezni.  

 

Amennyiben a kedvezményezett úgy határoz, hogy hirdető- vagy emlékeztető táblát állít fel, 

tájékoztatókat tesz közzé vagy egyéb tájékoztatási eszközöket, biztosít olyan projektekre 

vonatkozóan, amelyek összköltsége nem haladja meg az 500 millió forintot, úgy abban az 

esetben is fel kell tüntetni az Európai Unió és a magyar állam támogatását az Arculati 

Útmutató iránymutatása szerint. 

 

c) Plakátok 

Annak érdekében, hogy megtörténjen a résztvevők és a társadalom tájékoztatása az Európai 

Unió és a magyar állam szerepéről a humán erőforrás fejlesztésben, a szakképzésben és a 

foglalkoztatásban, a vállalkozás-fejlesztésben és a vidékfejlesztésben, az ilyen projektek 

megvalósítóinak vagy kedvezményezetteinek épületein plakátokat kell elhelyezni. A 

plakátokon utalni kell az Európai Unió és a magyar állam támogatására -esetleg az érintett 

alapra illetve előirányzatra is - az Arculati Útmutató iránymutatása szerint. 

 

d) Információs és kommunikációs anyagok 

 

A támogatásokra vonatkozó kiadványoknak (pl. füzetek, prospektusok, hírlevelek) egyértelmű 

jelzést kell tartalmazniuk a címoldalukon az Arculati Útmutatóban található logocsoport 

megjelenítés szerint, az Európai Unió és a magyar állam részvételére, A kiadványoknak meg 

kell nevezniük az érintettek tájékoztatásáért felelős szervezetet, valamint a támogatás 

lebonyolítására kijelölt irányító hatóságot.  

 

 Az elektronikus úton közzétett anyagokra (honlap, adatbázis potenciális 

kedvezményezettek számára) illetve az audio-vizuális anyagokra hasonlóképpen a fenti 

elveket kell alkalmazni.  

 

e) Tájékoztató rendezvények 

A támogatásokra vonatkozó tájékoztató rendezvények bonyolítása esetén (pl. konferenciák, 

szemináriumok, kiállítások és vásárok) az Arculati Útmutatóban található logocsoport 

megjelenítés szerint kell biztosítani az Európai Unió és a magyar állam részvételét.(pl: az 

európai zászló elhelyezésével és az emblémának a dokumentumokon való szerepeltetésével). 
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12. számú melléklet 

Indikátor táblázat 
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13. számú melléklet 

Előrehaladási jelentés minta 

Projekt Előrehaladási Jelentés 
MINTA 

Projekt előrehaladási jelentés a KIOP ……… sz. komponenshez 

  
Jóváhagyás 

 Kedvezményezett Közreműködő Szervezet 

Név   

Beosztás   

Dátum   

Aláírás   

  

 

 

 1A. A PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI 

Projekt címe:  

Projekt azonosítója:  

Kedvezményezett:  

Támogatási Szerződés aláírásának időpontja:  

Támogatási Szerződés módosításának időpontja:  

 

 

 

1B. KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI  

Név:  

Cím:  

Irányítószám:  Település:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó beosztása:  

Telefonszám:  

Fax:  

E-mail:  

 

1C. JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAK 

A jelentés által bemutatott időszak:  

Jelentés sorszáma:  

A projekt befejezésének tervezett dátuma:  

Módosítási javaslat:       Javaslat időpontja: 
 

 

 2. A TÁRGYIDŐSZAKHOZ TARTOZÓ SZAKMAI ELŐREHALADÁS RÖVID LEÍRÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS 

SZERINTI KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK  

max. 5000 karakter 

 

 

 

 

 



 

 68 

 

3. A PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK 

max. 5000 karakter 

 

 

 

 

 

 

 

4. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI INDIKÁTOROK (MUTATÓK) ALAKULÁSA* 

Indikátor megnevezése 

 

Mérték-

egység 

Tárgyidőszak 

előtt  (kumulált 

érték) 

Tárgyidőszak 

alatt 

Tárgyidőszak 

végén 

(kumulált érték) 

Projekt 

Célérték

** 

Aktuális 

teljesülési fok 

(%) 

       

       

       

       

       

       

       

*A táblázat csak a IV. negyedév végén töltendő ki az egész évre vonatkozóan. 

** A célértéket az egész projektre, valamint ezen belül naptári évekre vonatkozóan kell megadni. 

 

 

5.A.  AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN TETT 

LÉPÉSEK ÉS JÖVŐBELI FELADATOK  

max. 5.000 karakter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 69 

5.B. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERZŐDÉSBEN 

MEGHATÁROZOTT INDIKÁTOROK ALAPJÁN* 

Indikátor megnevezése 
Mérték-

egység 

Tárgyidőszak 

előtt (kumulált 

érték) 

Tárgyidőszak 

alatt 

Tárgyidőszak 

végén 

(kumulált 

érték)  

Projekt 

célérték** 

Aktuális 

teljesülési 

fok (%) 

       

       

       

       

* A táblázat csak a IV. negyedév végén töltendő ki az egész évre vonatkozóan. 

** A célértéket az egész projektre, valamint ezen belül naptári évekre vonatkozóan kell megadni. 

 
6. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK KIELÉGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN TETT 

INTÉZKEDÉSEK (A 455/96-OS BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK ÉS A KIOP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG KOMMUNIKÁCIÓS 

AKCIÓTERVÉNEK ÉS IRÁNYELVÉNEK MEGFELELŐEN)  

max. 5000 karakter 

 

Információs tábla elhelyezése a helyszínen:  

 

Sajtó:              Televízió:               Rádió:                    Egyéb (pl. internet, konferencia)  

 

 

 

Újságcikkek, írásos dokumentumok: 

 

 

 

Televízióműsorok: 

 

 

 

Rádióműsorok: 

 

 

 

Egyéb: 

 

 
7.A. A (KÖZ)BESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐREHALADÁS RÖVID ISMERTETÉSE A 

SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT ÜTEMTERVHEZ KÉPEST  

max. 5000 karakter 
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7.B. KÖZBESZERZÉSI TÁBLÁZAT* 
 

 

 

* A  közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések után kell utoljára kitölteni! 

 

 

 

Kö zb eszerzé s i  t e rv  

k ö zzé t é t e l ének  

d á tum a  

Kö zb eszerzé s  

t í p usa  

Hird e tm ény  k ö zzé t é t e l ének  

d á tum a  

Szerző d és  

( t e rveze t t )  

ér t ék e  

(ne t t ó )  

(F t )  

 

Alá í rá s  d á tum a ,  

nyer t e s  a já nla t t evő  

neve /  k ö zb eszerzé s  

á l l a po ta  

Szerződés  (Száma, Típusa,  Leírása)  Terveze t t  

d á tum  

am enny ib en  

m ég  nem  vo l t  

k ö zzé t é t e l  

Dá tum  

am enny ib en  

vo l t  k ö zzé t é t e l    

A
láírt 

              

E
lő

k
észítés alatt 
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8. FIZIKAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS 

 

 

Tevékenységek 

Fizikai megvalósítás Pénzügyi megvalósítás (nettó alapú) 

Mérték

egység 

Tárgy 

időszak 

előtt 

Tárgy 

időszak 

alatt 

Összesen Célérték 

Fizikai 

megvaló-

sulás 

aránya % 

Tárgy 

időszak 

előtt  

(ezer Ft) 

Tárgy 

időszak 

alatt  

(ezer Ft) 

Összesen      
(ezer Ft) 

Célérték 

(ezer Ft) 

Pénzügyi 

megvaló-

sulás 

aránya % 

             

Ingatlan vásárlás            

             

Ingatlan építés, felújítás            

 ….            

 ….            

Gépek, berendezések            

 ……            

 …….            

Immateriális javak            

             

Anyag jellegű szolgáltatások            

 Nyilvánosság költségei*            

 Műszaki ellenőr díja            

 Közbeszerzési eljárások költségei*            

 Könyvvizsgálói díjak            

 Projekt előkészítés költségei*            

 Nyilvánosság költségei*            

             

Személyi jellegű ráfordítások - - - - - - - - - - - 

             

Vissza nem igényelhető Áfa - - - - - -      

  
           

 
   

Összesen 
     

 * Kibontandó 
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9. KÖLTSÉGTERV  EGYSÉG: EZER FT 

Negyedév 

Benyújtott kifizetési kérelem Kifizetések 

Negyedéves értékek Kumulált értékek Negyedéves értékek Kumulált értékek 

TSZ szerinti 

érték 

(1) 

Megvalósult / 

tervezett érték 

(2) 

TSZ szerinti 

érték 

(3) 

Megvalósult / 

tervezett érték 

(4) 

TSZ szerinti 

érték 

(5) 

Megvalósult / 

tervezett érték 

(6) 

TSZ szerinti 

érték 

(7) 

Megvalósult / 

tervezett érték 

(8) 

2005 

  1. negyedév 
        

2. negyedév         

3. negyedév         

4. negyedév         

2006 

  1. negyedév 
        

2. negyedév         

3. negyedév         

4. negyedév         

2007 

  1. negyedév 
        

  2. negyedév         

  3. negyedév         

  4. negyedév         

Összesen         
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10. SZAKMAI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI PROBLÉMÁK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. A SZAKMAI ÉS A PÉNZÜGYI TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS(EK) ÉS OKAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI, JAVASLATOK (AZ ESETLEGESEN FELTÁRT 

SZABÁLYTALANSÁGOK OKAI ÉS MEGSZÜNTETÉSÜK ÉRDEKÉBEN TETT LÉPÉSEK)  

 

 

 

 

13. ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGJEGYZÉSEK  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MELLÉKLETEK: 
 

- kifizetési kérelem (a mellékleteivel együtt); 
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- közbeszerzési dokumentáció; 

- a vonatkozó szerződések egy, „az eredetivel megegyező” másolata; 

- a projekt végrehajtásának ellenőrzését végző mérnök jelentése; 

- az előrehaladást igazoló dokumentumok, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített 

fénykép, a beruházás fotói, kiadvány egy példánya stb.). 
 

 

 


