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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) Az
üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden tárgyú felhívására a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.)
Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2017.06.28.
napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.10.09. 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
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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 Üzleti infrastruktúra fejlesztés Érden című 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 a Szerződés 8. melléklete
szerinti helyszíneken 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: 2017. év november hó 13. nap.
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. év január hó 01. nap.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3.
A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje
a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó
mérföldkő időpontja, 2019.08.07.
A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet
projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.
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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.
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3.4.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év november hó 7. nap.
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: 2020. év december hó 31. nap.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.
4.

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

4.1.

A Projekt összköltsége

A Kedvezményezett részére az éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat)
meghatározott keretösszeg 1 811 023 623 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáztizenegymillióhuszonháromezer-hatszázhuszonhárom forint, amelyből jelen Projekt tervezett összköltsége
1 811 023 623 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáztizenegymillió-huszonháromezer-hatszázhuszonhárom
forint.
4.2.

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 1 811 023 623 Ft, azaz egymilliárdnyolcszáztizenegymillió-huszonháromezer-hatszázhuszonhárom forint.
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 1 811 023 623 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáztizenegymillióhuszonháromezer-hatszázhuszonhárom 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
1 811 023 623 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáztizenegymillió-huszonháromezer-hatszázhuszonhárom
forint.
4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót benyújtani.
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Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési
igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 20 000 000 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: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott
támogatásból
0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély
összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
1 781 102 363 Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvanegymillió-egyszázkétezer-háromszázhatvanhárom
forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján
1. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek
támogatástartalma 1 781 102 363 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1)
bekezdés 25.pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően
nyújtható.
29 921 260 Ft, azaz huszonkilencmillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázhatvan 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. A Megvalósítás mérföldkövei a
projektdokumentáció benyújtását és Támogató általi elfogadását követően 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,
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.
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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 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 (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.
§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesülnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
8.

A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

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
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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 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.
Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet,
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek, továbbá a projekt adatlap 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

……….…………
Pénzügyminisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év ………… hónap …
napján.

Kelt: Budapest, 2019. 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 - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt helyszíne
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum – nem releváns
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
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1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: VEKOP-1.2.4-17-2017-00001
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költség elem

Nettó egységár

Elszámolható
költség

Költség típus

Beruházáshoz kapcsolódó
költségek

Építéshez kapcsolódó költségek

Új építés

1

1 220 472 441

329 527 559

1 220 472 441

Beruházáshoz kapcsolódó
költségek
Beruházáshoz kapcsolódó
költségek
Beruházáshoz kapcsolódó
költségek
Projektelőkészítés költségei

Eszközbeszerzés költségei

Bekerülési érték

1

393 700 788

106 299 212

393 700 788

Terület-előkészítési költség

Terület-előkészítési költség

1

7 874 016

2 125 984

7 874 016

Terület-előkészítési költség

Terület-előkészítési költség

1

24 409 449

6 590 551

24 409 449

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

1

90 157 480

24 342 520

90 157 480

Projektelőkészítés költségei

Közbeszerzési költségek

Egyéb projektelőkészítéshez
kapcsolódó költség
Közbeszerzési eljárás díja

1

6 299 213

1 700 787

6 299 213

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

Személyi jellegű egyéb kifizetések
és hozzákapcsolódó járulékok

1

11 023 622

2 976 378

11 023 622

Szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Tartalék

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának
költsége

Kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításának költsége

1

1 968 504

531 496

1 968 504

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

Műszaki ellenőri szolgáltatás
költsége

1

18 110 236

4 889 764

18 110 236

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Egyéb szakértői szolgáltatás
költségei

1

393 701

106 299

393 701

Műszaki jellegű szolgáltatások költségei

Egyéb mérnöki szakértői díjak

1

8 661 417

2 338 583

8 661 417

Tartalék

Tartalék

1

27 952 756

7 547 244
összesen

27 952 756
1 811 023 623
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Mennyiség

Nettó egységárra
jutó ÁFA

Költség kategória

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

……….…………
pénzügyminisztérium
Támogató

P.H
P.H
Kelt: Érd, 2019. év ………… hónap … napján.

Kelt: Budapest, 2019. év ………… hónap napján
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2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-1.2.4-17-2017-00001
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Források

(Ft)

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:

1 811 023 623

Összesen

1 811 023 623

…..…………………
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

……….…………
Pénzügyminisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt: Érd, 2019. év ………… hónap … napján.

Kelt: Budapest, 2019. év ………… hónap …
napján.
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-1.2.4-17-2017-00001
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő
sorszáma

1.

2.

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

2019.08.07.

2019.09.07.

2019.11.07.
3.

2020.01.07
4.
2020.05.07.
5.

2020.09.07.

6.

2020.11.07.
7.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

A részletes szakmai megalapozó tanulmány (üzleti terv) és műszaki
tervdokumentáció elkészítése. A tulajdonviszonyok rendezése. A mérföldkőben
a
kötelező nyilvánosság biztosítása kerül elszámolásra.
Projektfejlesztés befejezése, támogatási szerződésmódosítás
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, melynek
eredményeképp szerződéskötésre kerül sor. A mérföldkőben a közműfejlesztés
költségei kerülnek még elszámolásra.
Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 25%-os készültségi
szintjét. A kivitelezéshez kapcsolódó költségek, a projektmenedzsment
személyi juttatása (25%), a kötelező nyilvánosság biztosítása, a területelőkészítés költségei, valamint a független műszaki ellenőri szolgáltatások és a
tervezői művezetés kerülnek a támogatás terhére elszámolásra.
Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintjét.
A kivitelezéshez kapcsolódó költségek, a projektmenedzsment személyi
juttatása (25%), valamint a független műszaki ellenőri szolgáltatások és a
tervezői művezetés kerülnek a támogatás terhére elszámolásra.
Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjét.
A kivitelezéshez kapcsolódó költségek, a projektmenedzsment személyi
juttatása (25%), valamint a független műszaki ellenőri szolgáltatások és a
tervezői művezetés kerülnek a támogatás terhére elszámolásra. Az
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül.
Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi
szintjét. A kivitelezéshez kapcsolódó költségek, a projektmenedzsment
személyi juttatása (25%), a kötelező nyilvánosság biztosítása, az
eszközbeszerzés költségei, épületenergetikai tanúsítvány a felépült
létesítményekről, a független műszaki ellenőri szolgáltatások, a tervezői
művezetés, az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás költségei,
valamint a tartalék kerülnek a támogatás terhére elszámolásra.
Ezen időpontig tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a
részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek megvalósításra és
befejezésre kerülnek. A projekt zárásával kapcsolatos teendők elvégzése, záró
kifizetési igénylés és szakmai beszámoló benyújtása, használatbavételi
engedélyek megszerzése, az üzemeltetéssel kapcsolatos teendők elvégzése.

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

……….…………
Pénzügyminisztérium
Támogató

P.H.
Kelt: Érd, 2019. év ………… hónap … napján.

P.H.
Kelt: Budapest, 2019. év ………… hónap …
napján.
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5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-1.2.4-17-2017-00001
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:
Monitoring mutató
megnevezése
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma
Vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesülő vállalkozások száma
Vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesülő vállalkozások száma
Vissza nem térítendő támogatáson kívüli más
pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
Vissza nem térítendő támogatáson kívüli más
pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

Bázisérték
dátuma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél
változás

Cél
összváltozás

Cél
kumulált

2020.11.07.

5

5

5

2025.11.07.

0

5

5

2020.11.07.

1

1

1

2025.11.07.

0

1

1

2020.11.07.

4

4

4

2025.11.07.

0

4

4

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

……….…………
Pénzügyminisztérium
Támogató

P.H.

P.H.

Kelt: Érd, 2019. év ………… hónap … napján.

Kelt: Budapest, 2019. év ………… hónap napján.
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12. sz. melléklet
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY
SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI
Támogatási szerződés száma: VEKOP-1.2.4-17-2017-00001
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alulírott T. Mészáros András, mint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy a VEKOP-1.2.4-17-2017-00001 azonosító számú,
„Üzleti infrastruktúra fejlesztés Érden” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategóri
a

Költségtípus

Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek

Építéshez
kapcsolódó
költségek
Eszközbesze
rzés
költségei
Területelőkészítési
költség
Egyéb
projektelőkés
zítéshez
kapcsolódó
költség
Közbeszerzé
si költségek
Projektmene
dzsment
személyi
jellegű

Projektelőkészíté
s költségei
Projektelőkészíté
s költségei
Projektmenedzs
ment költség

Megnevezés
(Költségelem)

Támogatás
összege
(Ft)

Finanszírozás
módja (szállítói
finanszírozás/utó
finanszírozás/vegy
es finanszírozás)

Új építés

1 220 472
441

Utófinanszírozás

-

-

Bekerülési érték

393 700
788

Utófinanszírozás

-

-

Területelőkészítési
költség

32 283 465

Utófinanszírozás

-

-

Egyéb
projektelőkészítés
hez kapcsolódó
költség

90 157 480

Utófinanszírozás

-

-

6 299 213

Utófinanszírozás

-

-

11 023 622

Utófinanszírozás

-

-

Közbeszerzési
eljárás díja
Személyi jellegű
egyéb kifizetések
és
hozzákapcsolódó

12

Vegyes finanszírozás esetén
Támogatási
Támogatási összeg
összeg – Szállítói
Utófinanszírozás
finanszírozás

Szakmai
tevékenységekhe
z kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
Szakmai
tevékenységekhe
z kapcsolódó
szolgáltatások
költségei
Tartalék
Szakmai
tevékenységekhe
z kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

ráfordítása
Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításána
k költsége
Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége
Tartalék
Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei
Összesen

járulékok
Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége
Műszaki ellenőri
szolgáltatás
költsége
Tartalék
Egyéb szakértői
szolgáltatás
költségei

1 968 504

Utófinanszírozás

-

-

18 110 236

Utófinanszírozás

-

-

36 614 173

Utófinanszírozás

-

-

393 701

Utófinanszírozás

-

-

-

-

1 811 023
623
………………….
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
Kelt Budapest, 2019. év …………………….. hónap ……... napján
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