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Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
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 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP)
VEKOP-5.3.3-17 Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden tárgyú felhívására Kedvezményezett
2017.05.23. napon VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet
nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.10.19. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban
részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási 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.) Korm. 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 „Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági
szempontok figyelembevételével” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített
projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az
Európai Regionális Fejlesztési 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.
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 2030 Érd, Karolina utca
(HRSZ: 22777;23044) cím alatt (Projekt fő helyszíne/a Szerződés melléklete szerinti helyszínen)
megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a
helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg,
illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon,
a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
2.3.
A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhető.
3.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: 2018.03.01.
3.2.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja:
2014. január 1.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3.
A projektdokumentáció elkészítésének
határideje: 2018.07.31.

és Támogató részére történő benyújtásának

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet
projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

a

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett
a projektdokumentációt 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.
3.4.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.09.28.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.
4.

A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1.

A Projekt összköltsége

A
Projekt
tervezett
bruttó
összköltsége
110 737 438 Ft,
hétszázharminchétezer-négyszázharmincnyolc forint.
4.2.

azaz

egyszáztízmillió-

azaz

egyszázhétmillió-

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 107 625 938
hatszázhuszonötezer-kilencszázharmincnyolc forint.

Ft,

A Projekt hatályos költségvetését – Előkészítés és Megvalósítás időszakára 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 107 625 938 Ft, azaz egyszázhétmillióhatszázhuszonötezer-kilencszázharmincnyolc forint.
A Projekt támogatásának 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 mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó
támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 107 625 938 Ft, azaz egyszázhétmillióhatszázhuszonötezer-kilencszázharmincnyolc forint.
4.5.2 Kifizetési igénylés
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni
kívánt költségekről.
4.6. Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott
támogatásból
107 625 938
Ft,
azaz
egyszázhétmillió-hatszázhuszonötezerkilencszázharmincnyolc 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 a projektdokumentáció benyújtását és Támogató általi elfogadását követően
1
Szerződésmódosítással felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek .
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,
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Amennyiben releváns

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,
c) a Támogatónál a szakpolitikai 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 Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
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.
A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
7.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül
2
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól .
8.

A Támogató által meghatározott egyéb feltételek
A támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható:
1. A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie
minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben
rögzített feltételekkel.
A Projekt tartalmi-műszaki előkészítése (tervezetten 1. sz.) mérföldkőig teljesítendő
támogatási feltételek:
2. A Kedvezményezettnek részletesen be kell mutatnia, hogy a projekt miként felel meg a
Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások általános feltételek 1. pontjának, különös
tekintettel arra, hogy a projekt tervezése, megvalósítása során és a beruházást követően
egyetlen fenntartható közlekedési mód a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a)
bekezdésével összhangban – kiemelt figyelemmel a gyengébb közlekedők érdekeire sem kerül hátrányosabb helyzetbe, melyet jogszabályi hivatkozással nyilatkozatban
igazolni is szükséges. A jelen projektnek nem része a kerékpárforgalmi létesítmény
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Amennyiben releváns.

építése, azonban a közúti útpálya elhelyezését kérjük úgy kialakítani, hogy későbbiek
folyamán biztosított legyen a gyalogjárda és kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése is.
9.

Záró rendelkezések

9.1.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.
9.2.
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.
9.3.
A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén
hatályát veszti.
9.4.
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.
9.5.
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.
9.6.
A
Kedvezményezett
képviseletében
aláíró
személy(ek)
kijelenti(k)
és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k)
részéről
a
Szerződés
megkötéséhez
szükséges
felhatalmazásokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.
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 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet,
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

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

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató
P.H.
Kelt Budapest, 201… év ………… 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 – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Projekt helyszíne
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatást
igénylő
Érd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Költségkategória

Költségtípus

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez kapcsolódó
költségek

Érd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Projektelőkészítés
költségei

Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség

Érd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Projektelőkészítés
költségei

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

Érd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Projektelőkészítés
költségei

Közbeszerzési
költségek

Érd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Projektelőkészítés
költségei

Nem elszámolható
költség
(Projektelőkészítés
költségei)

Érd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Projektmenedzsm
ent költség

Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítása

Érd Megyei Jogú

Szakmai

Kötelezően előírt

Mennyiség

Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

1

80 150 345

21 640 593

101 790 938

1

1 500 000

405 000

1 905 000

1

314 961

85 039

400 000

Közbeszerzés
költsége

1

629 921

170 079

800 000

Nem
elszámolható
költség

1

2 450 000

661 500

3 111 500

1

1 272 134

343 476

1 615 610

1

90 071

24 319

114 390

Megnevezés
Építéshez
kapcsolódó
költségek
Egyéb
projektelőkészít
éshez
kapcsolódó
költség
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költsége

Projektmenedz
sment személyi
jellegű
ráfordítása
Kötelezően

Város
Önkormányzata

Érd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

tevékenységekhez
nyilvánosság
kapcsolódó
biztosításának költsége
szolgáltatások
költségei
Szakmai
tevékenységekhez
Műszaki ellenőri
kapcsolódó
szolgáltatás költsége
szolgáltatások
költségei

előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége
Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége

1

787 402

ÖSSZKÖLTSÉG:

212 598

1 000 000

110 737 438

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

P.H.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Forrás megnevezése

Összeg [Ft]

I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel

%
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

II. egyéb támogatás
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
Projekt elszámolható költsége

0
107 625 938
107 625 938

0,00%
100,00%
100,00%

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása
Projekt teljes költsége

3 111 500
110 737 438

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató
P.H.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Mérföldkő
Mérföldkő
elérésének
Megvalósítani tervezett eredmény leírása
sorszáma
tervezett dátuma
1.

2018.03.15.

Az engedélyes szintű tervdokumentáció, a jogerős építési engedély és
az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes
tervezői költségvetés (a pályázathoz már csatolásra került), valamint az
engedélyezési tervhez kapcsolódó közúti biztonsági audit ezen időpontig
rendelkezésre fognak állni.

2.

2018.06.30.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely
eredményeként szerződéskötésre kerül sor.

3.

2018.07.31.

A közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelező fővállalkozási
szerződés keretén belül elkészíti a kiviteli tervet, valamint elkészül a
kiviteli tervhez kapcsolódó közúti biztonsági audit. A mérföldkőben a
projektmenedzsment személyi juttatása (50%) kerül még elszámolásra.

4.

2018.12.31.

A kivitelezési munkálatok 50 %-os készültségi szintjének elérése. A
műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, valamint a kötelező
nyilvánosság biztosítása.

5.

2019.05.31.

A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjének elérése. A
projektmenedzsment (50%) és a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe
vétele. A kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint a közforgalom
számára történő megnyitás előtti közúti biztonsági audit kerül
elszámolásra.

6.

2019.06.30.

Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a
részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek megvalósításra és
befejezésre kerülnek.

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföl
dkő
sorszá
ma

8.

Eredmény
számszerű
síthető
célértéke

Eredmény
megnevezése

Eredmény leírása

A felújított
vagy
korszerűsített
utak teljes
hossza

A közlekedésbiztonság
fokozása érdekében
szilárd burkolattal
felújított útszakasz
létesül.

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

0,38407

Eredmé
ny
számsz
erűsíthe
tő
célérték
ének
mértéke
gysége
km

Az
eredmény
nem
számszerűs
íthető,
egyéb
tulajdonság
a

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:
NEM RELEVÁNS

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

6. sz. melléklet
BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi
hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó, aláhúzandó):
Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm.
rendelet 84. § (1) bekezdése alapján
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján

Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve

84. § (1) bekezdés b) pontja alapján

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

84. § (1) bekezdés c) pontja alapján
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Kelt …………, 2017 év ………… hónap …
napján.

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
NEM RELEVÁNS

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatást
igénylő

Érd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Beszerzés
Becsült nettó érték
tárgya
Az Érd, Felső
utca egy
szakaszának
felújítása
80 150 345 Ft
forgalombiztonsá
gi szempontok
figyelembevételé
vel - Kivitelezés

Közebszerzési
eljárás típusa

Megjegyzés

Kbt. 2. rész
Uniós
értékhatár
szerinti 81. §
alapján
lefolytatott nyílt
eljárás

-

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

9. sz. melléklet
PROJEKT HELYSZÍNE
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Irányít
ó szám

2030
2030
2030

Település neve

Érd
Érd
Érd

Közterület neve, jellege

Karolina utca
Felső utca
Kinga utca

Házszám
(ha
releváns)

22777;
23044
22905
23062/1

-

Helyrajzi szám hiányában pontos területlehatárolás,
vagy nyomvonalas létesítmény esetében az érintett
közút száma és a beavatkozás kezdő/végszelvényének száma

Helyrajzi
szám(ok)

-

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Kelt …………, 2017 év ………… hónap … napján.

10. sz. melléklet
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Jelen tervezés a Felső utca szerviz útjának Karolina utca – Kinga utca közötti szakaszát, ill.
a Felső utca – Karolina utca csomópontjában lévő, jelenleg is parkolóként funkcionáló
területet foglalja magába. A tervezett parkoló területén jelenleg murvás burkolattal
rendelkező, elfestés és táblázás nélküli parkoló helyezkedik el, bejárata a Karolina utca felől
van. A vízelvezetés jelenleg nem megoldott. Járdakapcsolattal rendelkezik. A területen a
közvilágítás kiépített. A Felső utca közösségi közlekedéssel érintett útvonal, melyen helyi
buszjárat közlekedik. A Karolina utca – Felső utca sarkán a zeneiskola épülete található. A
jelenleg burkolatlan parkolót kívánjuk térkő burkolatú parkolóvá átépíteni, csatlakozását a
Felső utcára kiépíteni. A parkoló csapadékvíz elvezetése a Felső utcai árokba köthető. Az
épület menti járda meghosszabbított vonalában a Karolina utcán gyalogos átkelőhelyet
létesítünk, mely akadálymentesítetten kerül kivitelezésre, annak érdekében, hogy a
közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékossággal élők vagy
bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitását segítse. A Felső utca szervizútján
a Karolina utca és Kinga utcák között a meglévő burkolat felújítása, illetve a burkolatlan
területek kiépítése történik meg a parkoló állások átalakítása mellett.

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Kelt …………, 2017 év ………… hónap … napján.

11. sz. melléklet
KOMMUNIKÁCIÓS TERV
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

7b.

A kedvezményezett működő honlapján a
projekthez kapcsolódó tájékoztató
megjelenítése és folyamatos frissítése a
projekt fizikai zárásáig
A beruházás helyszínén „C” típusú
tájékoztató tábla elkészítése és
elhelyezése

2018.
március

1

A www.erd.hu oldalon
tájékoztató megjelenítése

0

2018.
április

1

1 db 59,4cmx42cm
méretű, „C” típusú
műanyag tájékoztató
tábla
Legalább 4 alkalommal
3-3 db nagy felbontású,
nyomdai felhasználásra
alkalmas fénykép (min. 8
MP) (beruházási
helyszín, események)
¼ oldal terjedelmű
hirdetés az Érdi Újság c.
lapban 1 alkalommal;
MTI-nek a közlemény
megküldése
A kiküldött
sajtóközlemény által
generálódott, vagy
bármely a projekthez
kapcsolódó
sajtómegjelenés
összegyűjtése
A www.palyazat.gov.hu
oldalon TÉRKÉPTÉR
térinformatikai keresőadatbázis feltöltése a
megvalósuló projekt
adataival, fotókkal

6 492

9.

Kommunikációs célra alkalmas
(professzionális!) fotódokumentáció
készítése

2018.
április

1

11a
.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt
zárásáról

2019.
június

1

11b
.

Sajtómegjelenések összegyűjtése

2019.
június

1

13.

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez
kapcsolódó tartalommal

2019.
június

1

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Kelt …………, 2017 év ……… hónap …napján.

Az eszköz
költsége
(bruttó, Ft)

Az eszköz
paraméterei

3.

Darabszám

Kommunikációs eszközök
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)
A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)

Tevékenység
időbeli
ütemezése
(év, hónap)

150 millió Ft támogatástartalom alatti esetben:

50 000

nem
elszámolhat
ó

nem
elszámolhat
ó

nem
elszámolhat
ó

12. sz. melléklet
KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
NEM RELEVÁNS

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Kelt …………, 2017 év ………… hónap … napján.

13. sz. melléklet
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
3
Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alulírott T. Mészáros András, mint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy a VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számú,
„Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt
tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória

Projektelőkészítés
költségei
Projektelőkészítés
költségei
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások
költségei

3

Költségtípus

Megnevezés
(Költségelem)

Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség
Közbeszerzési
költségek

Egyéb
projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

Közbeszerzés költsége

Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

Támogatás
összege
(Ft)

Finanszírozás
módja (szállítói
finanszírozás/ utófinanszírozás/
vegyes
finanszírozás)

1 905 000

Utófinanszírozás

800 000

Utófinanszírozás

1 000 000

Utófinanszírozás

Vegyes finanszírozás
esetén
Támogatási
Támogatási
összeg –
összeg –
Szállítói
Utófinanszírozá finanszírozá
s
s
-

-

-

-

-

-

Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Beruházáshoz kapcsolódó
költségek
Projektmenedzsment
költség
Projektelőkészítés
költségei

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége
Építéshez kapcsolódó
költségek
Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítása
Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költsége

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége
Építéshez kapcsolódó
költségek
Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítása
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok költsége

Összesen:

114 390

Utófinanszírozás

101 790 938

Utófinanszírozás

1 615 610

Utófinanszírozás

400 000

107 625 938

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Kelt …………, 2017 év ………… hónap … napján.

Utófinanszírozás

-

-

-

-

-

-

-

-

14. sz. melléklet
EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)
Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00007
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
-

Adóigazolás köztartozás mentességről
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 114/2017. (IV.27.) számú határozata a
VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati
felhívásra pályázat benyújtásáról (Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása
forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével)

…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Kelt …………, 2017 év ………… hónap … napján.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 3952519818/2017
Ügyintéző: Kertész Edit
Telefonszám: (24) 442-051
Ügyszám: 3841577066

ADÓIGAZOLÁS
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (5) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások alapján igazolom, hogy
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
15731254-2-13
2030 ÉRD ALSÓ UTCA 1-3.
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, a
behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
SZIGETSZENTMIKLÓS, 2017. október 13.
Dr. Minya Mihály
dandártábornok
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Hudecz László
főosztályvezető-helyettes
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 7314153022150791137928831

Ügyfélkapcsolati Osztály 2.
2310 SZIGETSZENTMIKLÓS GYÁRI ÚT 9. Telefonszám: 06/24-442-051 Fax: (24) 442-050
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

