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Azo nos ít ó szá m : TOP-5.1.1-15-VE1-201S-00001 
Iktatószám: 1 KT-2016-618-11- 00000049/0000272 

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása 

amely létrejött 

egyrészről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1055 
Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró 
Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatósága 

Postacím: 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád u. 1. 
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Máhlné Pályi Beatrix igazgató, Gaál-Varga Katalin irodavezető, 
Hódos Ágnes osztályvezető , Kutasi Andrea osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám : 329970 
Adószám : 15329970-2-41 

másrészről Veszprém Vármegyei Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) , 

Postacím : 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., 1164 postafiók 
Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám) : 734291 
Adószám : 15734295-1-19 
Pénzforgalmi számlaszám , amelyre a támogatás utalásra kerül : 10048005-00319119-00000086 
Aláírásra jogosult képviselője : Polgárdy Imre Lajos a vármegyei közgyűlés elnöke 

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel. 

1. Előzmények 

A Szerződő Felek 2016. év augusztus hónap 19. napján a Veszprém megyei foglalkoztatási
gazdaságfejlesztési együttműködés című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-5.1 .1-
15-VE1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban : Támogatási 
Szerződés) kötöttek. 
A Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása 2022. 01 .17-én lépett hatályba. 

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya 

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az eredeti Támogatási Szerződés 4. pontja helyébe az 
alábbi szöveg lép: 

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

4.1 A Projekt összköltsége 

A Projekt összköltsége 1 900 OOO OOO Ft. azaz egymilliárd-kilencszázmillió. 

4.2 A Projekt elszámolható összköltsége 

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 900 OOO OOO Ft, azaz egymilliárd-kilencszázmillió . 
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A Projekt költségvetését 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 támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 
1 900 OOO OOO Ft, azaz egymilliárd-kilencszázmillió. 

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

4.5 Támogatás igénylése 

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100 %-a. 

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 900 OOO OOO Ft, azaz egymilliárd
kilencszázmillió . 

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. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 

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 

1 900 OOO OOO Ft, azaz egymilliárd-kilencszázmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

Az eredeti szerződés 1., 2., 7 ., 14. sz. mellékletei helyébe a Módosítási igény során benyújtott és 
elfogadott alábbi 1., 2., 7., 14. sz .. mellékletek lépnek. 
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!II. Záró rend!e!kezések 

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei 
változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a 
Támogatási Szerződéssel együtt érvényes. 

2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült. 

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Mellékletek: 

1. melléklet - A Projekt költségvetése 
2. melléklet - A Projekt forrásai 
7. melléklet- Konzorciumi megállapodás 

14. melléklet- Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 

1 
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A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

Támogatási szerződés száma: TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 
Kedvezményezett: Veszprém Vármegyei Önkormányzat 

' .... 

Támog;atflt igénv!ő Költség kategória 

Célcsoport 

Veszprém Vármegyei támogatásán ak 

Kormányhivatal költségei 

Veszprém Vármegyei Célcsoport 

Kormányhivata l támogatásának 

kö ltségei 

Veszprém Vármegyei Célcsoport 

Kormányhivata l támogatásának 

költségei 

Veszprém Vármegyei Cé lcsoport 

Kormányhivatal támogatásának 

költsége i 

Cé lcsoport 

Veszprém Vármegyei támogatásának 

Kormányhivatal költségei 
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Költség típus 

Cé lcsoport képzés i 
költségei 

Célcsoport képzési 

kö ltségei 

Célcsoport képzés i 
kö ltségei 

Cé lcsoport képzés i 
költségei 

Célcsoport képzési 

költségei 

Ü~-

Költség elem 
""'· 

Képzéshez kapcso lódó kö ltség (ideértve a 

képzés alka lmassági vizsgá lat költségét is) 

Képzéshez kapcsolódó költség (ideértve a 

képzés alkalmassági vizsgálat költségét is) 

Képzéshez kapcsolódó költség (ideértve a 

képzés alkalmassági vizsgálat költségét is) 

Képzéshez kapcsolódó költség (ideértve a 
képzés alkalmassági vizsgá lat kö ltségét is) 

Képzéshez kapcso lódó utazási , étkezés és 

szállás kö ltség 

1. sz. melléklet 

- - ·.- .. ·-
' Nettó 

egységárra 
Mennyiség Nettó érték jutó ÁFA Összesen (Ft) 

150 147 750 0 147 750 

1 27 900 OOO 0 27 900 OOO 

50 250 OOO 0 250 OOO 

1 22 206 879 0 22 206 879 

300 7 500 OOO 0 7 500 OOO 
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Veszprém Vármegyei Célcsoport 

Kormányh ivat al támogat ásának 
kö ltségei 

Veszprém Vármegyei Cé lcsoport 

Kormányhivat al támogatásának 
költsége i 

Veszprém Vármegyei Célcsoport 
Kormányhivat al támogatásának 

költségei 

Veszprém Vármegyei Cé lcsoport 
Kormányhivatal támogatásának 

költségei 

Veszprém Vár·megyei 
Kormányhivata l 

Általános (rezsi ) kö lt ség 

Veszprém Vármegyei 
Kormányhivata l 

Álta lános (rezsi) kö ltség 

Veszprém Vármegyei 
Kormányhivata l 

Általános (rezsi ) kö ltség 

Veszprém Vármegyei 
Kormányhivatal 

Álta lános (rezsi ) kö ltség 

Veszprém Vármegyei 
Kormányh ivatal Általános (rezsi) kö lt ség 
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Célcsoport személyi 
j e ll egű ráfo rdítása i 

Célcsoport személyi 
j e ll egű ráfordítása i 

Célcsoport személyi 
j e ll egű ráfordításai 

Célcsoport útiköltsége 

Egyéb általános (rezsi ) 
kö ltség 

Egyéb álta lános (rezsi ) 
kö ltség 

Egyéb általános (rezsi ) 
költség 

Egyéb álta lános (rezsi) 
kö ltség 

Egyéb álta lános (rezsi) 
költség 

Önfoglalkoztatóvá vá lás támogatásának 
költ sége (6 havi, min imálbérrel 
megegyező összegű támogatás) 1 480 480 OOO 0 480 480 OOO 

Munkat apaszta lat-szerzést e l ősegítő 

bérköltség- támogatás költsége (bér és 
j árul ék) 1 984 627 918 0 984 627 918 

Bértámogatás költsége (bér és járul ék) 1 17 168 476 0 17 168476 

Munkába járáshoz szállásköltség 1 840 OOO 0 840 OOO 

Dokumentációs/ archiválási kö ltség 15 525 OOO 141 750 666 750 

Dokument ációs/ archiválási költség 810 810 OOO 218 700 1 028 700 

Karbantartás/ ál lagmegóvás költsége (a 
projekthez tartozó tevékenységek céljaira 
használt, bérelt eszközök esetében is) 36 172 476 46 548 219 024 

Kommunikációs és postaforgalmi 
szo lgá ltatások költsége (ide értve az 
elektronikus kommunikáció 
működtetéséh ez kapcsolódó kö ltségeket 
is (p l. e-aláírás alkalmazásához 
kapcso lódó tanúsítvány)) 235 822 500 222 075 1 044 575 

Közüzemi szo lgá ltatások költsége 1 1554860 0 1 554 860 
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Veszprém Vármegyei 
Ko rmányh ivata l 

Álta lános (rezsi ) költség 
Veszprém Vármegyei 

Kormányhivata l 
Álta lános (rezsi ) kö ltség 

Szakmai 
Veszprém Vármegyei tevékenységekhez 
Kormányhivata l kapcsolódó 

szo lgáltatások kö ltsége i 

Veszprém Vármegyei 
Beruházáshoz 

Kormányh ivata l 
kapcso lódó kö ltségek 

Veszprém Vármegyei 
Beruházáshoz 

Kormányhivata l 
kapcsolódó kö ltségek 

Veszprém Vármegyei 
Beruházáshoz 

Kormányhivatal 
kapcsolódó költ ségek 

Veszprém Vármegyei 
Beruházáshoz 

Kormányhivatal 
kapcsolódó költ ségek 

Szakmai 
megvalósításban 

Veszprém Vármegyei közreműködő 

Kormányhivata l munkatársak kö ltségei 

Szakmai 

megvalósít ásban 

Veszprém Vármegyei közreműködő 

Kormányhivata l munkatársak költségei 

Szakmai 
megvalósításban 

Veszprém Vármegyei közreműködő 

Kormányhivatal munkatársak kö ltségei 
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Egyéb általános (rezsi) 
kö ltség 

Egyéb álta lános (rezsi) 
kö ltség 

Egyéb szakértői 
szo lgá ltatás költségei 

Eszközbeszerzés 
kö ltségei 

Eszközbeszerzés 
költsége i 

Eszközbeszerzés 
költsége i 

Immateriá li s javak 

beszerzése 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcso lódó személyi 
j e ll egű ráfordítás 

Szakmai 
megva lósításhoz 

kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítá s 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 
jellegű ráford ítás 

~ --

Dokumentációs/ archivá lási költség 1 1 086 740 0 1 086 740 

Dokumentác iós/ archivá lási kö ltség 235 611 OOO 164 970 775 970 

Fe lmérések, kimutatások, adat bázisok, 
kutatások, tanu lmányok készítésének 
kö ltsége (ideértve a 

projekttevékenységek hatékonyságának 
és eredményeinek vizsgálatát) 2 10 OOO OOO 2 700 OOO 12 700 OOO 

Bekerü lési érték 10 50 OOO 13 500 63 500 

Bekerü lési érték 5 1 500 OOO 405 OOO 1 905 OOO 

Bekerülési érték 5 1 027 500 277 425 1 304 925 

Szoftverbeszerzés bekerü lési értéke 5 500 OOO 135 OOO 635 OOO 

M unkabér 1 96 105 864 0 96 105 864 

Fogla lkoztat ást terhe lő adók, járulékok 1 5 073 494 0 5 073 494 

Személyi jel l egű egyéb kifizetések 1 2 960 562 0 2 960 562 
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Szakmai 

Veszprém Vármegyei megvalósításban 
Kormányhivatal közreműködő 

munkatársak kö ltségei 

Szakmai 

megvalósításban 
Veszprém Vármegyei közreműködő 

Kormányhivatal munkatársak költségei 

Szakmai 

VESZPRÉM tevékenységekhez 
VÁRMEGYEI kapcsolódó 

ÖNl<ORMÁNYZAT szolgáltatások költségei 

Szakmai 

VESZPRÉM tevékenységekhez 

VÁRMEGYEI kapcsolódó 

ÖNKORMÁNYZAT szolgáltatások költségei 

VESZPRÉM 

VÁRMEGYEI Projektelőkészítés 

ÖNKORMÁNYZAT költségei 

Szakmai 

VESZPRÉM tevékenységekhez 

VÁRMEGYEI kapcsolódó 

ÖNKORMÁNYZAT szolgáltatások kö ltségei 

Szakmai 

VESZPRÉM tevékenységekhez 

VÁRMEGYEI kapcsolódó 

ÖN KORMÁNYZAT szo lgáltatások költségei 

Szakmai 

VESZPRÉM tevékenységekhez 

VÁRMEGYEI kapcsolódó 

ÖNKORMÁNYZAT szolgáltatások költségei 

Veszprém Vármegyei 

Önkormányzati Hivatal Általános (rezsi) költség 
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Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi 

jellegű ráfordítás 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó útiköltség, 

kiküldetési költség 

Egyéb szakértői 

szo lgáltatás költségei 

Egyéb szakértői 

szo lgáltatás költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Képzéshez kapcsolódó 

költségek 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának 

költsége 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások 

költségei 

Egyéb általános (rezsi) 

költség 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 7 477 307 0 7 477 307 

~ +-~01h 
Utazási költség 235 1410 OOO 380 700 1 790 70_0 

Egyéb szakértői díjak, tanácsadás 

költsége 1 16 690 OOO 4 506 300 21196 300 

Egyéb szakértői díjak, tanácsadás 

költsége 1 3 420 OOO 0 3 420 OOO 

Egyéb szükséges háttértanulmányok, 

szakvélemények költsége 1 14 559 720 3 931124 18 490 844 

Tananyag fejlesztése, összeállítása 1 9 500 OOO 0 9 500 OOO 

Köte lező en megvalósítandó nyilvánosság 

biztosításának költségei 1 2 875 OOO 0 2 875 OOO 

Rendezvényszervezés, kapcsolódó 

ell átási, ún . ,,catering" kö ltségek, 

reprezentációs költségek 1 6 891190 0 6 891190 

Dokumentációs/archiválási költség 1 1894 098 511407 2 405 505 
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Veszprém Vármegyei Projekte l őkész ítés 

~ormányzati Hivata l kö ltségei 

Veszprém Vármegyei Beruházáshoz 
Önkormányzat i Hivata l kapcsolódó kö ltségek 

Veszprém Vármegyei Beru házáshoz 
Önkormányzati Hivata l kapcso lódó kö ltségek 

Veszprém Vármegyei Beruházáshoz 
Ön kormányzati Hivat al kapcso lódó költségek 

Veszprém Vármegyei Beruházáshoz 
Önkormányza t i Hivata l kapcso lódó kö ltségek 

Veszprém Vármegyei Beru házáshoz 
Önkormányzati Hivata l kapcsolódó kö ltségek 

Veszprém Vármegyei Beruházáshoz 
Önkormá nyzati Hivata l kapcso lódó kö ltségek 

Veszprém Vármegyei Projekt menedzsment 
Önkormányzati Hivata l költség 

Veszprém Vármegyei Projektmenedzsment 
Önkormányzati Hivata l kö ltség 

Szakmai 
Veszprém Vármegyei megvalósításban 

Önkormányzat i Hivata l közrem űködő 

m unkatársak kö ltsége i 
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E l őzetes tanu lmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
kö ltsége i 

Eszközbeszerzés 
kö ltségei 

Eszközbeszerzés 
kö ltségei 

Eszközbeszerzés 
kö ltsége i 

Eszközb'eszerzés 
költsége i 

Eszközbeszerzés 
kö ltségei 

Immateriá lis javak 
beszerzése 

Projektmenedzsment 
személyi j e ll egű 

ráfo rdítása 

Projektmenedzsment 
személyi j e ll egű 

ráfordítása 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcso lódó személyi 
j e ll egű ráford ítás 

M egva lósíthatósági tanu lmány kö ltsége 1 1 530462 0 1530 462 

Bekerü lési ért ék 5 379 920 102 580 482 500 

Bekerü lési érték 1 2 133 913 576 157 2 710 070 

Bekerü lési érték 1 2 943 240 794 675 3 737 915 

Bekerü lési ért ék 1 ) 55 1 540 148 916 700 456 

Bekerü lési érték 3 1 833 897 495 153 2 329 050 

Szoftverbeszerzés bekerü lési értéke 3 153 543 41457 195 OOO 

Munka bér 1 40 481 357 0 40 481 357 

Foglalkozt atást terhelő adók, j áru lékok 1 6 722 741 0 6 722 741 

Foglalkoztatást terhelő adók, járu lékok 1 12 274 979 0 12 274 979 
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Veszprém Vármegyei 
Önkormányzati Hivatal Általános (rezsi) költség 

Veszprém Vármegyei 
Önkormányzati Hivatal Általános (rezsi) költség 

Veszprém Vármegyei 
Önkormányzati Hivatal Projektmenedzsment 

költség 

Veszprém Vármegyei Projektmenedzsment 
Önkormányzati Hivatal kö ltség 

Veszprém Vármegyei Projekte l őkészités 

Önkormányzati Hivatal kö ltségei 

Veszprém Vármegyei Projektelőkészítés 

Önkormányzati Hivatal kö ltsége i 

Veszprém Vármegyei Proj ekte l őkészítés 

Önkormányzati Hivatal kö ltségei 

Veszprém Vármegyei Projektelőkészítés 

Önkormányzati Hivata l kö ltségei 

Veszprém Vármegyei Proj ektelőkészítés 

Önkormányzati Hivatal kö ltségei 
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Egyéb általános (rezsi ) 
költség 

Egyéb általános (rezsi) 
kö ltség 

Egyéb 
projektmenedzsment 
kö ltség 

Egyéb 
projektmenedzsment 
kö ltség 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
kö ltségei 

E l őzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
kö ltségei 

Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költsége i 

Előzetes tanu lmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költsége i 

Előzetes tanu lmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költségei 

Dokumentációs/archiválási kö ltség 1 1405 334 379 440 1 784 774 

Dokumentációs/archiválási költség 1 801196 216 323 1 017 519 

Projektmenedzsmenthez kapcso lódó 
iroda eszköz és immateriális javak bérleti 
költsége 1 56 683 15 305 71988 

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 
anyag és kis értékű eszközök költsége 1 176 310 47 604 223 914 

Társadalmi partnerek, érintettek 
bevonásának költsége 1 354 430 0 354 430 

Egyéb szükséges háttértanu lmányok, 
sza kvélemények kö ltsége 1 508 430 0 508 430 

Társadalmi partnerek, érintettek 
bevonásának kö ltsége 1 1611 045 0 1 611 045 

Egyéb szükséges háttértanulmányok, 
szakvé lemények kö ltsége 1 2 311 044 0 2 311 044 

Megvalósíthatósági tanulmány költsége 1 6 960 352 0 6 960 352 
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Szakmai 

Veszprém Vármegyei megvalósításban 

Önkormányzati Hivata l közreműködő 

munkatársak kö ltsége i 

Szakmai 

Veszprém Vármegyei megvalósításban 

Önkormányzati Hivata l közreműködő 

munkatársak kö ltségei 

ELSZÁMOLHATÓ 
KÖLTSÉGEK 
ÖSSZESEN 
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Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi 

jellegű ráfordítás M unkabér 1 71 688 701 0 71688 701 
Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó útikö ltség, 
kikü ldetési kö ltség Utazási költség 1 10 440 0 10 440 

1900 000 000 
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A PROJEKT FORRÁSAI 

Támogatási szerződés száma: TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 
Kedvezményezett: Veszprém Vármegyei Önkormányzat 

Források 

1. Saját forrás 

1/1 . a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 

1/2. partnerek hozzájárulása 

1/3. bankhitel 

1/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 

II. egyéb támogatás 

Ill. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 

Projekt elszámolható költsége 

1
1v. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 

IV/1 . OP-ból nem elszámolható ÁFA 

IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 
- eqyéb, nem uniós forrás 
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek 
költségei 

Projekt teljes költsége összesen 

hónap i.~ Kelt: Veszpré 
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(Ft) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 900 OOO OOO 

1 900 OOO OOO 

0 

0 

0 

1 900 OOO OOO 

1 900 OOO OOO 
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7. sz. melléklet 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

1. Preambulum 

A Konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei szintű foglalkoztatási 
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú felhívására TOP-5.1.1-
15-VE1-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 
Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (a továbbiakban : Támogató) 
a 2016. július 15. napján kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített. 

A projekt címe: Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (továbbiakban 
Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást 
(a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: Veszprém Vármegyei Önkormányzat 

Postacím: 8200 Veszprém , Megyeház tér 1. 

Székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
734291 

szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 15734295-1-19 

Aláírásra jogosult 
Polgárdy Imre Lajos 

képviselője: 

Számlavezető neve: Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10048005-00319119-00000086 
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Szervezet neve: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 

Postacím : 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Székhely: 8200 Veszprém , Megyeház tér 1. 

Azonosító szám (törzs- 789411 
szám/céqjeqvzékszám): 

Adószám : 15789415-2-19 

Aláírásra jogosult Takács Szabolcs 
kéoviselőie : 

Számlavezető neve: Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10048005-00299516-30005170 

Szervezet neve: Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 

Postacím : 8200 Veszprém , Megyeház tér 1. 

Székhely: 8200 Veszprém , Megyeház tér 1. 

Azonosító szám (törzs- 431956 
szám/céqjeqvzékszám): 

Adószám : 15431954-2-19 

Aláírásra jogosult Dr. Imre László 
kéoviselőie : 

Számlavezető neve: Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10048005-00319126-00000024 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. marcius 25-én kelt „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Veszprém Vármegyei 
Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A 
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
megerősítik . 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 

működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 
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3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el , továbbá tudomásul veszik , hogy az abban foglalt kötelezettségek minden 
Tagra nézve kötelező érvényűek . 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az 
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 
6: 15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorcium vezetőt, hogy a támogatási szerződést , és annak 
esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat 
nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek 
megfelelően aláírni , illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. 

Az. előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy 
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező , a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (Xl. 5.) Korm . rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) Korm . rendelet) 86. § (1) 
bekezdése szerinti körülmény merül fel , a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve 
egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően . A Konzorciumvezető köteles biztosítani, 
hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet eltérő 

rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét 
fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni , egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység 
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul , vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 
rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek , aki -
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szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, 
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási 
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető . 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorci umvezetőtől , a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a 
megfelelő információt olyan határidőben megadni , hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt tevékenységekkel , mérföldkövekkel , műszaki-szakmai tartalommal, illetve 
költségvetéssel összhangban: 

Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre jutó A tevékenységre jutó 
elszámolható költség támogatás összege 

Veszprém Vármegyei Beruházáshoz kapcsolódó 
3 908 425 3 908 425 

Kormányh ivatal költségek: 

Veszprém Vármegyei 
Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak 113 407 927 113 407 927 

Kormányhivatal 
költségei: 

Veszprém Vármegyei 
Szakmai megvalósításhoz 

Kormányhivatal 
kapcsolódó szolgáltatások 12 700 OOO 12 700 OOO 
költségei : 

Veszprém Vármegyei Célcsoport támogatásának 
1 541 121 023 1 541121 023 

Kormányhivatal költségei : 

Veszprém Vármegyei 
Általános (rezsi) költségek: 6376619 6 376 619 

Kormányhivatal 

Veszprém Vármegyei 
1 677 513 994 1 677 513 994 

Kormányhivatal 

VESZPRÉM VÁRMEGYEI 
Projektelökészítés költségei : 18 490 844 18 490 844 

ÖNKORMÁNYZAT 

VESZPRÉM VÁRMEGYEI 
Szakmai tevékenységekhez 

ÖNKORMÁNYZAT 
kapcsolódó szolgáltatások 43 882 490 43 882 490 
költségei: 

VESZPREM VARMEGYE! 
62 373 334 62 373 334 

ÖNKORMÁNYZAT 

Veszprém Vármegyei 
Projektelökészítés költségei : 13 275 763 13 275 763 

Önkormányzati Hivatal 

Veszprém Vármegyei Beruházáshoz kapcsolódó 
10 154 991 10154991 

Önkormányzati Hivatal költségek: 
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Veszprém Vármegyei 
Szakmai megvalósításban 

Önkormányzati Hivatal 
közremüködö munkatársak 83 974 120 83 974 120 

költségei: 

Veszprém Vármegyei 
Projektmenedzsment költség : 47 500 OOO 47 500 OOO 

Önkormányzati Hivatal 

Veszprém Vármegyei 
Általános (rezsi ) költségek: 5 207 798 5 207 798 

Önkormányzati Hivatal 

Veszprém Vármegyei 
160 112 672 160 112 672 

Önkonnányzati Hivatal 

ELSZAMOLHATO KOL TSEGEK OSSZESEN: 1 900 OOO OOO 1 900 OOO OOO 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, 
valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza 1. 

Tag neve 
Elszámolható Támogatási összeg 

Igényelt előleg (Ft) 
költség (Ft) (Ft) 

1. 
Veszprém Vármegyei 

1 677 513 994 1 677 513 994 1 677 513 994 

1 
Kormányhivatal 

1 

2. 
VESZPRÉM VÁRMEGYEI 

62 373 334 62 373 334 62 373 334 
ÖNKORMÁNYZAT 

3. 
Veszprém Vármegyei 

160 112 672 160 112 672 160 112 672 
Önkormányzati Hivatal 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének __ O __ %-kát képezi , az alábbi megoszlásban2: 

Tag neve 
önrész önrész részesedése a projekt elszámolható 
formája összege költségéhez képest(%) 

1 Veszprém Vármegyei 
0,- Ft 0 

Kormányhivatal 
-

2 VESZPRÉM VÁRMEGYEI 
0,- Ft 0 

ÖNKORMÁNYZAT 
-

3 Veszprém Vármegyei 
0,- Ft 0 

Önkormányzati Hivatal 
-

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 

l)v_ 
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3.6. A támogatás igényiéséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített 
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze 
a monitoring és információs rendszerben , és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról , a kapcsolódó költségek 
elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a 
szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben , és kötelesek csatolni a 
támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a 
monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési 
igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy 
rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő 

tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag 
döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető . 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási 
Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban 
megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfe!e!ő támogatást utal 
összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag 
vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű , meg nem fizetett köztartozása van , a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a 
mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni , addig nem teljes íthető kifizetés, 
ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül , vagy a projekt ütemezését a 
Konzorciumvezető a 272/2014. (Xl. 5.) Korm . rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem 
módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni , az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3.7. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1 . pontja szerint minden konzorcium i 
tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió 
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forintot és a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási 
kötelezettség alól3. 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm . 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring 
és információs rendszerben rögzíteni , illetve a szükséges dokumentumokat csatolni , azok a 
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre. 

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorci umvezető tartozik felelősséggel. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi 
a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége 
egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének i dőtartamára 

kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről , postacíméről , telefon és telefax-számáról , 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről 
tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést 
a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 
készíteni , amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon 
belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, 
amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni . 

S. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni , aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen , a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a 
Konzorcium vezetőt. 

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 mi ll ió forintot, a fenntartási idöszakban azon konzorciumi tagoknak is 
szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelö mértékü biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövö dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4 : 

Rendelkező Konzorciumi tag Beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, ill. egyéb 
jogok 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 
A feladatok ellátásához a 5 fő megvalósítói létszám részére: 5 
db mobiltelefon 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 
munkaállomás (íróasztal , forgószék , görgős konténer, 
iratszekrény) 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 5 db komplett számítógép a feladatok ellátásához 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 1 db multifunkcionális fénymásoló 
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 5 db szoftver a feladatok ellátásához 
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 5 db nyomtató 
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 

Bélyegző : a megvalósítói létszámnak 2 db/ fő bélyegző 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 
1 db páncélszekrény Hivatal 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 
3 db komplett számítógép perifériákkal Hivatal 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 3 db munkaállomás (íróasztal , forgószék, görgős konténer, 
Hivatai 

1 iratszekrény) 
Veszprém Vármegyei Önkormányzati 

1 db multifunkciós készülék Hivatal 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 
mobiltelefon beszerzése 5 db Hivatal 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 
netbook beszerzése 3 db Hivatal 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 
1 db iratmegsemmisítő beszerzése Hivatal 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 1 db fényképezőgép beszerzése 
Hivatal 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 
3 db szoftver Hivatal 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti , hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 

venni , a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása 

során fokozottan együttműködik a többi Taggal , és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 

a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 

Megállapodás aláírását követően , neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási 
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7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét 
is- , új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető , ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 

dokumentumok, 

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik, 

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba, 

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően , neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja , hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi , illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult 
kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi , akár 
szakmai szempontból veszélyezteti. 

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a 
Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszunese nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt 
a támogatási szerződéstől elállnak. 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni , új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel 
a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a 
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és 
az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a 
Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek 
haladéktalanul , ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni . Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell 
készíteni , amelyet a Konzorciumvezető , a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is , a támogatási szerződés 

megszunese1g terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési 

kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség , a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és 
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

U~-
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A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába 
kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött 
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli , amelyhez 
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett által i 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi , és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik , ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken . 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a 
Támogatótól. · 

A Ta§ok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően . 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási .kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 

9. Záró rendelkezések 

9.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi . 

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére. 

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal , valamint aláírási 
cimpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a 
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró 
képviselők kijelentik továbbá , hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez 
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szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek , tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését. 

9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok az ügyértéktől függően a Veszprémi 
Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Konzorcium vezetője : 

"es2préf0 
Aláírás dátuma: 

. ~;L~ .. · .. O. .~ . .l. -~ -: .. . 

1 Európai Unió • 

1 
Európa, Strukturilhs 
es Beruházási A pok 

BEFEKTETES A JOVÖBE 

Konzorciumi tag : Konzorciumi tag: 

······· ···· ·-~ ·-·· ········ ···· 

Takács Szabolcs 

-~ 

Dr. Imre László 

Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: 

.Q._ OJ ?:, , 0 2- 1 't- . . ................... .. ...... . . 

lL.-
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SZÉCHENY I' 

,\,\AGYARORSZA(, 
ORM·\NYA 

14. sz. melléklet 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, 
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

NYILATKOZAT 

Alulírott Polgárdy Imre Lajos , mint a Veszprém Vármegyei Önkormányzat (8200 Veszprém, 

Megyeház tér 1. ; azonosító szám: 734291 ; adószám : 15734295-1-19) aláírásra jogosult képviselője 

nyilatkozom , hogy a TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-5.1.1 -15-VE1-2016-

00001 azonosító számú projektben a Veszprém Vármegyei Önkormányzat az alább felsorolt 

tevékenységek tervezett, elszámolható költségeit - összesen 62.373.334,- Ft-ot, azaz hatvankétmillió

háromszázhetvenháromezer-háromszázharmincnégyforintot - utófinanszírozás keretében kívánja 

elszámolni. 

Támogatást igénytó Tevékenység 

Veszprém Vármegyei 
Projekt-előkészítés költségei Önkormányzat 

Veszprém Vármegyei Szakmai tevékenységekhez 

Önkormányzat kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
UTÓFINANSZÍROZÁS KERETÉBEN ELSZÁMOLNI 
TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN: 

Kelt: Veszprém , 2023 ... O.i..: .. hó .I.T.napján 

1 
Európai Unió • 

1 
~urópa1 Strukturális 
es Beruhazasi Alapok 

BEFEKTETÉS A JOVÖBE 

A tevékenységre A tevékenységre jutó 
jutó elszámolható támogatás összege 
bruttó költség (Ft) (Ft) 

18 490 844 18 490 844 

43 882 490 43 882 490 

62 373 334 62 373 334 
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SZÉCHENYI ' 

,\I ALi'rAROlbZAG 
K(lRM A,'JY~ 

14. 5Z. melléklet 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, 
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

NYILATKOZAT 

Alulírott Takács Szabolcs , mint a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (8200 Veszprém , Megyeház 

tér 1.; azonosító szám: 789411 ; adószám : 15789415-2-19) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, 

hogy a TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-5.1.1-15-VE1 -2016-00001 

azonosító számú projektben a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal az alább felsorolt tevékenységek 

tervezett , elszámolható költségeit - összesen 1 677 513 994 ,- Ft-ot, azaz egymilliárd

hatszázhetvenhétmillió-ötszáztizenháromezer-kilencszázkilencvennégy- utófinanszírozás keretében 

kívánja elszámolni. 

Támogatást igénylő Tevékenység 

Veszprém Vármegyei 
Általános (rezsi) költség 

Kormányhivatal 

Veszprém Vármegyei Beruházáshoz kapcsolódó 
Kormányhivatal költségek 

Veszprém Vármegyei Célcsoport támogatásának 
Kormányhivatal költségei 

Veszprém Vármegyei 
Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak 

Kormányhivatal 
költségei 

Veszprém Vármegyei 
Szakmai megvalósításhoz 

Kormányhivatal 
kapcsolódó szolgáltatások 
költségei 

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
UTÓFINANSZÍROZÁS KERETÉBEN ELSZÁMOLNI 
TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN: 

Kelt: Veszprém, 2023. O.~ ... . hó L0r.napján 

1 

Európa, Unió • 
Európa, Strukturalts 
és Beruhazasi Alapok 

BEFEKTETÉS A JOVÖBE 

A tevékenységre A tevékenységre jutó 
jutó elszámolható támogatás összege 
bruttó költséa (Ft) (Ft) 

6 376 619 6376619 

3 908 425 3 908 425 

1 541 121 023 1 1 541 121 023 I 

113 407 927 113 407 927 

12 700 OOO 12 700 OOO 

1 677 513 994 1 677 513 994 
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SZÉCH ENYI ' 

i\\At, Y.\RüR~L·\l.~ 
KűR,\\ •\ YA 

14. sz. melléklet 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, 
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

NY ILA T KOZAT 

Alulírott Dr. Imre László, mint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal (8200 Veszprém , 

Megyeház tér 1.; azonosító szám : 431956; adószám : 15431954-2-19) aláírásra jogosult képviselője 

nyilatkozom , hogy a TOP-5.1.1-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-5.1.1-15-VE1-201 6-

00001 azonosító számú projektben a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal az alább felsorolt 

tevékenységek tervezett, elszámolható költségeit - összesen 160 112 672,- Ft-ot, azaz 

százhatvanmillió-száztizenkétezer-hatszázhetvenkettöforintot - utófinanszírozás keretében kívánja 

elszámoln i. 

Támogatást igényló Tevékenység 

Veszprém Vármegyei 
Általános (rezsi) költség Önkormányzati Hivatal 

Veszprém Vármegyei Beruházáshoz kapcsolódó 
Önkormányzati Hivatal költségek összesen: 

1 Veszprém Vármegyei 
Projektelökészítés költségei 

Önkormányzati Hivatal 

Veszprém Vármegyei 
Projektmenedzsment költség 

Önkormányzati Hivatal 

Veszprém Vármegyei Szakmai megvalósításban 
Önkormányzati Hivatal közreműködő munkatársak 

költségei 

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL UTÓFINANSZÍROZÁS KERETÉBEN 
ELSZÁMOLNI TERVEZETT KÖLTSÉGEI 
ÖSSZESEN: 

Kelt: Veszprém , 2023. ~b .... hó .l) ·.napján 

1 

Euró pa i Unió • 
Európai Strukturahs 

, esSeruhazas, A/apok 

BEFEKTETÉS A JOVÖBE 

A tevékenységre A tevékenységre jutó 
jutó elszámolható támogatás összege 
bruttó költség (Ft) (Ft) 

5 207 798 5 207 798 

10 154 991 10 154 991 

13275763 13275763 

47 500 OOO 47 500 OOO 

83 974 120 83 974 120 

160 112 672 160 112 672 
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