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lktat6szilm: IKT-2017-106-11~7885

Kedvezmenyezett neve: NFP Nemzeti Fejleszt8s1
Programlroda Nonprofit KorWoIt FeIeI6ss8gU
Tarsasag
projekt cime: Faaprftek tflDl_u fiit6mu
I8tesftise 6zdon

Projekt azonosit6szam:
KEHOP-S.3.2-17 -2017-00003

Timogatisl Szerz6des

amely I8trejOtt

egyr8szrOI a Nemzeti Fejlesztesi Minisztenum KOmyezeti es Energiahatekonysagi Operativ
Programok IranyitO Hat6saga (1134 Budapest. VSci (It 45.), mint tam0gat6 (a tovabbiakban:
T8m0gat6)

Postacim: 1437 Budapest, Pf. 328.
SzekheIy: 1134 Budapest, Vici Ut 45-
Aiair8sl'a jogosult k6pvisel6je: Dr. Nemcsok Denes sandor, Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium
kOmyezeti es energiahatekonysagi operativ programokert felel6s helyettes alamtitk.8r
Azonosit6 szam (tOrzs-szam): tOrzskooyvi azonosit6 szama (PIR) 764410
Ad6szam:15764412-2-41

m8sreszr6I NFP NemzetI Fejlesztisi Programiroda Nonprofit Kortatolt FelelasHgu Tarsasag,
mint kedvezrnenyezett (a Iovabbiakban: KectvezmenyezeU),

Postacim: Postafi6k: 1554 Budapest, PF.: 118
SzekheIy: 1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.
Azonosit6 sziun (tOrzs-szam/cegjegyzeksz6m): 01-09-170224
Ad6szamIad6azonosit6 jel: 24290188-2-41
P8nzforgami szamlaszam, amelyre a tamogatas utaJasra kerOl:
1 4
Alair8sl'a jogosult k6pvisel6je: dr. M6dos Istvan - Ugyvezet6 igazgat6

(T8mogatO es Kedvezrnenyezett a IoWbbiakban egyfrtt: Szerz6d6 Felek) kOzOttaz alulirott heIyen es
napon az aI8bbi felt8telekkel.

Ha a Projektet tOOb Kedvezmenyezett kOzOsen val6sitja meg (konzorcium), a Kedvezrnenyezettek
egymas kozti, vaIamint a Tamogat6 es a Kedvezmenyezettek kozti viszonyokat a jelen tamogatasi
szerz6des (a tovabbiakban: SzerzOdes) etvalaszthatatlan mellekletet kepem konzorciumi
egyUttrnUkOdesi megallapodas tartalmazza. A jelen SzerzOdest alair6 KedvezmenyezeH a Szerz6dest,
mint konzorciumvezet6 - a konzorciumi megallapodasban kapott meghatalmazils a1apji1n- az Osszes
konzorciumi tag (mint Kedvez:rnenyezettek) neveben i~a ala.
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SZECHENYI

1. Elozmenyek

A Tamoqato a Komyezeti es EnergiahatekonysagiOperaUv Program (a tovabblakban: KEHOP)
kereten belGI.Helyi ho es hutesi igeny kielegftesemegujul6 energiaforrasokkal"targyu felhlvast tett
kozze, melyre Kedvezmenyezett KEHOP-5.3.2-17-2017-00003 azonosit6 szarnon regisztralt,
2017.06.29. napon befogadott tarnoqatas! kerelmet nyujtott be, a Szerzodes rnellekletst kepezo
felhivas szerint, amelyeta Tamoqato 2017.08.28.naponkelt tamoqatasld~ntesszerint tamoqatasban
rsszesltett. A Tamogat6 dontese alapjan Kedvezmenyezett vissza nem teritendo tamoqatasban
reszesul,

A felhlvason es a tamoqatasl kerelmen tul a Szerzodesmellekletet kepezi, es a Szerzodo Felekre
kotelezd ervenyu minden olyan tanulmany, elernzes, hat6sagi engedely, mtiszaki terv es tartalom,
nyilatkozat, beszerzesi terv, tarsulasi rneqallapodas es egyeb dokumentum, valamint ezek
modosltasai, amelyet a Kedvezmenyezett a tamoqatasl kerelemmel egyGttvagy a kesobbiekben
benyultott,akkor is, ha azok fizikai ertelembennem kerGlnekcsatolasraa Szerzodeshez.

2. Szerzodes targya

Az Elozmenyekbenmeghatarozottakszerint SzerzodoFelekaz alabbiSzerzodestkotlk:

2.1. A Szerzodes targya a Faapritek tuzel6su futomu I6tesitese Ozdon
cimu es KEHOP-5.3.2-17-2017-00003azonosit6 szamu, a tarnoqatasl kerelemben es annak

mellekleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhat6 koltsegeinek a Kohezi6s
Alapbol es hazai kozponti koltsegvetesi eloiranyzatb61vissza nem teritendo tamogatas formajaban
torteno finanszirozasa.

2.2. A Kedvezmenyezettvallalja, hogya ProjektetMegval6sftasi helyszin: 3600 Ozd, 11112alatt
(Projekt fo helyszine) megval6silja, es azt - ha a Projekt eset6ben rale"'ns - a fenntatUislldOszak
alatt ugyanezena helyenfenntartja,Gzemelteti.
A Kedvezmenyezett a Szerzodes alainisaval kotelezi mag6t arrs, hogy a Projektet a vonatk0z6
jogszabalyoknakmegfeleloen, kello alapossaggal, hat6konyUggal 6s gondosUggal val6srtja meg,
iIIetve a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eur6pai uniOs alapokb61 smrmaz6
tamogatasokfelhasznalasanakrendjerol sz61627212014.(XI. 5.) Konn. randeletben[a tov6bbiakban:
272/2014. (XI.S.) Korm. rendelet] rogzitett feltetelek fenn4116saeset6n az ott el6rrt m6don a
kozbeszerzesieljarasoklebonyolftasabaa Tamogat6t6s a MlnlszteralnOks6getbevonja.

2.3. A Tamogat6 vallalja, hogy a Projekt elszamolhat6kOlts6geiraa Koh6zl0sAlapb616s hazai
kozponti koltsegvetesi eloiranyzatb61a tamogat6 dOnt6snek 6s a Szerz6d6sben foglaltaknak
megfeleloenvissza nemteritendo tamogatastnyujt.

2.4. A Szerzodeselvalaszthatatlanreszet kepezi az .Altal6nos Szerz6d6si Felt6telek az operatrv
programok kereteben tamogatasban reszesitett kedvezm6nyezettekkel kotendts t6mogat6sl
szerzodesekhez"(a tovabbiakban:ASZF), amely a www,szacbenyi2020,huhonlapon folyarnatosan
elerheto.

3. A Projekt megval6sitasanak idobeli Otemez6se

3.1. A Projektkezdete
A Projekt megval6sitasi idoszakanak kezdo idopontja: 2017.09.15.

3.2. Koltsegekelszamolhat6saganakkezdete

A Projektkoltsegeielszamolhat6saganakkezdo idoponljata felhivas hatarozzameg.

A Projektkeretebenaz ezt kovetoenfelmerGltkiadasokatlehet elszamolni.
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SZECHENYI

3.3. A Projekt fizikai as p8nzijgyi befejezese

3.3.1 AProjekt fizikai befejezesenek tervezett napja: 2019.09.15.

A Projekt kereteben a projekt fizikai befejezesenek napjaig felmerult kOttsegek sz3moIhat6k eI. Az
ezen id6pontot k6vet6en keletkezett kOlts8gre tamogatas nem foIy6sfthat6.

3.3.2 A ziJr6 kifizetesi igenytes beny(Jjtasanak hatarideje: 2019.11.14.

A Projekt p8nzUgyi befejezesere, megval6sitasara as lezJJrasaravonatkoz6 rendelkez8seket azAszF
14.1 pontja tartaImazza.

4. A Projekt Osszkottsege, elszimolhat6 0sszk0lts8ge, a tarnogatas fon"6sa, Osszege

4.1. A Projekt 0sszk0lts8ge

A Projekt 0sszk0Its8ge 333 925 100Ft, azaz h6rornsDzharminc:h8rommilli6-
kilencsz:izhuszon..zaz forint.

4.2. A Projekt eIsziJmoIhat6 OsszkOttsege

A Projekt eIsz8moIhat6 nett6 osszkOlts8ge 278 967 914 Ft, azaz ketszazhetvennyolcmilli6-
kilencsdzhatvanh8tazer-kiIencsz8ztizennegy forinl

A Projekt kOItsegveteset a SzerzOdas 1. melleldete tartalmazza.

4.3. AProjekthez felhasznalasra kerulO forriIsok

A Projekthez felhasznaJasara kerulo forriIsok r8szietes bontasat a Szerzc5des 2. melleklete
tartalmazza.

4.4. A tarnogatas Osszege as intenzitasa

A tamogatas intenzitasa a Projekt elsziJmoIhat6 Osszk0Hseg8nek 60.000000 %-a, de legfeljebb 167
380 748 Ft, azaz sz8zhatvanh6tmilli6-h6romszaznyolcvanezer-h8tsz8znegyvennyolc tomt.
Amennyiben az egyes tevekenysegekre vonatkoz6an a tamogatasi intenzitas etter, kilHsegelemenkent
az eIt6r6 intenzitjst a Szerzc5das 1.mell8klete tartalmazza.

4.5. T8mogatas igenyl8se

4.5.1 A tamogatasi eI6Ieg Osszege as merteke

Az igenyelletO tamogatasi el6leg merteke az ut6finansziroziJsU tevekenysegekre jut6 tamogatasi
Osszeg IegfeIjebb 100 %-a.

Az igenye1het6 tamogatasi ek51eglegmagasabb Osszege 167 380 748Ft. azaz sz8zhatvanh8tmilli6-
h6romsz.aznyoIcvanezer-hetszaznegyvennyoic forint

4.5.2 Kifizetesi igenytes

A SzerzOdes 3. melleklete szerinti merfOldkovek elereset koveto 15 napon belUI kOtetezo szakmai
besz8moI6t is tartalmaz6 kifizetesi igenytest beny(Jjtani.A projekt fizikai befejezesehez kapcsoI6d6
utoIs6 m8rffi1dkO eseten a tcirnogatasi szerzOdesben meghatarozott hatarid6n beIOl kOteles a
Kedvezrnenyezett a kifizetesi igenytesben beszilmolni a projekt kereteben feimerult as elsziJmolni
kiv8nt kOltsegekrOl.

3

EurOpa. UNO
E~ Stfultural,s
e!.~~~

\'_' ~•. 'j \ ~:, 1>.. ,_" .....

~.1~ '.' "", '-
6EFEKTETES A JO,OBE



SZECHENYI

A merf61dk6vekelereset megelozoen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetseqes klflzetesl igenylest
benyujtani.

4.6. Tamoqatasjogcime

A 2014-2020 proqramozasi idoszakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkoz6 uni6s versenyjogi
ertelemben vett allarni tarnoqatasl szabalyokrol sz616 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabblakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleloen a jelen Szerzodes alapjan nyujtott
tarnoqatasbol

167380748 Ft, azaz szazhatvanhetmillio-haromszaznyolcvanezer-hetszaznegyvennyolc forint a
Szerzodes 107. es 108. cikke alkalmezaeabanbizonyos tamoqatas! kateqoriaknaka belso piaccal
osszeegyeztethetovenyilvanitasar61sz616,2014. junius 17-i 651/2014/EUbizottsaqi rendelet (HL L
187.,2014.6.26.,1. o.)(a tovabblakban:651/2014/EUbizottsaqlrendelet) alapjan

1. megujulo energia termetesehez nyujtott beruhazasi tamogatasnak minosul (melynek
tamoqatastartalrna 163 662 915 Ft), amely a jogcimrendelet 18-22. §-aban, 23. § (1)
bekezdes 18. pontiaban, 24. § b) pontiaban as 73-76.§-aban foglaltaknak megfeleloen
nyujthat6.

3717833 Ft, azaz harommillio-hetsziztizenhetezer-nyolcszazharmincharom forint nem minosUi
az EUMSZ107.cikk (1) bekezdeseszerinti allaml tamoqatasnak,

5. A Projekt muszaki-szakmai tartalma

A Kedvezmenyezetta Projektet a 4. mellekletben rneqhatarozottmuszaki-szakrnaltartalom szerint
val6sftjameg.
A muszaki-szakmal tartalom nem teljesitese eseten a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1.
mellekletenek65.4 pontiabanszabalyozottaknakrnegfeleloenkelteljami.

6. A Projekt megvalositasanak merfoldkovei, indikatorai es muszaki-szakmai eredmenyei

A Kedvezmanyezetta Projekteta 3. mellekletbenmeghatarozottmerf61dk6vekszerintval6sitjameg.

A Kedvezmenyezetta Projekt megval6sitasasoran a tamogatast az 5. mellekletben mephatarozott
indikatorokes muszaki-szakmaieredrnenyekelereseerdekebenjogosult es k6teles felhasznalnl,
A Kedvezmenyezett az lndikatorokat k6teles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitese eseten a
272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet88. §-banszabalyozottaknakmegfeleloenkell eljami.

7. Biztositekadasi kotelezettseg

Amennyibena Kedvezmenyezetta 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesula
biztositeknyujtasi k6telezettseg a161, ugy a Szerzodes 6. mellekleteben foglaltak szerinti
biztositeko(ka)tnyujlja.
A(z) 6. melleklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletbenfoglalt
szabalyokszerinti.szabalyszerObenyujtast61valik a Szerzodesreszeve.

8. Z8ro rendelkezesek

8.1. A Kedvezm{myezetta Szerzodesalairasaval kijelenti, hogy a Szerzodestartalmat, az ASZF
et. es a vonatkoz6jogszabalyokat, igy kUl6nosenaz allamhaztartasr61sz6162011.avi CXCV.t6rvenyt.
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a 27212014. (XI.S.) Konn. rendeletet as az aJlamh8zt.artiIsrol sz616 tOrveny vegrehajtas8r61 sz6I6
36812011. (XII. 31.) Konn. rendeletet ismeri es mag8ra nezve kotelezooek ismeri eI, es tudon'l8sul
veszi, hogy a Szerz6das, valamint az ASZF a vonatkoz6 jogszabalyok m6d0sitasaval, illeNe uj, a
Szerz6das es az ASZF szemponijabOl relevans jogszabalyok hatillybalepesevel minden kUlOn
intezkedes neikUl rn6dosulnak.

B.2. A Szerz6d6 Felek a Szerz6d8s id6tartamara kapcsoIattart6t jelOlnek ki. A kapcsoIattartO
neverol, postacfmer6l, telefon as telefax szamarOl es eIektronikus levelcfmer61 a Szerz6des
aliiirtlsaval egyidejuleg, valtozas eseten pedig a valtozast kOvet6 8 napon bellil tiljekozt.atjak egyrnast.

B.3. A Szerz6des hatiltyba!epesenek napja megegyezik a Szerz6do Felek kOziil utoIs6klmt aJairo
alairasanak napjaval. A SzerzOdas hatarozott id6re jOn !etre, 2027. december 31-en, iletve
amennyiben a fenntartasi id6szak vegenek datuma enne! kes6bbi, ugy a fenntartas id6szak vegan
hatilJy8t veszti.

BA. A Kedvezrnenyezett kijelenti, hogy - az informaci6s anrendelkez8si jogr61 es az
intonnaci6szabad sz6I6 2011. evi eX11. tOrveny el6irasainak megfelel6en - a projekIadatIapo
feItUntelett projeIdfelet6s, a projektadatJapon es melJekleteiben feltUntetett mas szemetyek, iIetve a
Projekt megval6sitasaban resztvev6 szemelyek. valamint a beszamolas, a szabalytaJansagi eIjar8s es
az ellen6rzesi tevekenyseg soran atadott dokumentumokban feJtijntetett szemeIyek szemetyes
adataiknak a Tam0gat6 es a MiniszlerefnOkseg altai tOrteno kezeJesehez [Ideertve ezen adatok
feIveteIet, taroIasat, nyilvanossagra hozataJat, statisztikai m6dszerekkel tOrten6 feIdofgozcisilt is)
kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a Kedvezrnenyezett szavatol azert, hogy ezen szem9Iyes
adatok fentieknek megfeIeIo kezelese az erintettek hozzajaruiasaval tartenik.

B.5. A Szefz6desben nem szabalyozott kerdesekben a vonatkoz6 magyar - ide ertve a Polgari
T6rvenykOnyvr61 sz6I6 2013. evi V. tOrvenyt is - es europai uniOs jogszabalyok rendeltez8sei az
iranyad6k.

B.6. A Kedvezmenyezett kepviseleteben alairo szemely(ek) kijelenti(k) es
c::9gkivonatilvaUc:egkivonatukkal, valamint alairasi cfmpe!danyavaVcfmpeldiinyukkal igazoijaIigazoIjak.
hogy tarsasagi dokumentumai/alapftO okirata alapjan, a Szerz6des bevezet6 reszeben feltUntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezmenyezett kepviseletere (es c:9gjegyzesere), tovabba ennek aIapjan a
Szerz6des megkOtesere es alafrasara. AJafro kepvisel6(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a festijleti
szervei(k) r8szer6I a Szerz6des megkOtesehez szliksl!ges felhatalrnaz.8sokkal
rendelkeziklrendelkeznek, tulajdonosai(k) a tilmogatasi jogligyletet jOvahagytilk es harmadik
szemeIyeknek nines oIyan jogosultsaga, meIy a Kedvezmenyezett r8sz8r6I megakadalyozna vagy
barmil:>en konatozna a SzerzOdes megkoteset, es az abban foglalt kotelezetlsegek rnaradektaIan
teljesiteset.
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Korrupci6-ellenes zaradek

A Kedvezmenyezett nem kovethet el, nem engedelyezhet, iIIelve harmadik szemelyt nem jogosithat fel
olyan cselekmenyekre, amely a kozelet tisztasagara vonatkoz6, valamint a korrupci6-ellenes
[oqszabalyok megserteset eredmenyezi. A Kedvezmenyezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel es
nem adhat az eljar6 harmadik szsmelynek ajandekot, iIIelve penzbeti vagy nem penzbeli juttatast.

A Szerzodes 6 oldalon es 6 db eredeti peldanyban keszUlt. A Szerzodeshez csatolt 9 db melleklet, es
a Szerzodeshez fizikai ertelemben nem csatolt, de a Szerzodesben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellekletek, tovabba a projektadatlap es annak mellekletet kepezo valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerzodes elvalaszthatatlan resze.

Szerzodo Felek a Szpt)Zodest atolvastak, es kozos ertelmezes utan, mint akaratukkal es elhangzott
nyilatkozataikkal mit;KIe,hbeneg ezot alairtak.
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Mellekletek:
1. melleklet - A Projekt koltsegvetese
2. melleklet - A Projekt forrasai
3. rnelleklet - A Projekt merfoldkovei
4. rnelleklet - A Projekt muszakl-szakmal tartalma es eredmenyei
5. melleklet - A Projekt indikatorai
6. rnelleklet - Blztosltekokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerzodesek, meqallapodasok
7. melleklet - Kozbeszerzesi terv
8. rnelleklet - A Projekt megval6sitasi helyszinei
9. melleklet - Konzorciumi meqallapodas
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