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Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00287577-00000017 
Képviselője jelen projektben: Herceg Sándor Ottó, ügyvezető 

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel. 
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Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek 
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi 
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, 
mint konzorciumvezető - a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján - az összes 
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá. 

1. Előzmények 

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 
KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 

29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.06.30. 
napon támogatási kérelmet nyújtott be, támogatásban részesített. A Támogató amelyet a Támogató 

2016.07.11. napon kelt támogató döntés szerint döntése alapján Kedvezményezett vissza nem 

térítendő támogatásban részesül. 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy 
amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, 
amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Komn. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) 
bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban 
Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi 
elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása. 

2. Szerződés tárgya 

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 

2.1. A Szerződés tárgya a 1121 Budapest, Művész út 5-7. - Művész Óvoda és Bölcsőde 
energetikai korszerűsítése című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt 
(a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 
történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor 
kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt 
a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. 
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2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben 
meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a 
projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszín(ek)en 
megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszín(ek)en fenntartja/üzemelteti. 

Megvalósítási helyszín 
neve 

Megvalósítási helyszín 
címe 

Megvalósítási helyszín 
hrsz 

FŐ helyszín Művész Óvoda és 

Bölcsőde 

1121 Budapest, 
Művész út 5-7. 

9328 

2.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal 
valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott 
előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget 
bevonja. 

2.4. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai 

központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak 

megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

2.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenvi2020.hu honlapon 
folyamatosan elérhetővé tesz. 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 

3.1. A Projekt kezdete 
A Projekt kezdő időpontja: 2016.10.01. 

Költségek elszámolhatóságának kezdete 

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt 

keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 

3.2. A prpjektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje 

a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik. 
A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a 
projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a 
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Szerződéstől történő elállásról. 

Ha a Kedvezményezett a projektdokunnentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató 
részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett 
támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint. 

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt 
lezárása 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.03.31. 

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység a Szerződésben és a Felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt 
fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül. 

3.4.1 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.04.30. 

3.4.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, 
valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az 
előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, 
kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az 
elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi 
befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által 
megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma. 

3.4.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg 
is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését 
igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása 
megtörtént. 

3.4.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő 
időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.4.4. pontban foglalt 
feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további 
kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség 
teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró 
projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv 
elkészült. 

3.4.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. 
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
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4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 

4.1. A Projekt összköltsége 

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 201 135 238 Ft azaz kettőszázegymillió-százharmincötezer-
kettőszázharmincnyolc forint. 

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 201 135 238 Ft azaz kettőszázegymillió-
százharmincötezer-kettőszázharmincnyolcforint. 
A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás tevékenységre elkülönítve a 
Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 

4.4. A támogatás összege és intenzitása 

A Projektre megítélt támogatás összege: 201 135 238 Ft azaz kettőszázegymillió-
százharmincötezer-kettőszázharmincnyolcforint. 
Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés tevékenység keretében felmerülő 
költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor. 

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a. 

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
A 4.1 - 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató 
projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül. 

4.5. Támogatás igénylése 

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 
A Projektben igényelhető támogatási előleg az utófinanszírozású tevékenységekre nyújtható a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 42. Támogatási előleg további szabályai alcímben foglalt 
szabályozás szerint meghatározott mértékben és összegben. 

4.5.2 Kifizetési igénylés 
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kőtelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. 
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi 
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kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 200 000 forintot. 

4.6. Támogatás jogcíme 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcím rendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 201 135 238 Ft azaz kettőszázegymillió-százharmincötezer-kettőszázharmincnyolc 
forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése 

5.1. A Projekt Előkésztésének és Megvalósításának mérföldkövei 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, 
amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás 
mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra. 

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott 
határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll. 

5.2. A Projekt Előkészítése 

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, 
amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett 
kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus 
úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes 
egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni. 

5.2.3.1.A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles: 
a) együttműködni a Támogatóval, 

b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos 
képviselő útján részt venni, 
c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a 
projektdokumentáció kidolgozásához, 

d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni, 
e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani, 
f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani. 

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult: 
a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni, 
b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a 
Támogató szakmai támogatását kérni, 
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c) a Támogatónál a szakpolitikái felelős bevonását kezdeményezni, 

d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni. 

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató: 
a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, 
kiviteli tervezési eljárásokat., 
b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek 
teljesülését igazoló dokumentációt, 
c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését, 
d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez, 
e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével. 

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott 
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni. 

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

7. Biztosítékadási kötelezettség 

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján mentesül 
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

8. Záró rendelkezések 

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Komi. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak. 

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 

M A C J Y A R O R S Z A C , 
K O R M A N V A 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Berutiazási Aiapok 

B E F E K T E T É S A J Ö V Ö B E 
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8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti. 

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, 
illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági 
eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek 
személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen 
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján 
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az 
érintettek hozzájárulásával történik. 

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a 
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és 
cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) 
kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 

MAUVAHORSZACj 
KORMAN'iA 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruiiazási Alapol< 
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Korrupció-ellenes záradék 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
A Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és 
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akarajukkal^és^lhangzott 

nyilatkozataikkal m indben egyezőt aláírták. 

Herceg Sándory)ttó 
ügyvezető 

Kedvezményezett 

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet 
Nei't 

7 mlaflTTf'.TTwWci't f'T'^vsi 
Post',:ii;íni: 1 2 7 / Bi ic iapest 23. Pf. 55. 

A d ó « á m ; 2 5 1 1 8 7 6 4 ^ 2 - 4 1 

CégjeEYZcl<r.záP;l6l l-09-200S'-.9 

Bankszámla : K & H 1 0 4 0 3 5 3 8 - 5 0 5 2 6 7 6 9 - 5 0 8 3 1 0 1 4 

Kelt. Budapest, 2016 év ...Q.6.- hónap 0.9 • 
napján. 

Nemzeti 

Kelt. hónap 
napján. 

Mellékletek: 
1. melléklet- A Projekt költségvetése 
2. melléklet - A Projekt forrásai 
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet - A Projekt indikátorai 
6.. melléklet - Közbeszerzési terv 
7. melléklet - A finanszírozás módja tevékenységenként 
8. melléklet - Konzorciumi szerződés 

MMjTAHORSZAC. 
Kl)RM.AN>A 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruházást Alapok 
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A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE^ 
Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 
Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 

1. sz. melléklet 

Támogatást Igénylő Támogatható 
tevékenység 

Költségtípus Költség elem Projekt teljes 
költség (Ft) 

Elszámolható költség (Ft) Támogatási; 
összeg (Ft) 

Támogatást Igénylő Támogatható 
tevékenység 

Költségtípus Költség elem Projekt teljes 
költség (Ft) nettó bruttó 

Támogatási; 
összeg (Ft) 

Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság Szakmai előkészítés 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 

dokumentumok költségei 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési dokumentumok 

költsége igénybe vett 
szolgáltatásként 

10 056 761 10 056 761 10 056 761 10 056 761 

Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Szakmai előkészítés Közbeszerzési költségek 
Közbeszerzés költsége igénybe 

vett szolgáltatásként 2 011 352 2 011 352 2 011 352 2 011 352 

Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Járulékos feladatok Általános (rezsi) költség Altalános (rezsi) költség 2 011 352 2 011 352 2 011 352 2 011 352 

Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Járulékos feladatok 
Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 
költsége igénybe vett 

szolgáltatásként 
2 011 352 2 011 352 2 011 352 2 011 352 

Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Járulékos feladatok 
Projektmenedzsment 

személyi jellegű 
ráfordítása 

Projektmenedzsment személyi 
jellegű ráfordítása 5 028 380 5 028 380 5 028 380 5 028 380 

Nemzeti Fejlesztési és 
Stratégiai Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Járulékos feladatok 
Kötelezően előírt 

nyilvánosság 
biztosításának költsége 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 1 005 676 1 005 676 1 005 676 1 005 676 

OMSZI Intézményfenntartó 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Beruházási 
tevékenységek -

Építéshez kapcsolódó 
tevékenység 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 179 010 365 140 953 043 179 010 365 179 010 365 

Összesen 201 135 238 163 719 333 201 135 238 201 135 238 

^ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé. 

MAüVAiaHisZ/új 
K(. HIMÁNVA 

Európai Unió 
Európai Strukluráiis 
és Beruházási Aiapok 
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2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAÎ  

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00002 
Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 

Források (Ft) % 
1. Saját forrás 0 0 
1/1. a támogatást igénylő hozzájárulása 0 0 
1/2. partnerek hozzájárulása 0 0 
1/3. bankhitel 0 0 
1/4. egyéb 0 0 
II. Egyéb támogatás: 0 0 
Ili. A támogatási konstrukció keretében igényelt 

támogatás: 201 135 238 100 

Összesen 
201 135 238 100 

' A melléklet a projektfejlesztés! folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé. 

MAtiYAi«)RS/AG 
KORMANYA 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruházási AJapok 
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3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI' 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00002 
Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
megnevezése 

Mérföldkő 
elérésének 

tervezett dátuma 
Eredmény leírása 

1. Projektfejlesztés - 1 .sz. 
mérföldkő 

2016.10.01 A projektfejlesztési szakasz lezárul, 
a tervezési, beszerzési eljárások 
megindításra, lefolytatásra kerülnek. 
A projekt tervezetten 2016.10.01. 
napjával a megvalósítás 
szakaszába léphet. 

2. Megvalósítás - 2.sz. 
mérföldkő 

2017.04.01 A kivitelezés készültsége eléri a 
33%-os mértéket. 

3. Megvalósítás - 3.sz. 
mérföldkő 

2017.10.01 A kivitelezés készültsége eléri a 
66%-os mértéket. 

4. Megvalósítás-4.SZ. 

mérföldkő 
2018.03.31 A kivitelezés készültsége eléri a 

100%-os mértéket, megtörténik a 
műszaki-átadás átvétel. 

A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szeiződés módosításakor válik véglegessé. 

M A C . Y A R O I Í S Z A C , 
K()RM!\N^A 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruházási Alapol< 

B E F E K T E T É S A J Ö V Ö B E 
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4. sz. melléklet 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00002 
Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi 
dokumentumokat kell, hogy tartalmazza: 
1) A Felhívásban közreadott Energetikai Tanulmány minden épületre vonatkozóan, teljes körűen 

kitöltve (becsült adatok is elfogadhatók). 

2) Az Energetikai Tanulmányban megjelölt minden épületre vonatkozó fotódokumentáció az épület 
jelenlegi állapotának teljes körű bemutatására. 

3) A projektre vonatkozóan a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projekt teljesíteni fogja a 
Felhívásban meghatározott: 

o A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre, 
o Az állami támogatási szabályokra, 
o A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos 

elvárásokra, 
o A projektvégrehajtás időtartamára, 
o A fejlesztéssel érintett ingatlanra, 
o A fenntartási kötelezettségre, 
o Az önerőre, 

o A támogatás mértékére és összegére, 
o Az elszámolható költségekre, 
o Az elszámolhatóság feltételeire 

vonatkozó feltételeket és az igazoláshoz szükséges dokumentumokat a 3. sz. mellékletben megjelölt 
mérföldköveknek megfelelően rendelkezésre fogja bocsátani. 

4) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról. 

Kl)RMAN\A 

Európai Unió ^ m ^ ^ ^ m 
Európai Strukturális ^ B ^ H ^ I ^ ^ 
és Berutiazási Alapok 

B E F E K T E T É S A J Ö V Ö B E 11 
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5. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI'' 
Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00002 
Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Cél 
dátuma Cél változás Cél ősszváltozás Cél kumulált 

További kapacitás 

megújuló energia 

előállítására (MW) 

2018.03.31 0,0100 0,0100 0,0100 

További kapacitás 

megújuló energia 

előállítására (MW) 

2019.03.31 0 ,0000 . 0,0100 0,0100 
További kapacitás 

megújuló energia 

előállítására (MW) 

2020.03.31 0,0000 0,0100 0,0100 
További kapacitás 

megújuló energia 

előállítására (MW) 
2021.03.31 0,0000 0,0100 0,0100 

További kapacitás 

megújuló energia 

előállítására (MW) 
2022.03.31 0,0000 0,0100 0,0100 

További kapacitás 

megújuló energia 

előállítására (MW) 

2023.03.31 0,0000 0,0100 0,0100 

A megújuló 

energiaforrásból 

előállított 

energiamennyiség 

(GJ/év) 

2018.03.31 39,60000 39,6000 39,6000 
A megújuló 

energiaforrásból 

előállított 

energiamennyiség 

(GJ/év) 

2019.03.31 0,0000 39,6000 39,6000 
A megújuló 

energiaforrásból 

előállított 

energiamennyiség 

(GJ/év) 

2020.03.31 0,0000 39,6000 39,6000 

A megújuló 

energiaforrásból 

előállított 

energiamennyiség 

(GJ/év) 

2021.03.31 0,0000 39,6000 39,6000 

A megújuló 

energiaforrásból 

előállított 

energiamennyiség 

(GJ/év) 
2022.03.31 0,0000 39,6000 39,6000 

A megújuló 

energiaforrásból 

előállított 

energiamennyiség 

(GJ/év) 
2023.03.31 0,0000 39,6000 39,6000 

Az üvegíiázhatást okozó 

gázok éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték) 

2018.03.31 80,0000 80,0000 80,0000 

Az üvegíiázhatást okozó 

gázok éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték) 

2019.03.31 0,0000 80,0000 80,0000 
Az üvegíiázhatást okozó 

gázok éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték) 

2020.03.31 0,0000 80,0000 80,0000 
Az üvegíiázhatást okozó 

gázok éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték) 
2021.03.31 0,0000 80,0000 80,0000 

Az üvegíiázhatást okozó 

gázok éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték) 
2022.03.31 0,0000 80,0000 80,0000 

Az üvegíiázhatást okozó 

gázok éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték) 

2023.03.31 0,0000 80,0000 80,0000 

A középületek éves 

elsődleges energia-

fogyasztásának 

csökkenés ( m U l é v ) 

2018.03.31 495 500,0000 495 500,0000 495 500,0000 

A középületek éves 

elsődleges energia-

fogyasztásának 

csökkenés ( m U l é v ) 

2019.03.31 0,0000 495 500,0000 495 500,0000 A középületek éves 

elsődleges energia-

fogyasztásának 

csökkenés ( m U l é v ) 

2020.03.31 0,0000 495 500,0000 495 500,0000 

A középületek éves 

elsődleges energia-

fogyasztásának 

csökkenés ( m U l é v ) 

2021.03.31 0,0000 495 500,0000 495 500,0000 

A középületek éves 

elsődleges energia-

fogyasztásának 

csökkenés ( m U l é v ) 2022.03.31 0,0000 495 500,0000 495 500,0000 

A középületek éves 

elsődleges energia-

fogyasztásának 

csökkenés ( m U l é v ) 

2023.03.31 0,0000 495 500,0000 495 500,0000 

Energiahatékonysági 

fejlesztések által elért 

primer energia 

felhasználás csőkkenés 

(GJ/év) 

2018.03.31 1 783,7999 1 783,7999 1 783,7999 
Energiahatékonysági 

fejlesztések által elért 

primer energia 

felhasználás csőkkenés 

(GJ/év) 

2019.03.31 0,0000 1 783,7999 1 783,7999 
Energiahatékonysági 

fejlesztések által elért 

primer energia 

felhasználás csőkkenés 

(GJ/év) 

2020.03.31 0,0000 1 783,7999 1 783,7999 

Energiahatékonysági 

fejlesztések által elért 

primer energia 

felhasználás csőkkenés 

(GJ/év) 

2021.03.31 0,0000 1 783,7999 1 783,7999 

Energiahatékonysági 

fejlesztések által elért 

primer energia 

felhasználás csőkkenés 

(GJ/év) 
2022.03.31 0,0000 1 783,7999 1 783,7999 

Energiahatékonysági 

fejlesztések által elért 

primer energia 

felhasználás csőkkenés 

(GJ/év) 
2023.03.31 0,0000 1 783,7999 1 783,7999 

" A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé. 

M A O Y A R O R S / A Í , 
K O R M A N V A 

Európai Unió 
Európai StrukturáHs 
és BeaJhazási Alapok 

B E F E K T E T É S A J Ö V Ö B E 
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KÖZBESZERZÉSI TERV^ 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00002 
Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 

6. sz. melléklet 

Közbeszerzés tárgya Megjegyzés 
Közbeszerzés 
becsült nettó 

értéke (Ft) 

Egybeszámított 
becsült nettó 

érték (Ft) 

Közbeszerzési eljárás 
típusa 

Feltételes 
közbe-
szerzés 

Meghirdetés 
tervezett/ 
tényleges 
kezdete 

Szerződéskö 
tés tervezett/ 

tényleges 
dátuma 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési dokumentumok 
szolgáltatás 10 056 761 10 056 761 

beszerzési eljárás 

(árajánlatok kérésével) 
nem 2016.07.20 2016.08.08 

Felelős akkreditált 
közbeszerzési tanácsadó 

szolgáltatás 2 011 352 2 011 352 
beszerzési eljárás 

(árajánlatok kérésével) 
nem 2016.06.15 2016.06.30 

Műszaki ellenőri szolgáltatás szolgáltatás 2 011 352 2 011 352 
beszerzési eljárás 

(árajánlatok kérésével) 
nem 2016.08.30 2016.09.30 

Építés, kivitelezési munkálatok építés 140 953 043 140 953 043 
összefogaló tájékoztató 
közzétételével induló, 

nemzeti 
nem 2016.10.01 2016.11.30 

Tájékoztatás és nyilvánosság 
szolgáltatás 1 005 676 1 005 676 

beszerzési eljárás 
(árajánlatok kérésével) 

nem 2016.08.30 2016.10.01 

A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé. 

MA ;̂̂ •AROR^ZÁC, 
Kt)RMANYA 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruházási Alapok 

B E F E K T E T É S A J Ö V Ö B E 



SZÉCHÉNYI I 

7. sz. melléklet 

FINANSZÍROZÁS MÓDJA^ 
Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00002 
Kedvezményezett: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság 

Támogatható 
tevékenység 

( 1 . S Z . melléklettel 
összhangban) 

(Köz)beszerzés tárgya (Köz)beszerzés becsült 
nettó értéke (Ft) 

Igényelt támogatás (Ft) 
( 1 . S Z . melléklettel 

összhangban) 

Finanszírozás módja 
(Utófinanszírozás / 

Szállítói finanszírozás) 
Szakmai előkészítés Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 
dokumentumok költsége 

igénybe vett 
szolgáltatásként 

10 056 761 10 056 761 szállítói finanszírozás 

Szakmai előkészítés Közbeszerzés költsége 
igénybe vett 

szolgáltatásként 
2 011 352 2 011 352 szállítói finanszírozás 

Járulékos feladatok Altalános (rezsi) költség 2 011 352 2 011 352 utófinanszírozás 

Járulékos feladatok 
Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 
igénybe vett 

szolgáltatásként 
2 011 352 2 011 352 szállítói finanszírozás 

Járulékos feladatok Projektmenedzsment 
személyi jellegű ráfordítása 5 028 380 5 028 380 utófinanszírozás 

Járulékos feladatok Kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításának 

költsége 
1 005 676 1 005 676 szállító finanszírozás 

Beruházási 
tevékenységek -
Építéshez kapcsolódó 
tevékenység 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 140 953 043 179 010 365 szállítói finanszírozás 

' A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé. 

Magvari. mszAt; 
Kormanya 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Berutiázási Alapotí 

B E F E K T E T É S A J Ö V Ő B E 
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SZÉCHÉNYI! 

8. sz. melléklet 
Konzurciumi Szerződés 

MAtiYAIU)ltSZAG 
ICORMANYA 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és Beruházási Alapok 

B E F E K T E T É S A J Ö V Ö B E 



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával 
a 2. pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-5.2.2. 
azonosítószámú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és 
a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák. 
A támogatási kérelem címe: 1121 Budapest, Művész út 5-7. - Művész úti Óvoda és Bölcsőde 
energetikai korszerűsítése 

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Felek) az alább felsorolt szervezetek, amely 
szervezetek az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 

Szervezet neve: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. 

Postacím: 1277 Budapest 23, Pf: 55. 

Székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 

cégjegyzékszám: 01 09 200849 

Adószám: 25118764-2-41 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Herceg Sándor Ottó ügyvezető 

Szervezet neve: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 

Postacím: 1089. Budapest, Elnök u. 1. 

Székhely: 1089. Budapest, Elnök u. 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám): 01-09-921266 

Adószám: 21941005-2-42 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Perepatits Zsolt 

3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más 
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási 
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
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energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. 

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tag a Polgári Törvénykönyvről szó\ó 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy helyette és 
nevében a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során 
teljes felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje. A Ptk. 6:503. § (2) bekezdése 
alapján a Konzorciumvezető önálló ügyvitelre jogosult. 

5. Tag felhatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy 

a) a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
• a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges 

nyilatkozatokat megtegye; 
• a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, 

a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa, 
• a konzorciumi taggal együttműködve kialakítsa a projekt(ek) végleges struktúráját és a 

támogatási kérelmet ennek megfelelően nyújtsa be; 
b.) a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
Támogatóval a támogatási szerződést megkösse, valamint módosítsa, amennyiben az 
szükséges. > 

6. Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a Tagot, 
valamint szakszerűen, előírásszerűen és határidőben teljesíti a konzorciumvezetői feladatait. 

7. Felek megállapodnak, hogy a Konzorciumvezető az intézkedés végrehajtását megelőzően 
egyeztetést kezdeményez az esetlegesen felmerülő véleménykülönbségek tisztázására, 
kivéve, ha halaszthatatlan intézkedés szükséges. Utóbbi esetben a Konzorciumvezető a Tagot 
az intézkedéséről egyidejűleg tájékoztatni köteles. 

8. Tag vállalja, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak 
Iránymutatása alapján együttműködik, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének a megadott határidőben eleget tesz, és a támogatás felhasználásával a 
beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és iratanyagokat - ha rendelkezésre áll 
elektronikus, szerkeszthető formában is - teljes körűen átadja a Konzorciumvezetőnek. 

9. Felek kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél 
megvalósítására vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 435/2015. (XII. 28.) 
Korm. rendeletben valamint a 2014-2020 programozási Időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendeletben - foglaltakat megismerik. 

10. Felek kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a döntés kézhezvételét 
követő 8 napon belül együttműködési megállapodást kötnek a projekt megvalósítására a 
támogatási döntésben foglalt tartalommal. 

11. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 

12. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 



14. Tagok a Megállapodást elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2016. Budapest, 2016. május 23. 

Konzorcium vezetője Konzorciumi Tag 

U 
Herceg Sándor i 

ügyvezető 
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet 

Kft. 

Perepatits Zsolt 
ügyvezető igazgató 

OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Nenfizeti és stratégiai Intézet Kft. 
Székhely: 1027 Budapest , Horvát u. 14-24. 

Postacím: P i H ' . B u d a p e s t 23. Pf. 55. 

Adószám: 2511S764-2-41 

eégjegyzékszám: O1-O9-2O0849 

Bankszámla: K&H 10403538-50526769-50831014 

OMSZI ̂ pnprofit Kft 
1089 Budájb'cH, Elnök u. 1. 
Adószám: 21941005-2-42 

Cg.: 01-09-921266 
1 . 



Nemzet i Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kf t . 
IKTATÓSZÁIVl: 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

1. Preambulum 

A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai In téze t Kft. és az OMSZI 
Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Konzorciuma (a továbbiakban 
Konzorcium) a KEHOP-5.2.2. Környezeti és Energialiatékonysági Operatív Program 
„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" tárgyú felhívására a KEHOP-
5 . 2 . 2 - 1 6 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 2 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott 
be, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság, mint a KEHOP-5.2.2. Operatív Program Irányító Hatósága (a 
továbbiakban: Támogató) a 2016.07.20. napján kelt, IKT-2016-106-I1-00009098 
iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 

A projekt címe: 1127 Budapest, Művész út 5 -7 . - Művész Óvoda és Bölcsőde 
energetikai korszerűsítése 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai In tézet Kft. 
Postacím: 1277 Budapest 23, Pf: 55. 

Székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 14-24. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám) : 

01-09-200849 

Adószám: 25118764-2-41 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Herceg Sándor Ottó, ügyvezető 

Számlavezető pénzintézet 
neve: 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Számlaszám: 10403538-50526769-50831014 

Szervezet neve: OMSZI Intézményfenntar tó Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

Postacím: 1089 Budapest, Elnök utca 1. 

Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1. 

Azonosító szám (törzs-
szá m/cég j eg yzé kszá m): 

01-09-921266 

Adószám: 21941005-2-42 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Perepatits Zsolt, ügyvezető 



Számlavezető pénzintézet 
neve: 

Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10032000-00287577-00000017 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.05.24-én keit „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Nemzeti 
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé 
(továbbiakban Konzorciumvezető). A Tagok jelen Megállapodás aláírásával 
megerősítik, hogy a Konzorciumvezető továbbra is a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Kft. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok ki jelentik, hogy a Támogató által a 
Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit 
és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá 
tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező 
érvényűek. 

A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok megállapodnak, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében, a támogatási 
kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek. 

A Tagok a jelen Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Továbbiakban: Ptk) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a 
Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges rnódosításait, 
valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és 
helyettük benyújtsa. A Tag nevére szóló benyújtandó dokumentumokat az érintett Tag 
köteles cégszerűen aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben 
záradékolni. A Tag a jelen Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a 
alapján meghatalmazza továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan 
nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási 
szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges. A meghatalmazás 
kiterjed a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás 
tárgyában beszerzési és közbeszerzési eljárások Konzorciumvezető általi 
lebonyolítására. A nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés, annak 
módosítása, valamint a teljesítéshez kapcsolódó dokumentumok - különös tekintettel 
a teljesítésigazolásra - a Tagok által együttesen kerül aláírásra. 

A nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával hitelesnek tekintendők, ahhoz a 
Tag külön aláírása nem szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető 
szükséges esetében a Tag előzetes véleményét kérheti és biztosítja, hogy a Tag a 
nyilatkozat tar ta lmát megismerje. A Ptk. 6 :503. § (2) bekezdése alapján a 
Konzorciumvezető önálló ügyvitelre jogosult. 



Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető 
biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan 
időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási 
szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes, európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, 
a Tag köteles azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a 
módosítás kérelmezését megelőzően..A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a 
Tag a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen megismerjék. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási 
szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon 
belül megküldi a Tagnak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek jóhiszeműen együttműködni 
egymással, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt 
kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt 
megadni, hogy a Támogatási szerződésben foglaltakat határidőben és szabályosan 
teljesíteni lehessen. 

A Tagok kötelesek a megállapított ütemtervnek megfelelő időben és tartalommal, 
hiánytalanul és saját költségükön a másik Tag rendelkezésére bocsátani az egyes 
részfeladatra vonatkozó valamennyi olyan dokumentumot és információt, amelyre a 
másik Félnek a feladatellátáshoz szüksége van. 
Amennyiben egyik Tag az átadott dokumentumokban, illetve információkban 
módosításokat tart szükségesnek, erről a másik Tagot haladéktalanul értesítenie kell. 
Minden Tag jogosult a másik Tag (Továbbiakban: ellenőrző Tag) által adott adatokat, 
információkat, dokumentumokat ellenőrizni, azzal, hogy azok megfelelőségéért 
illetőleg teljes körűségéért felelősség az ellenőrző Tagot nem terheli, ezen ellenőrzés 
lehetőségére Tagok úgy tekintenek, hogy az a Projekt sikeres megvalósulása 
érdekében történik. 
Amennyiben valamelyik Tag feladatai ellátásával késedelembe esik, a másik Tag 
jogosult a késedelembe esett Tag kockázatára és költségére azon intézkedéseket 
megtenni, amelyek ezen állapot megszüntetéséhez szükségesek. 
A Tagok rendszeres időközönként, de legalább heti egyszer tájékoztatják egymást a 
Projekt keretében elvégzendő munkák előrehaladásáról. 
A Tag az építési beruházás(ok)hoz kapcsolódóan biztosítja a munkaterület vállalkozási 
szerződésben rögzített időben történő átadását, valamint biztosítja a munkavégzéshez 
szükséges körülményeket, (pl.: épület kiürítés teljes vagy szakaszos.). 
A Tag az építési beruházás(ok)hoz kapcsolódóan továbbá minden körülményt, 
amelynek biztosítása tőle elvárható biztosít, hogy a Projekt keretében megkötött 
vállalkozási szerződésben foglalt munkálatokat a tulajdonában vagy használatában 
lévő területeken, épületekben a vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozók 
a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezhessék. A Tag jelen 
Megállapodás aláírásával vállalja, hogy az építési beruházás(ok) tárgyában kötött 
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vállalkozási szerződés(ek)ben foglaltak szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
információkat, adatokat megfelelő időben a vállalkozó(k) rendelkezésére bocsátja. 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt 
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult 
szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagot 
tájékoztatja. 

A Tag köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, 
illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó 
dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag 
maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások 
segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki - szükség esetén - a 
projektszintíj dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, 
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-
ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint 
kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a 
Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tag köteles a Projekt 
keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt a Konzorciumvezető 
által meghatározott határidőben megadni, annak érdekében, hogy a 
Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőig a kért tájékoztatást 
megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek 
megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, 
műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban: 

Tag neve Tevékenység 

A tevékenységre 
ju tó 

elszámolható 
költség összege 

(Ft) 

A 
tevékenységre 

jutó 
támogatás 

összege (Ft) 

1. 

OMSZI 
Intézményfenntartó 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Építéshez kapcsolódó 
tevékenység 179 010 365 179 010 365 

2. 
Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai 
Intézet Kft. 

Műszaki ellenőrzés 2 011 352 2 011 352 

3. 
Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai 
Intézet Kft. 

Tájékoztatás és 
nyilvánosság 
biztosítása 

1 005 676 1 005 676 

4. 
Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai 
Intézet Kft. 

Általános (rezsi) 
költség 2 011 352 2 011 352 



5. 
Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai 
Intézet Kft. 

Projektmenedzsment 5 028 380 5 028 380 

6. 
Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai 
Intézet Kft. 

Közbeszerzés 2 011 352 2 011 352 

7. 
Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai 
Intézet Kft. 

Előzetes tervekhez 
tanulmányokhoz 
kapcsolódó 
tevékenység 

10 056 761 10 056 761 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az 
elvégzéséért. 

A Projekt megvalósításának megkezdését megelőzően végzett előkészítési 
tevékenység során létrejött dokumentációt a Tag köteles a Konzorciumvezető részére 
haladéktalanul átadni. A Projekt megvalósításának megkezdését megelőzően 
elkészített dokumentáció vonatkozásban a Konzorciumvezető vizsgálata és felelőssége 
kizárólag annak minőségi megfelelőségére, Projekt keretében történő 
felhasználhatóságára valamint elszámolhatóságára terjed ki. 
Amennyiben a Konzorciumvezető megállapítja, hogy a Projekt megvalósításának 
megkezdését megelőzően elkészített dokumentáció módosítása szükséges, a Tag 
köteles a módosítást haladéktalanul, saját költségén elvégezni. 

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az 
arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazzad 

Tag neve Elszámolható költség (Ft) Támogatási összeg (Ft) 

1. 

OMSZI 
Intézményfenntartó 
Közhasznij 
Nonprofit Kft. 

179 010 365 179 010 365 

2. 
Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai 
Intézet Kft. 

22 124 873 22 124 873 

3.5. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről 
szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési kérelmet a 
Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze az Elektronikus Pályázói 
Tájékoztató Felületen (továbbiakban: EPTK) és küldi meg a Támogatónak. A Tag 
közreműködik a beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a 
Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba 
veszi. 

A Tag a Projekt magvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit -
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott - záradékkal ellátva, elektronikus 
formában küldi meg a Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által megjelölt 
határidőig.. 

' A monitoring és infomiációs rendszerben tagi szinten rögzített adatol<nal< jeien táblázat tartalmával összhangban kell 
állniul<. 
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A Tag a Projekt keretében általa vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszánnolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek 
elérését követő 5 munkanapon belül köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendeletben 
rögzített Időközi/ záró kifizetési igényléshez és beszámolóhoz szükséges 
dokumentumokat átadni a Konzorciumvezetőnek. 

A fentebb meghatározott dokumentumok birtokában, a Konzorciumvezető 
mérföJdkövek közötti kifizetési igénylést is benyújthat. 
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell 
érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben 
meghatározott korlátokat. 

Á Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott 
elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató 
közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján az EPTK-n rögzített 
bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő 
támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés 
az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása 
van, a Támogató az adott Tagra ju tó támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése 
miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott 
szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a 
Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig 
nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben 
érvényesítheti. 

3.6. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 140. §.-a tartalmazza. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető 
kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a 
Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a 
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok 
tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a 
Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben 
fennálló felelősségét. 

3.7. A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet érteimében a Konzorciumvezető előkészíti 
a Projekteket, ellátja a Projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat a 
435/2015. (XII.28.) Korm. rendeletben és a jelen szerződésben foglaltak szerint. 

A Konzorciumvezető a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a 3.3. 
pont első bekezdésében meghatározott feladataihoz tartozó költségtípusokra és a 
rezsiköltségre jutó támogatás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti lehívásáról. 
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A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a 
Konzorciumvezető jogosult elszámolni. A Konzorciumvezető a projektmenedzsment 
feladatok ellátásába - külön megállapodás alapján - bevonhatja a Tagot. 

A Konzorciumvezető 3.3. pont első bekezdésében foglalt előkészítési, közbeszerzési, 
a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása valamint a míjszaki ellenőri feladatainak 
ellátása tekintetében jogosult, a Kbt. szerinti egybeszámítási szabályok 
figyelembevételével megállapított érték szerint beszerzési vagy közbeszerzési eljárást 
lefolytatni és a feladatok ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe venni, figyelembe 
véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásokat. 

A Konzorciumvezető jelen l^egáliapodásban szabályozott közbeszerzéseket és 
beszerzéseket a közbeszerzési és beszerzési szabályzata alapján bonyolítja, a 
közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges, a jogszabály által előírt 
minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat megteszi. 

A Konzorciumvezető a Tag teljesítését abból a szempontból jogosult megvizsgálni, 
hogy az megfelel-e a Támogatási szerződésben, vagy a jelen megállapodásban foglalt 
feltételeknek. Amennyiben a Tag teljesítése nem megfelelő, a Konzorciumvezető 
megfelelő határidő tűzésével felszólíthatja a Tagot a hibák kijavítására, hiányosságok 
pótlására, aki a felszólításnak köteles haladéktalanul eleget tenni. 
A Konzorciumvezető ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó 
uniós jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a 
tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat. 

3.8. A Tag közreműködik a Projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás 
összeállításában, a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező 
teljesítésének ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót- és utómunkák 
felmérésében és megvalósításának felügyeletében, valamint a projekt végrehajtásával 
kapcsolatos beszámolók elkészítésében. 

A Tag â  beruházás megvalósulása után - a 272/2014. (XI,. 5.) Korm. rendeletben, 
valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel - köteles a létrejött 
infrastruktúra üzembe helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a 
saját anyagi eszközeivel való fenntartására. A Tag köteles továbbá a támogatással 
megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének feltételeiről, valamint az infrastruktúrával 
ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni. 

A Tag a körülményekben bekövetkező változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 5 
napon belül jelzi a Konzorciumvezető részére. Amennyiben a Projekt előrehaladásával 
összefüggésben bármilyen akadályt észlel, ami annak meghiúsulását, vagy 
késedelmét eredményezheti, köteles azt a Konzorciumvezető részére haladéktalanul 
bejelenteni. 
A Tag a Támogatótól vagy egyéb szervezettől a Projekt kapcsán kapott bármilyen 
értesítést köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 2 
munkanapon belül megküldeni a Konzorciumvezető részére. 
Tag köteles a támogatások felhasználására vonatkozó ellenőrzés körében a 
Konzorciumvezetővel együttműködni, a Konzorciumvezető ilyen irányú kérése esetén 
számára betekintést biztosítani a keletkező dokumentációkba. 
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4. Kapcsolattartás 

A Tagok a jelen Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének 
időtartamára az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki. 

Konzorciumvezető Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Kft. . 

Név:.. Varga Renáta 
Beosztás: projektmenedzser 
Telefon 1: -

Telefon 2 (mobil): +36-70/905-8876 
Fax 1: -

E-mail: varga. renata@nfsí. hu 

A konzorciumi tag OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Név: Perepatits Zsolt 
Beosztás: ügyvezető 
Telefon 1: +36-1/799-4660 
Telefon 2 (mobil): +36-20/283-6007 
Fax 1: +36-1/799-4663 
E-mail: perepatitszsolt@omszinonprofitkft.hu 

A kijelölt kapcsolattartók szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal szóbeli 
egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának 
előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető 
kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 
5 munkanapon belül megküld a Tag kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt 
a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzort ium képviselete 

5.1 A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek 
felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. 
Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a 
Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, 
aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen 
lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt 
értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga^ Illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett/ illetve 
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra^: 

^ I t t részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat 
és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései szerint oszlik meg a Tagok között. 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó 
Konzorciumvezető személyét is új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag 
kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a 
felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a 
projektgazdák számára előírt dokumentumok, 
c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a 
konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik, 
d) a Tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat 
benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó 
feltételeknek való megfelelést is - , kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon 
alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba, 
e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a 
konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a 
megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény 
folytán nem képes, 
f) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 

7.2. Valamely Tag kilépése vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok 
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik 
teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 

7.3. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő 
Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a 
felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.4. A Tag kilépése esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel 
a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel 
és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, 
valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett 
tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a Projekt céljai elérése érdekében 
használatba kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, 
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 

A kilépő Tagot a kilépést követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a 
támogatási szerződésben méghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség a 
kilépés hatálybsulásáig keletkezett összes dokumentum tekintetében, ellenőrzés-
tűrési kötelezettség, a kilépés időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott 
dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont - e tárgyban kötött 
külön megállapodás alapján - valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem 
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lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába 
kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés 
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a 
Támogató részére. 

7.5. A 7.1 - 7.4. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását 
igényli, annelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási 
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni 
a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és 
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen 
Megállapodás megszűnését vonja maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban 
módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a 
támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb., a jelen Megállapodás módosítását vonják maguk után. Az 
adatok változásáról a Tag haladéktalanul értesíti a Konzorciumvezetőt. A 
Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti az EPTK-n keresztül a Támogatót, a 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 
A jelen konzorciumi szerződés módosítása vagy kiegészítése kizárólag az erre 
kifejezetten utaló megnevezéssel, írásos formában, a képviseletre jogosultak 
(cégszerű) aláírásával történhet. 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
felmondás jogát kizárják. 

9. A Tagok egyéb megállapodásai^ 

A KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK 

9.1. A jelen szerződés egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az társasági, 
vagy a Tagok önálló jogi személyiségét bármiben érintő más kapcsolatot hozott volna 
létre közöttük. 
9.2. Egyik Tag sem vállalhat olyan kötelezettséget, amely a jelen szerződés tárgyát 

képező Projekt sikeres megvalósulását bármilyen módon akadályozza, korlátozza vagy 
meghiúsítja, illetve a másik Tag jelen megállapodással érintett jogait vagy 
kötelezettségeit befolyásolja, kivéve, ha erre nézve jelen szerződés kifejezetten 
feljogosítja. 
9.3. Tagok megállapodnak abban, hogy amennyiben a Támogatási szerződésből, vagy 
jelen Megállapodásból eredően harmadik személy javára (akár bírói ítélet révén is) -
egyetemleges, vagy önálló - kötelezettség kerül megállapításra velük szemben, az a 

^ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket Is rendezhetnék, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. 
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jelen Megállapodás alapján egymás között fennálló önálló felelősségvállalást nem 
érinti. Ennek megfelelően az ilyen jogi helyzetben a Tagok egymással szemben a saját 
kötelezettségeikért úgy felelnek, mintha az egyetemleges felelősség nem jö t t volna 
létre. 
9.4. Tagok tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, vagy mulasztástól, amely a 
Konzorcium céljának elérését akadályozza, vagy veszélyezteti, kivéve, ha arra 
jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, vagy amennyiben a 
létrehozásukról szóló jogszabály, alapító okirat, dokumentum, illetve társasági 
szerződés szerinti - a konzorciumi együttműködéssel nem érintett - tevékenységi 
körük, illetve alap-, és közfeladataik ellátása érdekében ez szükséges, illetve 
elkerülhetetlen. 
9.5. A Tagok a Konzorcium részére vagyoni hozzájárulás teljesítésére nem kötelesek, 
a Konzorcium saját (a tagok közös tulajdonában, vagy használatában levő) vagyonnal 
nem rendelkezik, saját pénzügyi alapokat nem képez. A Tagok csak a jelen 
szerződésben, saját kötelezettségvállaló nyilatkozataikban rögzített nem pénzbeli 
szolgáltatások teljesítésére kötelesek. 
9.6. Tagok nem jogosultak a jelen szerződésből származó jogaikat vagy 
kötelezettségeiket a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik 
személyre bármilyen szerződéssel átruházni. 

I I . FELELŐSSÉG 

10.Felelősség a Támogatóval szemben 

10.1 Amennyiben olyan körülmény merül fel, melynek oka a másik Tag 
kötelezettségszegése, az ebből eredő igazolt többletköltséget a vétkes Tagnak kell 
viselnie. Szabálytalanság, vagy szerződésszegés esetén a Konzorciumvezető, illetve a 
Tag jogosult az általa a Támogatónak megfizetett összeget a másik Féltől olyan 
arányban visszaigényelni, amilyen arányban a szabálytalanság vonatkozásában a 
vétkes Tagot felelősség terheli, figyelemmel a szerződésszegéssel okozott károkért 
fennálló felelősség Ptk.-beli szabályára (Ptk. 6:142 §). 
10.2. A Tagok szerződéses tevékenységüket érintő részének szerződésszerű 
teljesítéséért felelősek. A Tagok önállóan felelősek az általuk önállóan végzett 
tevékenység gondos ellátásáért. Amennyiben az egyik Tag szerződéses 
kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, ennek a szerződés 
teljesítésére vonatkozó minden kihatásáért felel. 
10.3. Amennyiben a szerződésszegésért mindkét Fél vétkesen felelős, ennek 
következményeit vétkességük arányában viselik. 
10.4. Amennyiben a szerződésszegésért való felelősség, vagy az, hogy a Tagok milyen 
arányban felelősek a szerződésszegésért még vitás, a szerződésszegés 
következményeit a Tagok az ügyletben való részvételük arányában viselik mindaddig,-
amennyiben a vitás kérdés rendezésére peres utat vesznek igénybe - , amíg a bíróság 
másként nem dönt. 
10.5. Amennyiben egyes projektrészeket a Tagok közösen valósítanak meg, vagy az 
egyes projektrészek rendeltetése oly módon összefügg, hogy azok önállóan, 
rendeltetésszerűen a Projekt céljainak elérésére nem alkalmasak és a Tagok 
felelősségének aránya nem állapítható meg, akkor a teljesítésért a Tagok 
egyetemlegesen felelnek. 
10.6. Önmagában az a körülmény, hogy vita van a Tagok között a felelősség 
kérdésében, egyik Felet sem jogosítja fel a teljesítése felfüggesztésére, vagy 
megszüntetésére. Amelyik Tag e rendelkezés ellenére így jár el, szerződésszegést 
követ el és köteles a másik Tag felmerülő valamennyi ebből eredőkárát megtéríteni. 
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11.Felelősség egymással szemben 

A Tagok egymással szemben felelősek azért a kárért, amelyet a jelen Megállapodás 
nem teljesítésével, vagy nem megfelelő teljesítésével okoznak. A szolgáltatás 
tárgyában keletkezett káron felül a károkozó Tagnak meg kell térítenie a károsult Tag 
vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt hasznot olyan mértékben, 
amilyen mértékben a károsult Tag bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés 
lehetséges következménye a szerződéskötés időpontjában előrelátható volt. 
Amennyiben a Tag szerződésszegése szándékos, úgy a károsult Tag teljes kárát 
köteles megtéríteni. A Tagok nem felelősek azon károk megtérítéséért, melyek 
létrejötte visszavezethető a károsult Tag magatartására. 

IZ.ÁItalános kikötések 

12.1. Mindegyik Tag az általa igénybe vett harmadik személy tevékenységéért úgy 
felel, mintha maga jár t volna el. 

12.2. Esetleges egymás közötti felelősség kizárás nem vonatkozik a szándékosság 
esetére. 

12.3. Amennyiben az egyik Tag a szerződés teljesítésével késedelembe esik - különös 
tekintettel a projektbeli határidők elmulasztására -, a késedelemből eredő 
jogkövetkezményeket a késedelembeeső Tag viseli. A másik Tag jogosult a 
késedelembe esett Tag kockázatára és költségére azon intézkedéseket megtenni, 
amelyek ezen állapot megszüntetéséhez szükségesek. 

13.Közös fellépés jogviták esetén 

13.1. Ha az egyik Tag jelen Megállapodással összefüggő tevékenységével szemben 
harmadik személy igényt támaszt, azt a másik Taggal írásban azonnal közölni kell. A 
másik Tagnak joga és kötelessége, hogy az egyezségi tárgyalásokon és a jogvitában 
is részt vegyen. 

13.2. A harmadik személy igényeivel kapcsolatos vitákat a Tagok először békés úton 
igyekeznek rendezni. Az egyezségi tárgyalásokon a Tagoknak' vagy a jelen 
Megállapodást aláíró képviselőjük vagy meghatalmazott képviselő útján jelen kell 
lenniük. Amennyiben a Tag jelen Megállapodással összefüggésben kifejtett 
tevékenységével kapcsolatban harmadik személy által támasztott igény jogosnak 
bizonyul, az azért fennálló felelősség a tevékenységet kifejtő Tagot terheli. 

14. Záró rendelkezések 

14.1. Jelen Megállapodás 13 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A 
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Megállapodás 
részét képezi az „Adatvédelem" melléklet. 

14.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba 
lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

14.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók. 
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14.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint 
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában 
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen 
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták 
és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az 
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

14.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok perértéktől függően 
a Budapesti I I . és I I I . Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

14.6. A szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződés egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Amennyiben valamely rendelkezés 
érvénytelennek bizonyulna, a Tagok azt olyan új megállapodással helyettesítik, amely 
hozzá jogi és gazdasági következményeit tekintve a lehető legközelebb áll. 

A Tagok a Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
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1. számú melléklet ADATVEDELEM 

Tagok rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
minősített adatok, üzleti t itok, személyes adatok, továbbá egyéb bizalmas információk 
kerülnek a birtokukba, akkor ezekkel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint 
járnak el. Vállalják, hogy az ilyen adatokat, információkat tartalmazó adathordozókon 
a minősített adatvédelem jellege szerinti minősítést feltüntetik, betartják a minősített 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, egyúttal kötelezik magukat 
arra, hogy szigorúan a Projekt megvalósítása érdekében szükséges, birtokukban levő 
adatok megismerését (minősített adatok tekintetében a minősítő döntésétől függően) 
kölcsönösen biztosítják egymás részére. A birtokukban lévő adatokat kizárólag a 
teljesítésben közreműködő azon harmadik személy(ek)nek bocsátják rendelkezésére, 
aki(k)nek elengedhetetlenül szüksége van a Projekt megvalósításának érdekében az 
ilyen információkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek azok 
megőrzésére, és a jelen szerződésnek megfelelő titoktartási nyilatkozatot megteszik, 
kivéve, ha a rájuk vonatkozó jogszabályi titoktartási kötelezettség miatt erre nincs 
szükség. 

A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés teljes időtartama alatt, illetve az 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a titokgazda szervek belső 
utasításaiban és egyéb rendelkezéseiben meghatározott ideig áll fenn. 

Tagok vállalják, hogy az általuk megszerzett üzleti t i tkot, a teljesítésben részt vevő 
saját közreműködőikkel való viszonyukban csak oly módon használják fel, hogy velük 
még a titok átadása előtt írásban rögzítik a jelen szerződésben foglaltakkal 
összhangban álló titoktartási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat, és a teljesítés 
során folyamatosan ellenőrzik és biztosítják azok betartását. 

1 4 


