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1. sz. tvtóoosÍrÁsl

amely létrejött egyrészrőI a Belüg5rminisztérium (képviseli: Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter; székhely: 1051 Budapest, József A. u. 2-4.; adőszám: 15311605-2-4|;
torzsszám: 31 1607) mint Támogató (továbbiakban: ,,Támogató'')

másrészről Berettyó-Körtis Többcélr'i Társulás (képviseli: Herczeg Zso|t elnök;
székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.; adószám: 15577135-2-16; törzsszám: 571399)
mint korábbi Kedvezm ény ezett (továbbiakban :,,Ko rábbi Kedvezm ény ezett,,)

harmadrészrőI Mezőtúr Yáros onkormányzata (képviseli: Herczeg Zsolt polgármester,
székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz..; adőszám: 15732705-2-16; torzsszám: 732703)
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: ,,Kedvezményezett,,) kozőtt (továbbiakban
egytittesen: ,,Szerződő felek') az a|ábbi feltételek szerint.

I.
Általános rész

1. A Támogató és a KorábbÍ Kedvezményezett 20||. december 30. napján Trímogatási
Szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, amelynek tárgya a ,,Berettyó-
Körös lvóvízminőség-jnító Projeh,, elnevezésű, a KEOP-I .3.0/2F/09-2010-0033 számon
nyilvántartott, és az Eurőpai Unió Kohéziós Alapjából (továbbiakban: uniós támogatás)
támogatott Környezet és Energia operatív Program keretében megvalósu|ő beruhazás
(továbbiakban: beruhiízás) költségeinek saját fonás kiegészítéséhezvissza nem térítendő
támogatás (továbbiakban: támogatás) nffitása Támogató áItaI a Korábbi
Kedvezmé ny ezett részér e,

il.
A szerző désmódo sítás tárgya

2. a) A települési önkormétnyzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény 2013.janurír 1-től hatályát vesztette. A többcélú kistérségi tiírsulások 2013.július
01-től Magyarország he|yi önkormányzatairól szőIő 20|1. évi CLXXXIX. törvény
IV. fejezetében rögzített szabá|yok alapján működhetnek tovább.

Az áI|anhazÍartásról szóló,törvény végrehajtásríról szőIő 368120II. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Aht.) 103. $ (l) bekezdése alapjan a Társulás által ellátott
feladatokhoz kapcsolódó' a központi költségvetésről szóló törvény Aht. 14. $ (3)
bekezdése szerinti fejezetésből biáosított támogatast az intézmény székhelye szerinti vagy
a társulási megállapodásban meghatiírozott helyi önkormányzat igényelheti. A
támogatással való elszámolás az igénylésre jogosult feladata. A mrár elnyert BM onerő
Alap trímogatás kífizetése 2013. július 01-től a Trírsulás székhely önkormányzata révén
történhet. Ebbőladódóan az uniós támogatási jogviszonyban a Korábbi Kedvezményezett
jogutódj a Kedvezményezett lett.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett átváI|alja a Korábbi Kedvezményezett
Trímogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit és engedményezi a Támogatási
Szerződésben foglalt j ogait.
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Szerződő felek rogzítlk, hogy a Korábbi Kedvezményezett esetleges visszafizetési
kötelezettsége esetén keletkező tartozásaíta a Kedvezményezettkézftzető kezességet vállal.

2. b) Az 1. pontban hivatkozott uniós támogatásról szóló szerződés 2014' február 03-án
módosításra került. A módosítás értelmében csökkent aberuhízás elszámolható költsége,
mely a saját fonás összegének,így a BM onerő Alap támogatás összegének cstjkkenését
vonja maga után.

2, c) A helyi önkorményzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pá|yéaatai saját forrás
kiegészítéséhez nffithatő támogatásokról sző|ő 612014. (I. 31.) BM rendelet 13. $ (3)
bekezdés b) pontja értelmében a 2O|4. évre ütemezett BM onerő Alap támogatás
meghatározott része előlegként kifizetésre kerülhet.

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiakban
módosítják:

Berettyó.Körös Tiibbcélú Társulás helyébe l'4Lezőtű.l. Város Onkormányzata lép, mint
Kedvezményezett.

4. A Támogatási Szerződés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. Je|en támogatási szerződésben foglaltak aLapján a Támogatő a ,,Berettyó-Ktros
Ivóvízminőség-javító ProjeM, elnevezésű, a KEOP-1.3.0l2Fl09-2010-0033 számon
nyilvántartott, és az Eurőpai Unió Kohéziós Alapjából (továbbiakban: uniós támogatás)
támogatott Környezet és Energia operatív Program keretében megvalósuló beruhrázás
(továbbiakban: beruhrázás) költségeinek saját fonás kiegészítéséhez vissza nem térítendő
támogatást (továbbiakban: támogatás) n)'lljt a Berettyó-Körös Többcélú TdrsultÍs
tagjaként Kétpó, Mesterszállós, Mezőhék, Mezőtúr és Túrkeve önkormányzatok (a
továbbiakban: Támogatottak) részére.,,

5. A TámogatásiSzeruődés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

',3. A támogatás mértéke aberuházás megvalósításához a Támogatottak költségvetését
terhelő önkormányzati saját forrás részének legfeljebb |00Yo.a, A Kedvezményezett
á|ta| _ a jelen szerződés 4. és 5. pontjaiban foglaltak szerint _ igénybe vehető támogatás
maximális összege:

2012. évben: 1.596.615'- Ft,azaz
erymillió-ötcszázkilencvenhateze r.batszáztizenöt fo rint,

2013. évben: 42.323.319,.Ft, azaz
negyvenkettőmillió.háromszázhuszonháromezer-háromszáztizenkilenc forint,

2014. évben: 111.890.993,- Bt, azaz
száztizenegrmillió.nyolcszázkilencvenezer-kilencszázkilencvenhárom forint,

2015. évben: 465.|23'- Bt, azaz
négyszázhatvanötezer.százhuszonháromforint.

Mindösszesen: 156.276.050.- Ft. azaz
száziitvenhatmillió-ké tszánhetv enhatezer-titven forint.
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6. A Támogatási Szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. a) A jelen támogatási szerződés 3. pont 2014. évre ütemezett összeg 75%o-át a
Támogató a jelen aIáírt támogatási szerződés minisztériumba érkezését követő 8
munkanapon belül elólegként uta|ványozza, ezt követően a Magyar Államkincstár
folyósítja a Kedvezményezett fizetési szám|ájáralállami hozzájáruIás a|számléi1áta.

b) Az a) pont a|ap1án kifizetett támogatáson felüli 3. pont szerinti támogatás összege,
illetve részlete _ az elő|eg |eigazo|ását követően _ a beruhéaás közreműk<jdő szervezete
(továbbiakban: Közreműködő Szervezet) á|ta| a Támogatottak uniós támogatása
elszámolási időszakokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmeinek elfogadásríról kiadott
igazolás(ok)ban megielölt ténylegesen sztikséges önkormányzati saját forrás összegének
3. pontban rogzített szénalékos mértéke arányában kerül kifizetésre. A Támogatő a
támogatás összegét a Közreműködő Szervezet á|tal kiadott igazolásnak a
Belügyminisáériumba történő megérkezését követő 8 munkanapon belül uÍa|ványozza,
amelyet ezt követően a Magyar Áilamkincstár folyósít a Kedvezményezett fizetési
szám|ájarulállamihozzájárulásalszámlájára.

c) Az á||amhánartásról szóló törvény végrehajtásáről sző|ő 36812011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Avr.) 78. $iF. $-a szerinti önerő arányos hozzátendelése nélkül
kifizetett uniós támogatás esetében - a Rendelet 13. $ (2) bekezdés d) pontja a|apján - a ki
nem fizetett támogatás előlegként kerül kifizetésre. A Támogatő a támogatási előleg
összegét a Közreműködő Szervezet által az uniós tamogatás teljes kifizetéséről kiadott
igazolásnak a Belügyminisáériumba történő megérkezését követő 8 munkanapon belül
utalványozza, artelyet ezt követően a Magyar Allamkincstar folyósít a Kedvezményezett
fi zetésiszám|ájaralállamihozzájaru|ása|szám|ájára.,,

7. A TámogatásiSzerződés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,9. A Támogatottak kötelesek a tiímogatás összegét kizétrő|ag a jelen támogatási
szerződés 2. pontja szerinti beruhazás ftnanszirozására fordítani, azt jogszenien és
rendeltetésszeríien felhasználni.''

A Támogatási Szerződés 1 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,11. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra' hogy aberuházás uniós támogatása
iránt benyújtott, a Támogatottak 4. pont szerinti kifizetési kérelmeinek végleges
elfogadásaról a Közreműködő Szervezettől - a Támogató á|ta| megküldött
formanyomtatványon _ igazolást kér, amelyet a kézhezvételt követően haladéktalanul
megküld a Belügyminisáérium onkormányzati Gazdasági Főosrtá|yéra. A
Kedvezményezett kdteles a támogatási előleg fe|haszná|ását a Közreműködő Szewezet
á|ta| |<tá||itott ,,Igazoló Adatlap'' Támogató részére történő megküldésével a kifizetést
követő 6 hónapon belül igazolni.''

A Támogatási Szerződés23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,23. Atámogatás jogtalan fe|hasznáIásrínak minősül, ha
a) a Kedvezményezett atámogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott,

8.

9.

iq,t



b) a Támogatottak a támogatást nem a jelen támogatási szerződésben rogzített
támogatási célra és feltételeknek megfelelően használja fel,

c) a Támogatottak elvesáik az uniós támogatásra való jogosultságukat.
d) a Kedvezményezett a 16' pontban meghatározot|e|szénrtolási kötelezettségének nem

tesz eleget."

10. A Támogatási Szerződés 24. pontjahelyébe a következő rendelkezés lép:

,,24. Amennyiben
a) a beruhánás uniós támogatásáta vonatkozó 20II. augusáus 31-én létrejött,

a KEOP-I .3.0l2Fl09-2010-0033 azonosító számű szerződés bármely pontjának
megsértése egyben jelentámogatási szeruődés megsértése miatt' vagy

b) a Belügyminisztérium, a Magyar Allamkincstér, az Aht.-ben meghatározott szervek,
valamint a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjaról és
nyilvántartásríról szóló 60120|4. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti monitoring
szervezetek v izs gá|ata a|apj án

a Támogatottaknak az uniós tiímogatást részben vagy egészben vissza kell fizetniük,
továbbá. ha
c) a Támogatottak a berubénási összköltség növekedése nélkül saját forrásból, átvett

pétueszközbő|, költségvetési támogatásból aZ adott beruházás esetében további
fejlesáési forrásokhoz jutnak, és ezen további fonások együttes cisszege meghaladja
azEIJ onerő Alap támogatással nem finanszirozot|.önerő részt,

tqy a Kedvezményezett a t<ibbletfinanszírozás összegéig azEI] onerő Alap trímogatásról
köteles lemondani és a támo g atást a központi költségvetésbe vis szafi zetri.,,

ilI.

11. A Tiímogatási Szerződés jeIen szerződésmódosítás II. pontjában rógzitettmódosítiísokkal
nemérintettrészevá|tozat|anformábanéstartalomma|hatáIybanmarad'

12. Jelen trímogatási szerződés-módosítas a Szerződő folek által történő a|áírás napjan Iép
hatályba.

Kelt: Budapest,2014. jútíus ,, 16 '.

Mezőtúr Város Onkormányzata
képviseli: Herczeg Zso|t

polgármester
(Kedvezményezett)

Berettyó.Kiirös Tiibbcélú Társulás
képviseli: Herczeg Zso|t

elntik
(Korábbi Kedvezményezett)
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