
TAMOGATASI SZERZODES
Azonosító: BMONAL- 1 5 1 - 1 | 52568-16

amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (képviseli: Dr. Pintér Sándor belügyminbáer;
székhely: 1051 Budapest, József A. u.2-4.; adőszám: |53|1605-2-41; törzsszám..311607)mint
Támogató (továbbiakban:,,Tám ogató,,)

másrészről Berettyó.Köriis Tiibbcélú Társulás (képviseli: Herczeg ZsoIt elnök; székhely: 5400
Mezőtűr, Kossuth tér I. sz.; adőszám: 15577|35-I-16;törzsszám:577137) mint Kedvezményezett
(továbbiakban: ,,Kedvezményezett'') között (továbbiakban együttesen: ,,Szerződő felek'') azJábbi
feltételek szerint.
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I.
Általános rész

Szerződő felek jelen támogatási szerződés rendelkezéseit a Magyar Köztarsas.íg 201l. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja, valamint
ezen pontban foglalt fe|hatalmazás alapján a belügyminisáer által kiadott, az önkormányzatok
és jogi személyiségű tarsulásaik európai uniós fejlesztési pá|yazatai saját fonás kiegévítése
20|1. évi tamogatásának rendjéről sző|ő I5l2011. (IV. 22.) BM rendelet szerint a köponti
költségvetésből biztosított előirrínyzat felhasztá|ásának egyes feltételei meghatározása cájából
rogzítik.

II.
A támogatás tárgya, összege

Jelen támogatási szerződésben foglaltak a|apján a Támogatő a,,Berettyó-Karos lvóvízmiúség-
javító Projeh', elnevezésű, a KEoP-I.3.0l2Fl09-2010-0033 számon nyilvántartoÍt, És az
Európai Unió Kohéziós Alapjából (továbbiakban: uniós trímogatás) tiímogatott Környezet és
Energia operatív Program keretében megvalósuló beruházás (továbbiakban: beruházás)
költségeinek saját fonás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban:
támogatás) nyújt a Kedvezmóny ezett tészére,

A támogatás mértéke aberllbézás megvalósításához a Kedvezményezett költségvetését terhelő
önkormányzati saját fonás részének legfeljebb 100oÁ.a. A Kedvezményezett áIta| _ a jelen
szerzódés 4. és 5. pontjaiban foglaltak szerint _ igénybe vehető támogatás maximális összqe:

2012. évben: 14.863.530,. Ft, azaz
tizennégymillió.nyolcs zázhatv anháromezer.őtszázharminc forint,

2013. évben: 130.683.602,. Ft, azaz
szánharmincmillió-h atszázny o|cvanh árom ezer.hatszázkettő fo rÍnt,

20t4. évben: 10.886.990 ,. Ft, azaz
tÍzmillió-ny olcszáznyolcvanhatezer.kilencszázkilencven forint.

Mindösszesen: 156.434.122.- Ft. azaz
százötvenhatmillió-négvszázharmincnégvezer.százhuszonkettő forint.
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4.

III.
A támogatás finanszírozása

a) A jelen támogatási szerződés 3. pontja szerinti támogatás összege, illetve részlde az
,,Energia Közponf' Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügyrrókség
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közreműködő Szervezet) á|ta| a Kedvezményezett uniós
támogatása elszámolási időszakokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmeinek elfogadásráról kiadott
igazolás(ok)ban megjelölt ténylegesen szükséges önkormányzati saját fonás összegérrk 3.
pontban rögzített széna|ékos mértéke atányéhan kerül kifizetésre.

b) A Támogató az a) pont szerint számított támogatás összegét a Közreműködő Szervezú á|ta|
kiadott igazolásnak a Belügyminisáériumbatörténő megérkezését követő 8 munkanaponbelül
utalványozza, ame|yet eá követően a Magyar Allamkincstár folyósít a Kedvezmén1ezett
költségvetési elszámol ási szám|ájéra.

A támogatás kifizetésének időpontja abban az esetben haladhatja meg a 3. pont szerinti éveket'
ha

a) a 4. pont szerinti igazolásnak a Belügyminisztériumba történő érkezési időpontjából
adódóan atámogatás kifizetése _ maradviínyként _ a következő évre áthtlződik, és/vagy

b) a 24. a) pont szerinti uniós támogatásról szóló szeruődés módosításával az uniós
ilímogatás évek közötti átitemezésére kerül sor.

Amennyiben a 3. pontban rögzített20||, évre ütemezetttámogatási összeg kifizetésére a1.pont
szerinti e|őírányzat nem nffit fedezetet, űgy a Támogató a20I1. évre ütemezett támogatás
kifizetését jogosult a 20|2. évben teljesíteni.

A támogatás költségvetési forrás a a Magyar Köztársasá g 2aI1 . évi költségvetéséről szóló 201 0.
évi CLXIX. törvény I. számű melléklet IX, fejezet 5. cím (az5. számu melléklet 9. pontja
a|apján), illetve több költségvetési évet érintő támogatás esetén a mindenkori éves költségvetési
törvényadottcélrameghatározotte|őfu ányzata,

IV.
A Kedvezm ény ezett ktitelezettségei

8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a I5l2011. (IV. 22.) BM rendelet rendelkezéseinek
ismeretében, és a rendeletben Kedvezményezettre vonatkozó feltételek meglétére tekintettel
terjesáette elő támogatás iránti igényét.

9. A Kedvezményezett köteles a télmogatás összegét kizárő|ag a jelen támogatási szerződés 2.
pontja szerinti beruhrízás ftnanszírozására fordítani, azt jogszeníen és rendeltetésszerűen
felhasználni.

10. A Kedvezményezett kijelenti' hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arró|, hogy a
költségvetésből származő támogatási pétueszköznek a jelen szerződés szerinti felhasználása
során esetlegesen aközbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései szerinti
közbeszerzési eljarást kell lefolytatnia. Tudomásul veszi, hogy közbeszerzési eljarási
kötelezettség esetén amennyiben abeszerzése közbeszerzési eljrírás nélkül történik meg, akkor a
Kedvezmónyezett köteles a támogatási összeget teljes egészében a jelen szerződésben
meghatfuozott kamatokkal egyiitt a kozponti költségvetésbe visszafizetni és a Kbt.-ben
meghatiározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.
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11.A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra' hogy a beruhánás uniós támogatása iránt
benffitott' 4. pont szerinti kifizetési kérelmeinek végleges elfogadásához a Támogati á|ta|
megküldött formanyomtatványt a Közreműködő Szervezethez megküldi, amelpt a
Közreműködő Szervezet az uniós támogatás kifizetését követő 8 napon belül megkiild a
Belügyminisztérium onkormán yzati Gazdasági Főoszt á|y ára.

12. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruhánást a beruhazás
megvalósításátőI számított öt évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően hasznosítja, a feladat
ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az irÍézmény fenntartói jogát nem állami
ferrrrtartó tészéte, kivéve, ha _ helyi önkormányzati rendeleten kíviili - jogszabályváltoásból
adódóan vá|tozik az tntézmény fenntartója.

13. A Kedvezményezett váLla|ja, hogy a támogatással |étrehozott ingatlanvagyon a beruhazás
megvalósításától szétmított öt évig nem idegeníti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy
szakmai okok teszik szükségessé, és az abbő| szétrmaző ellenértéket a Kedvezményaett a
támogatási szerződésben meghatározott feladatokra fordítja. A támogatással létrehozott ragyon
kérelemre csak a belügyminiszter jóváhagyásáva| idegeníthető el.

14. A Kedvezményezett köteles a kapott támogatás fe|haszná|ását _ számlákkal és az egyéb
szükséges dokumentumokkal a|átámasztva - elkülönítetten és naprakészen nyilvántartui, az
ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához sztikséges
tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

15. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról tétrgyév december 31-ei
fordulónappal a mindenkori zárszátmadás keretében és annak rendje szerint elsztímolni. Az év
végi elszámolás szabályszeniségének felülvizsgálatára irányadóak az á|IanhazÍartásról szóló
1992. éviX)c(VIII. ttirvény (továbbiakban: Aht.) 64lD. $-ában foglaltak.

16. A Kedvezményezett köteles megküldeni a Belügyminisztériumnak a beruhazás befejezését
követően _ az uniós tiímogatásra vonatkozó elszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg
_ aberuhélzás

a) tényleges bekertilési értékéről,
b) az ellhez társult és a Közreműkö dő Szervezet által igazoÍt

ba) uniós tiímogatás,
bb) hazai társfi narrsz ír o zás
összegéről, és ehhez

c) a ténylegesen felhasznált önkormányzati saját forrás nagyságaról kész{ilt tételes
elszámolást.

_ A közfoglalkoztatás igénybevételéről szóló Munkaügyi Központ kirendeltségéhez benyujtott
munkaigény benyujtó lapot, a kiközvetítés tényéró| sző|ő kirendeltségi igazolás1 illetve a
ktizfoglalkoztatottak bérjegyzéknek, munkaszetződésének hiteles másolatát.

17. A Kedvezményezett az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az a|ka|mas legyen a
támogatás fe|haszná|ásanak részletes ellenőrzésére. Ha az eLszémrclás nem alkalmas a támogatás
fe|haszná|ásrínak megfelelő ellenőrzésére, a Támogató írásban _ 30 napos határidővel _

felszólítja a Kedvezményezettet az e|számolás kijavítására, illetve kiegészítésére.

18. Amennyiben jelen támogatási szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, vagy
tartós akadályba ütközik, illetőleg a szerződést érintő adatok és körülmények változnak,,űgy a
Kedvezményezett haladéktalanul köteles erről a Támogatónak írásban bejelentést tenni.
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19. A Kedvezményezett köteles az lltt.6418. $ (1) bekezdése alapján haladéktalanul visszafizetni
a központi kciltségvetés javara

a) a támogatást vagy annak jogtalanul igénybevett részét a jelen támogatási szerződÉs 23.
pontj ában foglalt esetekben,

b) a mindösszesen kifizetésre került támogatás, valamint a jelen szerződés 16. c) pontja
alapján elszámolt tényleges önkormányzati saját forrás 3. pont szerinti támogatási
mértékkel számított összegének különbségét, amennyiben a beruházás a 24. a| pont
szerinti uniós támogatásról szóló szerződésben meghatározot1 - uniós támogatással
elismert _beruházási összköltséghez képest alacsonyabb összeggel valósul meg.

A visszafizetendő támogatás után a Kedvezményezett a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés
napjáig.

20. A j egybanki alapkamaton, ha a Kedvezm ény ezett visszaftzetési kötelezettségének

a) azigénybevétel évébentesz eleget' amege|őző év átlagos jegybanki a|apkamatát,
b) az igénybevétel évét követően tesz eleget' az igénybevétel éve átlagos jegybanki
alapkamatát kel l érteni.

21. A jogtalan igénybevéte| kezdő napja a támogatásnak a Kedvezményezett ktiltségvetési
e l számo 1 ás i szárláj áta történő j ó v áír ás napj a.

22. Jelenszeruódés aláírásával a Kedvezményezett kijelenti, hogy:
a) nem á11 adósságrendezési eljárása|att;
b) nem rendelkezik lejrírt esedékességű, meg nem flzetet1köztartozással;
c) a Támogatóval vagy jogelődjével korábban kotött szerződéseiben foglalt,Iejárt hatriridejű

és még nem teljesített kötelezettsége nincs.

v.
A támogatási szerződés megszegése

támogatás j o gtalan feÍhaszná|ásának minő sül, ha
aKedvezményezettatámogatásigényléséhezvaIőt|anadatotszo|gá|tatott,
a Kedvezményezett atámogatást nem a jelen támogatási szerződésbenrÓgzitett trímogatási
célra és feltételeknek megfelelően használja fel,
a Kedvezm ény ezett elve sái az unió s támo gatásr a v a|ő j ogo sultságát.
a Kedvezményezett a 16. pontban meghatározott elszámolási kötelezettségének nem tesz
eleget.

24. Amennyiben
a) a beruhénás uniós támogatására vonatkoző 20|1. augusztus 31-én létrejött, a I(EoP-

t.3.0l2Fl09-2010-0033 azonosító számű szeruődés bármely pontjrínak megsértése egyben
j elen támogatási szerződés megsértése miatt, v agy

b) a Belügyminisztérium, aMagyar Allamkincstát, azAht.-ben meghatérozott szervek, valamint
az Európai Unió által nffitott egyes pénzügyi támogatások felhasználásáva| megvalósuló, és
egyes nemzetközi megállapodások a|apján ftnanszirozott programok monitoring
rendszerének kialakításárő| és miiködéséről szóló 10212006. (IV. 28.) Korm. rendelet
szerinti monitoring szew ezetek vízsgá|ata alapj an

a Kedvezményezettnek az uniós trímogatást részben vagy egészben vissza kell ftzetnie,
továbbá, ha
c) a Kedvezményezett a ben:bázási összköltség növekedése nélkül saját fonásból, átvett

pétueszközből, költségvetési trímogatásbőL az adott beruhazás esetében további fejlesztési

23. A
a)
b)

c)
d)
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forrásokhoz jut (saját forrás további kiváltása, beleértve a
közvetlen állami támogatást),

iqy az EU onerő Alap támo gatás arányos részéről is köteles
központi költségvetésbe haladéktalanul vissza kell fizetnie.

közfoglalk oztatás utrín kapott

lemondani és a támogatást a

vI.
Zárő rendelkezések

25. Jelen támogatasi szerződés aSzerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.

26. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen jogviszonyból eredő esetleges vitájukat mindenekelőtt
egyeztetésse|,tárgyalásos úton igyekeznek rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén
fordulnak bírósághoz.

Z].Ie|en támogatási szerződésben nem szabá|yozoÍt kérdésekben a vonatkozó hatílyos
jogszabályokat kell megfelelően a|ka|mazni, így különösen az Aht., i|1. az á|Ialtlhán1artás
működési rendjéről szó|ó 29212009. CXII. 19.) Korm. rendelet' a 15l20II. (Iv.22.) BM rendelet,
valamint a412011. (I. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

28. Jelen támogatási szerződés 4 példanyban készült' amelyből 2pé|dény a Támogatót' 1 példrány a
Kedvezményezettet,l példány a Magyar Allamkincstar területileg illetékes Igazgatóságát illeti
meg. Jelen támogatasi szerződés Támogató álta| a|áirt 4 pé|dányát Támogató
Kedvezményezett részére megküldi. Kedvezményezett a támogatási szerződés képviseletére
jogosult a|áirásáva| ellátott 3 eredeti pé|danyát legkésőbb akézhemételtől számított 30 napon
belül visszaküldi Támogatónak.

29. Je|en támogatási szerződést Szerződő felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben me ge gy ezőt' j óváhagy o|ag aláírták.
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Kelt: Budapest, 2011. december ,r' r "' ss.
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