Otthon Melege Program
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram
Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amelyet egyrészről

másrészről

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 4450.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFSI Kft., székhelye:
1277. Budapest 23, Pf: 55.; cégjegyzékszám: 01-09-200849; statisztikai számjel:
25118764-7219-113-01.)
képviseli: Herceg Sándor Ottó ügyvezető
a továbbiakban: Támogató,
Pályázó neve:
képviseli:
székhely:
KSH szám:
adóazonosító jel/adószám:
számlavezető bank neve:
bankszámla száma:
a továbbiakban: Kedvezményezett

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett.
1. A támogatás előzményei, jogcíme
1.1. A Kedvezményezettnek a ZFR-TH/15 kódszámú „Otthon Melege Program Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramra …. napján
benyújtott pályázatát a döntésre jogosult miniszter elfogadta.
A 2015. ………hónap ….. napján, … iktatószámon meghozott miniszteri döntés alapján a
Támogató a Kedvezményezettel a jelen szerződésben foglalt feltételekkel Támogatási Szerződést
köt.
A támogatás forrása a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet 59. §-a alapján a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet alapján
használható fel. A pályázattal kapcsolatos eljárási szabályokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII.
28.) NFM utasítás tartalmazza.
1.2. A Szerződő Felek célja, hogy a központi költségvetés forrásaiból nyújtott vissza nem térítendő
támogatás felhasználásával és a lakóépületek tulajdonosainak pénzügyi hozzájárulásával a
minimum 5, de maximum 60 lakással rendelkező, 1946. után épült, de 2006. december 31. napjáig
kiadott építési engedély alapján épült távfűtéssel, házközponti fűtéssel illetve lakásonként egyedi
fűtéssel rendelkező Társasházi és Lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező, komplex felújítását célzó beruházásokat megvalósítsák és ezzel az éghajlatváltozást
kiváltó légköri kibocsátásokat – egyúttal az energiafelhasználásukat – csökkentsék.

Kedvezményezett
szignója

Támogató
szignója

1

Otthon Melege Program
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram
Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15

2. A szerződés tárgya
2.1. A Támogató a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím 35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási
Rendszer jogcímcsoport (ÁHT:338306) terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt az
1.2. pontban meghatározott lakóépületek energia-megtakarítást eredményező, komplex felújítását
célzó beruházások megvalósításához az alábbi tevékenységekre:
Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása/
Homlokzatok és záró födémek hőszigetelése /
Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása /
A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése/
(a nem kívánt rész törlendő)
Kormányzati funkció szerinti besorolás: 056010 – Komplex környezetvédelmi programok
támogatása
2.2. A beruházással érintett épület:
Helyrajzi száma:
Természetbeni címe:
A beruházással érintett lakások száma:

_______ db.

2.3. A támogatott beruházás tervezett kivitelezési időpontja:
tervezett kezdési időpontja:

_____

tervezett befejezési időpontja:

_____

2.4. A vállalt üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés:
A csökkenés mértéke (a Környezetvédelmi «co2_emisszio_csokken»
Energetikai Számítás alapján):
kg/év.
Pályázatban vállalt
megtakarítás:

várható

Kedvezményezett
szignója

beruházást

követő

emisszió

energia ____ %

Az épület beruházás előtti energia osztálya:
Az épület
osztálya:

CO2

____

energia ____
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2.5. Támogató vállalja, hogy a beruházás megvalósításához egyszeri, ___________ Ft, azaz
___________ forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, az alábbi számítás szerint:
2.5.1. A vállalt CO2 kg/év megtakarítható mennyiség alapján számított támogatás:
___________ CO2 kg/év

___________ Ft/CO2 kg/év

___________ Ft

2.5.2. A korszerűsítés költségei alapján számított támogatás:
A teljes beruházási költség:

_______________________ Ft, azaz
____________________________________________ forint.

Az elszámolható összes
beruházási költség:

_______________________ Ft, azaz
____________________________________________ forint.

A Kedvezményezett által
biztosított önrész

_______________________ Ft, azaz
____________________________________________ forint.

2.6. A vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a 2.5.1. és 2.5.2. pontokban foglaltak alapján:
A támogatás mértéke:

___________________ Ft

A támogatás intenzitása:

___ %

2.7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
(továbbiakban: ZFR) forrásból finanszírozott állami támogatás mértéke nem haladhatja meg a
támogatott beruházás elszámolható költségeinek 50%-át.
2.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti támogatott beruházás megvalósítása
során az általa megfizetett, illetve megfizetendő általános forgalmi adó visszaigénylésére nem
jogosult.
2.9. A Kedvezményezett kapcsolattartója:
Kapcsolattartó neve: ___________________
Kapcsolattartó beosztása___________________
Kapcsolattartó elérhetősége: ___________________
Támogató kapcsolattartója:
Kapcsolattartó neve: ___________________
Kapcsolattartó beosztása___________________
Kapcsolattartó elérhetősége: ___________________
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3. A támogatás folyósításának és felhasználásának szabályai
3.1. A támogatás folyósításának feltétele – a 3.2. pontban meghatározottak kivételével – a támogatott
beruházás 2.3. pont szerinti befejezése, a pályázatban vállalt teljes körű műszaki tartalom – záró
helyszíni ellenőrzéssel igazolt – megvalósulása, a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak
Támogató általi elfogadása, valamint az önrész kifizetésének igazolása.
3.2. A támogatás utólagos finanszírozással kerül kifizetésre. A Kedvezményezett – számlával igazolt
költségeinek elszámolására – igényelheti közbenső kifizetés igénybevételének lehetőségét. A
közbenső kifizetéssel érintett támogatási összeg mértéke minimum 20 millió forint, de maximum
a megítélt támogatás 50 %-a.
A támogatás folyósítására maximum két részletben kerül sor a releváns dokumentumok benyújtását
és elfogadását követően a kivitelező által megadott jelen szerződésben rögzített pénzforgalmi
számlájára átutalás útján.
3.3 A támogatás folyósítására a 3.18. pont szerinti szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
elfogadását követően kerül sor a kivitelező által megadott jelen szerződésben rögzített
pénzforgalmi számlájára átutalás útján, az alábbiak figyelembe vételével:
a)

ha a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt támogatott beruházás összköltsége nő,
akkor a megítélt támogatáson felüli rész (többletköltség) megfizetésére a Kedvezményezett
köteles a Kivitelező részére, a támogatás összege nem emelkedik;

b)

ha a jelen szerződés alapját képező pályázatban foglalt támogatott beruházás összköltsége
csökken a tervezetthez képest, a támogatás összege - a támogatás 2.6. pontban meghatározott
intenzitásának megtartása/változatlanul hagyása mellett - azonos arányban csökken.
Kivitelező neve: ___________________
Bankszámla száma: ___________________

3.4. A támogatást a Magyar Államkincstár az NFSI Kft. utalványozása alapján folyósítja a 3.3. pontban
meghatározott Kivitelező számlájára.
3.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás kifizetését az NFSI Kft. nem
utalványozhatja, illetve a Magyar Államkincstár nem folyósíthatja, ha a Kedvezményezettnek vagy
a jelen szerződésben meghatározott kivitelezőnek lejárt köztartozása van.
3.6. A jelen szerződés alapján támogatott beruházás tartalma az alapját képező pályázatban leírthoz
képest csak a Támogató engedélyével és a Pályázati Útmutatóban foglalt szerződésmódosítási
feltételek szerint módosítható, azaz ha arra a Kedvezményezettnek fel nem róható, elháríthatatlan
külső okból (vis maior), illetve adatváltozás miatt kerül sor, vagy ha olyan új tény merül fel, amely
a pályázat elbírálásakor nem volt ismert és az a támogatást alapjaiban érinti az alábbiakra
figyelemmel:
a)

a megvalósítás során az elfogadott árajánlathoz képest nem hagyhatók el egyes munkanemek
és nem állíthatóak be helyette új munkanemek;
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b)

a támogatott beruházás műszaki tartalma a megvalósítás során a pályázathoz képest csak
indokolt esetben és csak a Támogató előzetes, írásos engedélyével módosítható;

c)

pályázatban vállalt energia-megtakarítás mértéke nem csökkenthető, azaz az épületre
vonatkozó CO2 kibocsátás nem emelkedhet.

Nem minősül a műszaki tartalom módosításának az egyes anyagok, rendszerek, szerkezetek,
berendezések egyenértékű vagy a pályázatban vállaltakhoz képest jobb megtakarítást eredményező
helyettesítése. Ezen esetekben az egyenértékűséget a felelős műszaki vezetőnek vagy műszaki
ellenőrnek igazolnia szükséges. Többlettámogatás a helyettesítő termékek után nem igényelhető.
3.7. A szerződésmódosítási kérelmet a Kedvezményezett a módosítási igény alapjául szolgáló okról
történő tudomásszerzést követő 30 napon belül köteles írásban kezdeményezni az NFSI Kft.-nél,
részletesen bemutatva és dokumentumokkal alátámasztva a módosítás okait és tartalmát.
A befejezési határidő módosítására irányuló kérelem benyújtásának határideje a 2.3 pontban
meghatározott befejezési határidő napját megelőző 30. nap.
3.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerződés alapját képező dokumentumokban foglalt
adatok és információk teljes körűek, valódiak és hitelesek. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés
szerinti program megvalósításához szükséges saját forrásai teljes egészében és korlátozásmentesen
a rendelkezésére állnak.
3.9. A Kedvezményezett kijelenti, hogy
a) nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
b) a szerződés megkötését megelőzően három éven belül az államháztartás alrendszereiből
juttatott támogatással összefüggésben a jelen szerződésben rögzített kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs,
c) lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs, vagy annak
megfizetésére fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott, illetve nem áll fenn az
Európai Unió tradicionális saját forrásai címén tartozása,
d) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §
(1) bekezdésében meghatározott követelményeknek és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. § (4)
bekezdése szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei teljesülésének megállapítása
érdekében szükséges adatait jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Támogató
rendelkezésére bocsátja,
e) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontban foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül,
f) a támogatási igényében és a jelen szerződésben szereplő adatok és információk teljes körűek
és a valóságnak mindenben megfelelnek,
g) jelen szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be,
h) a támogatott beruházáshoz szükséges saját forrás rendelkezésre áll,
i) a támogatott beruházáshoz szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik,
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j)

a támogatás tekintetében adólevonási jog nem illeti meg,

k) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
l)

a Támogató által kikötött biztosítékot legkésőbb a támogatás folyósításáig a Támogató
rendelkezésére bocsátja.

Ha az e pontban foglalt tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt
Kedvezményezett a tudomására jutásától számított 8 napon belül – átláthatóságban történő
változást haladéktalanul – köteles írásban a Támogatónak bejelenti. Ennek elmulasztása súlyos
szerződésszegésnek minősül.
3.10. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkor hatályos közbeszerzésekről
szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a támogatási összegből megvalósítandó
beszerzései tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.
3.11. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Áht. 51. § (2) bekezdése alapján, ha az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, az államháztartáson kívüli
természetes személynek, jogi személynek folyósított költségvetési támogatásból a költségvetési
támogatásban részesülő természetes személyt, jogi személyt terhelő köztartozás összegét - a
Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása
alapján - a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi
számláján jóváírja.
3.12. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz - azok konstrukciós forrásainak
költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályokban meghatározott jogosultak,
valamint a támogatás folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek hozzáférhetnek.
3.13. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházást a mindkét szerződő fél által
aláírt jelen szerződés Kedvezményezett általi átvételétől számított 1 éven belül meg kell
valósítania. Kedvezményezett a támogatott beruházás megvalósításához közreműködőt vesz
igénybe.
3.14. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházásnak az üzembe helyezést
(a megvalósulás befejezését) követően 10 évig fenn kell maradnia. A fenntartási időszak kezdete:
az elektronikus építési napló lezárásának napja.
3.15. A Kedvezményezett a támogatói döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított időponttól
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházás megvalósításával kizárólag regisztrált
kivitelezőt bíz meg. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatói döntésről szóló
értesítés kézhezvételét megelőzően, nem regisztrált kivitelezővel kötött feltételes vállalkozási
szerződés alapján megbízott kivitelező a támogatott beruházást regisztráció hiányában nem
kezdheti meg, ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Kedvezményezett
tudomással bír arról, hogy jelen szerződésben meghatározott beruházás csak a jelen szerződés
hatályba lépését követően kezdhető meg.
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3.16. A Kedvezményezett előtt ismert, hogy a támogatott beruházás költségvetésében csak a formailag
és tartalmilag a jogszabályoknak (különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) mindenben megfelelő
számlákkal azonosított és igazolt azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül
szükségesek a projekt végrehajtásához, megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő
költséghatékonyság elvének és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.
Kedvezményezett a beruházás megvalósítása során a Támogatás terhére a százezer forint
értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló
szerződést kizárólag írásban köthet. Jelen pont alkalmazásában írásban kötött szerződésnek
minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés
érvényességét nem érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt kifizetés összege a
támogatott beruházás költségei között nem vehető figyelembe.
3.17. A támogatott beruházás akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a jelen
szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint és a
hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült, a Kedvezményezetett megillető
támogatási összeg Kedvezményezett 3.3. pont szerinti rendelkezésének megfelelően,
maradéktalanul kifizetésre került és Támogató jóváhagyta jelen szerződés alapján benyújtott
szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását. A támogatott beruházás akkor tekinthető
lezártnak, ha jelen szerződésben vállalt kötelezettség – monitoring és fenntartási időszak lezárult
– teljesült, a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró jegyzőkönyv elkészült.
3.18. A Kedvezményezett az elektronikus építési napló zárását követő 120 napon belül, a pályázatkezelő
által meghatározottan elektronikus úton a következő benyújtandó dokumentumokkal
alátámasztva számol be a Támogatónak:
Szakmai beszámoló (Műszaki teljesítés igazolására szolgáló dokumentumok):
a) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;
b) a támogatott munkákra vonatkozó hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló jegyzőkönyv
(Kedvezményezett képviseletére jogosult személy, műszaki ellenőr és kivitelező által aláírt);
c) hatósági engedélyhez, szakhatósági, közműszolgáltatói hozzájáruláshoz kötött beruházások
esetén a használatbavételhez, műszaki átadáshoz kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások;
d) a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség írásbeli hozzájárulása a támogatott
beruházással érintett, elvégzett munkák véleményezéséről;
e) kivitelezői (felelős műszaki vezetői) nyilatkozata pályázatban szereplő energetikai
számításnál alapul vett tervezett műszaki tartalom megvalósulásáról;
f) villámvédelmi, érintésvédelmi jegyzőkönyvek a támogatásban érintett munkákra;
g) beépített anyagokra, szerkezetekre gyártói teljesítménynyilatkozatok, egyéb tanúsító
dokumentumok meglétéről és megfelelőségéről a műszaki ellenőr nyilatkozata a 275/2013.
(VII.16.) Korm. rendelet alapján;
h) az épület beruházás megvalósítását követő állapotára vonatkozó, tanúsító program
használatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány.
A pénzügyi elszámolásra vonatkozó dokumentumok:
a) elektronikusan kitöltött pénzügyi adatlap;
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b) a teljesített kifizetéseket igazoló, a számviteli és ÁFA törvényeknek megfelelő (különösen a
3.16. pontban nevesített jogszabályoknak), valamint a költségvetéssel azonos tartalmú, a
Kedvezményezett nevére és címére/beruházás címére szóló első, eredeti példányról készített
költségszámla másolatok, a dokumentumokra rávezetve: „eredetivel mindenben
megegyező”, (cégszerű) aláírással, dátummal ellátva. A számlák záradékolása az eredeti
példányon szükséges (az eredeti számlára rá kell vezetni: a XX sz. pályázat terhére yy Ft
elszámolva);
c) a szakértői szerződések tekintetében a teljes szerződéses összeg kifizetését igazoló valamint
a vállalkozási szerződés tekintetében a teljes önrész kifizetését igazoló bizonylatok, átutalás
esetén bankszámlakivonatok másolati példányai, a dokumentumokra rávezetve: „eredetivel
mindenben megegyező”, (cégszerű) aláírással, dátummal ellátva,
d) az elszámolás keretében benyújtott dokumentumok tekintetében ellenőrizni kell, hogy
- a számlát a Kedvezményezett nevére és címére állították ki,
- a számla kiállításának alapját képező teljesítés igazolása megtörtént,
- a számla a program keretében jóváhagyott projektre vonatkozik,
- a számla a jelen szerződésben szereplő támogatható költségeket tartalmazza, azzal
összhangban van,
- a számlát más programhoz nem nyújtották be,
- a számla kiállításának dátumát,
- a számla kifizetésének igazolását.
3.19. A Kedvezményezett a műszaki teljesítés igazolására szolgáló dokumentumok és a pénzügyi
elszámolás benyújtására egy alkalommal, együttesen köteles.
Amennyiben az elszámolás elbírálásához hiánypótlás és/vagy további tartalmi részletezés,
pontosítás szükséges, úgy az NFSI Kft. 15 munkanapos határidő kitűzésével, egyszeri
alkalommal ”hiánypótlás”, szükség esetén további 15 munkanapos határidő kitűzésével „tisztázó
kérdés” megküldésének formájában hívja fel a Kedvezményezett figyelmét a hiányosságok,
ellentmondások rendezésére. Amennyiben Kedvezményezett a műszaki teljesítés igazolására
vonatkozó elszámolás, vagy a pénzügyi elszámolás benyújtására, vagy a hiánypótlásra vonatkozó
kötelezettségét
elmulasztja,
az
súlyos
szerződésszegésnek
minősül.
A folyósítás az elszámolás hiánytalan benyújtását követően 30 munkanapon belül megtörténik.
3.20. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás terhére kizárólag azon kivitelezési költségek
számolhatók el és egyenlíthetők ki, amelyek jelen szerződés hatálybalépésének napjával
megegyező, vagy azt követő időpont, illetve .................................... (a támogatás felhasználásnak
végső határideje) közötti időszakban merültek fel. A kiadások felmerülési idejének megállapítása
szempontjából a bizonylat alapjául szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az
irányadó.
3.21. Amennyiben a Kedvezményezett a Támogató előzetes engedélye nélkül tér el a pályázatban vállalt
műszaki tartalomtól, úgy a Támogató dönthet a támogatás csökkentéséről vagy annak teljes
visszavonásáról, azaz elállhat a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.
4. Biztosítékok, garanciális elemek
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4.1. Támogató a Kedvezményezett részére jelen szerződés alapján folyósított támogatás
visszafizetésére és annak ügyleti kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló
követelését beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti, ha a fizetési felszólítás megküldését
követően, az abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett fizetési kötelezettségét nem teljesíti
és az Ávr. 99. § (3) bekezdése alapján a visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában
történő engedélyezésére és a visszafizetés ütemezésére vonatkozóan külön részletfizetési
megállapodás megkötésére sem kerül sor. A visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában
történő engedélyezésére kérelem alapján kerülhet sor.
4.2. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor kizárólag a Kedvezményezett
adatainál megjelölt bankszámlával, továbbá a szerződés 2. számú mellékletében felsorolt
bankszámlákkal rendelkezik és vállalja, hogy valamennyi megjelölt számlavezető bankjánál
bejelenti a Támogató beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát azzal, hogy ezen
bejelentésének visszavonására csak Támogatóval együttesen, annak hozzájárulásával jogosult.
A jelen pontban kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a támogatás folyósítását
megelőzően kell igazolni, biztosítani és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek –
így a 3.14. pont szerinti fenntartási kötelezettség – megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
4.3. A Kedvezményezett számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési
jogának biztosítására jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. Ha a Támogató tekintetében
jelen szerződés hatálya alatt névváltozás történik, vagy jelen szerződés tárgyát érintően a Támogató
feladat- és hatáskörében jogutódlás következik be, a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra,
hogy a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül intézkedik a számlavezető
pénzintézeténél a jelen szerződés 4.2. pontja szerinti beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazásnak a jogosult javára történő kiállítása és Támogató részére történő megküldése iránt.
Amennyiben Kedvezményezett a fenti határidőben a pénzintézete által érkeztetett felhatalmazó
levelet nem bocsátja a Támogató rendelkezésére, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
4.4. A Támogató a jelen szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondása nélkül is elrendelheti
a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésszerű
felhasználással arányos mértékű - egy összegű, az Ávr. 98. § szerint előírt kamattal terhelten történő
visszafizetését.
5. Szerződésszegés és következményei
5.1. A Támogató – kártérítési kötelezettség nélkül – jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést
azonnal hatállyal felmondani, különösen, de nem kizárólagosan, ha az alábbiakban felsorolt
feltételek közül legalább egy bekövetkezik
a)

b)
c)

a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül a szerződésben vállalt
támogatott beruházás nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a Támogatás
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban
sem menti ki,
a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 1 éven belül nem fejeződik be a támogatott
beruházás,
hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést,
támogatatott beruházás pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát illetően érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, a támogatás szerződés
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megkötésekor, a kifizetés igénylésekor, illetve az ellenőrzés során,
d) Kedvezményezettnek felróható okból a támogatott beruházás megvalósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet
szenved,
e) az Ávr. 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát
követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
f) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt, illetve más
jogszabályban meghatározott kötelezettségét (így különösen az Áht-ban, Ávr-ben foglalt
rendelkezéseket megszegi, nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek
következtében a támogatott beruházás szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni),
g) a fenntartási kötelezettségének a Kedvezményezett neki felróható okból nem tesz eleget,
h) a Kedvezményezett 8.8. pont szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének
elmulasztása esetén,
i) a 3.9., 7.1., 7.2. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét a Kedvezményezett az ott rögzített
határidőn belül nem teljesíti,
j) Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen szerződésben megjelölttől akár részben eltérő
célra vagy eltérő módon használja fel,
k) a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás
igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult,
l) Kedvezményezett a jelen szerződésben foglalt, illetve az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése
alapján adott nyilatkozata bármelyikét visszavonja,
m) a 3.18. és a 3.19. pont szerinti pénzügyi, műszaki elszámolást Kedvezményezett az ott
megjelölt határidőben nem nyújtja be, illetve nem megfelelő, hiányos teljesítés esetén a
Támogató írásbeli felszólításában meghatározott határidőben sem tesz eleget kötelezettsége
teljesítésének,
n) Kedvezményezett a támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket a Támogató előzetes
jóváhagyása nélkül idegeníti el, adja bérbe, vagy terheli meg a fenntartás időszaka alatt,
o)

Kedvezményezett a támogatott beruházáshoz szükséges hatósági engedéllyel nem
rendelkezik,

p)

a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a
kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő
további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem
intézkedik,

q)

Kedvezményezett egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

5.2. Kedvezményezett tudomásul veszi, ha jelen szerződést felmondja, attól eláll, továbbá, ha a
Támogató az Ávr. 98. § (5) bekezdése alapján elrendeli a támogatás visszafizetését, a Támogató a
szerződést felmondja, attól eláll, a Kedvezményezett köteles az addig nyújtott támogatás
jogosulatlanul igénybe vett, illetve annak jogszabálysértéssel, nem rendeltetésszerű vagy
szerződésellenes felhasználással arányos részét az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti ügyleti
kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti, (késedelmi kamattal) növelt
mértékben egy összegben visszafizetni. Az ügyleti kamatszámítás kezdő napja a támogatás
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folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi
kamatszámítás kezdő napja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
5.3. Az elállásról, illetőleg a felmondásról szóló nyilatkozatot ajánlott, tértivevényes küldeményként
küldi meg a Fél a másik Fél részére. Az elálláshoz, illetőleg a felmondáshoz fűződő joghatások a
nyilatkozat másik Félhez való megérkezésével állnak be. A postai küldemény átvételére az Ávr.
102,/C. pontjában előirt rendelkezések tekintendők irányadónak.
5.4. A visszafizetési kötelezettség részletfizetés formájában történő engedélyezésére kérelem alapján
kerülhet sor. Amennyiben a visszafizetési kötelezettség tekintetében részletfizetés engedélyezésére
került sor, a visszafizetés ütemezésére vonatkozóan a Felek külön részletfizetési megállapodást
kötnek.
5.5. Ha Kedvezményezett az Nvtv. szerinti átláthatóságát tekintve valótlan nyilatkozatot szolgáltatott,
vagy az átláthatóságban beállott változásról nem nyilatkozott, az Ávr. 50. § (1a) bekezdésére
figyelemmel Támogató jogosult a szerződéstől elállni, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a
szerződést felmondani és Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján folyósított támogatás
egy összegű visszafizetésére.
6. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése
6.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás feltételéül
vállalt kötelezettségei teljesítését, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, az
elvégzett, támogatott beruházás műszaki tartalmát, a fenntartási időszak alatt szolgáltatott
monitoring adatokat a Támogató illetve a jogszabályban erre feljogosított szervek és szervezetek a
helyszínen ellenőrzik, illetve ellenőrizhetik. Az ellenőrzést megbízás alapján, szükség esetén külső
szakértők, illetve szakértő szervezetek is végezhetik.
Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul, és
tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit biztosítani.
Ennek keretében biztosítja az ellenőrzést végzők részére – jelen szerződés tartalmáról, annak
teljesítéséről, továbbá a támogatás folyósításával és felhasználásával kapcsolatos körülményekről
– az általuk megkívánt és szükséges tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításába bevont
közreműködőkkel kötött szerződéseit és megállapodásait is.
Kedvezményezett harmadik személyek irányába nem vállalhat olyan kötelezettséget, mely
megakadályozná a fentiek szerint feljogosított szervezetek vagy személyek részére a támogatás
felhasználásával kapcsolatos vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos
iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a helyszíni ellenőrzésről az ellenőrzést végző
jegyzőkönyvet készít, melyet Kedvezményezett aláírásával lát el, illetve ha a Kedvezményezett
az aláírást megtagadja, a jegyzőkönyv ezt a tényt rögzíti.
6.2. A jelen szerződés hatályba lépését és a kivitelezés megkezdését követően az elszámolás előtt
közbenső ellenőrzésre kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül különösen:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

a pályázatban lévő információk helytállósága (pl.: beszerelésre kerülő nyílászárók műszaki
megfelelőségét igazoló dokumentum);
a kivitelezés megkezdésének időpontja;
a beruházás tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása;
a megvalósulás ütemezése;
a kivitelezés időbeli megvalósulása;
helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.

6.3. Az elszámolás benyújtását követően, a támogatás folyósítása előtt, a folyósítás feltételeként záró
ellenőrzésre kerül sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül különösen:
a)
b)
c)
d)
e)

a beépített termékek, berendezések műszaki megfelelősége;
a megvalósult beruházás műszaki tartalma;
a beruházás időbeli megvalósulása;
a kivitelezés árajánlata;
a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltaknak.

6.4. A Kedvezményezett az ellenőrzés során köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást
és egyéb segítséget megadni, ideértve a Támogató által előírt, a beruházás megvalósulásával
kapcsolatos további dokumentumok bemutatását illetve benyújtását is.
6.5. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat alapján támogatott beruházás
megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a
jogszabályokban meghatározott szervek – köztük a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint az
Állami Számvevőszék – is ellenőrizzék.
6.6. Kedvezményezett tudomásul veszi, ha az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez
szükséges tájékoztatást nem adja meg, vagy ha az ellenőrzést végző a pályázat céljának nem
megfelelő helyzetet tár fel, úgy a támogatás visszavonható.
6.7. A Támogató döntése alapján, a Kedvezményezett meghatározott időre – de legfeljebb 5 évre,
indokolt esetben – kizárható az érintett támogatási rendszerből, ha az ellenőrzés alapján
megállapítást nyer a jelen szerződésben rögzített céltól és feltételektől eltérő teljesítés vagy a
támogatás nem szabályszerű felhasználása.
6.8. A Kedvezményezett a kivitelezés megvalósítása során – az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben e-építési naplóként meghatározott – elektronikus
építési naplót köteles alkalmazni, a Támogató és a szerződés 8.3. pontja szerinti egyéb ellenőrzésre
jogosultak részére az elektronikus építési naplóba az építési napló lezárásáig betekintési jogot
köteles biztosítani. A kivitelezés megkezdésének az elektronikus építési naplóba történt első
bejegyzés időpontja minősül.
6.9. A kivitelezés befejezésének és a fenntartási időszak kezdő időpontjának az elektronikus építési
napló lezárásának napja minősül.
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6.10.A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a monitoring adatszolgáltatás időtartama alatt illetve
azt követően, a fenntartási időszak végéig a Támogató jogosult ellenőrizni a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségek szabályszerű teljesítését.
7. Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettsége
7.1. Ha Kedvezményezett jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik be, azt köteles
8 napon belül, az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat érintő változást
haladéktalanul, írásban bejelenteni Támogató részére. A bejelentés megtételéig a jelen
szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez esetben Támogató a
Kedvezményezett részére továbbítandó küldeményeit a jelen szerződésben megjelölt címre
jogosult megküldeni. A pénzforgalmi számla adataiban bekövetkezett változás a másik félhez
szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba és nem minősül jelen szerződés
módosításának. Szerződő Felek rögzítik, hogy a késedelmes bejelentéssel okozott kárt
Kedvezményezett köteles Támogató részére megtéríteni.
7.2. Ha Kedvezményezettnek jelen szerződésben megjelölt bankszámláira vonatkozó adataiban
bármilyen változás következik be, vagy a jelen szerződésben megjelölt bankszámláin kívül
további bankszámlát nyit, köteles azt Támogató felé 8 napon belül bejelenteni. Ha
Kedvezményezett Támogatót új pénzforgalmi számla megnyitásáról értesíti, úgy az értesítéshez
csatolnia kell a Támogató beszedési megbízásra vonatkozó, az új bankszámlát érintő, a
Kedvezményezett pénzintézete által érkeztetett felhatalmazását. A fizetési számla adataiban
bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba és nem
minősül jelen szerződés módosításának.
7.3. Amennyiben a Támogató tekintetében jelen szerződés hatálya alatt névváltozás történik, vagy jelen
szerződés tárgyát érintően a Támogató feladat- és hatáskörében jogutódlás következik be, a
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a változásról és a felhatalmazó levél
módosításához hozzájárulást nyújtó értesítő levél kézhezvételétől számított 8 napon belül
intézkedik a számlavezető pénzintézeténél a jelen szerződés szerinti beszedési megbízásra
vonatkozó felhatalmazás módosításáról és Támogató részére történő megküldéséről. Amennyiben
Kedvezményezett a fenti határidőben a felhatalmazó levelet nem bocsátja a Támogató
rendelkezésére, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
7.4. Ha Kedvezményezettnek a bankszámláira vonatkozó – a jelen szerződésben feltüntetett
– adatszolgáltatásáról kiderül, hogy az nem volt teljes körű, illetve (amennyiben
Kedvezményezett a beszedési megbízással kapcsolatban) jelen szerződésben vállalt bármely
kötelezettségét megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
7.5. Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás igénylését, felhasználását és ellenőrzését alátámasztó
bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely
az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására
vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás folyósításától számított 10 évig megőrzi.
8. Adatkezelés
8.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás Kedvezményezettjének és tárgyának
megnevezését, a támogatott beruházás megvalósítási helyét és a támogatás összegét a Támogató
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köteles közzétenni. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján.
8.2. A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását – ellenőrzés céljából –
elkülönítetten nyilvántartani.
8.3. Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy,
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár továbbá a
jogszabályban feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a
megfelelő dokumentumok, számlák, a feladatok megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok
rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíti, részükre megadja a
jelen jogviszonnyal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) szerint közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra
vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában
közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is.
8.4. Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződés teljesítése során
közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat a Támogató
közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje.
8.5. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése
értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az
az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli.
8.6. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató az Áht. 55. §-a
szerinti adatokat jelen szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni.
8.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy az Info tv. előírásainak megfelelően a feladatokért felelős, illetve
a feladatok megvalósításában résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adataiknak Támogató
által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is).
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
8.8. A Kedvezményezett vállalja, hogy monitoring adatszolgáltatás keretében a megvalósulást követő
évtől kezdődően 5 éven keresztül az erre a célra rendszeresített elektronikus felületen az
energiafogyasztási adatokról, illetve az azt befolyásoló körülményekről magyarázó információt
szolgáltat a Támogató számára a széndioxid-kibocsátás csökkenésének és az energia-megtakarítás
megvalósulásának ellenőrzésére. Ha a fogyasztási adatok túlzottak, Támogató helyszíni ellenőrzést
rendelhet el, amely esetben szakértők ellenőrzik, hogy a pályázatban foglalt műszaki tartalom
megvalósult-e illetve megfelelő állapotban van-e jelen.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. Ha a támogatott beruházás megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból meghiúsul, vagy
tartós akadályba ütközik, a jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett
támogatásról le kell mondani, ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül.
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9.2. A támogatási összeg folyósítása a pályázat tárgyául szolgáló ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi
rendelkezési jogot nem érinti.
9.3. A támogatás alapját képező ZFR-TH/15 kódszámú, „Otthon Melege Program” „Társasházak
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram
pályázati kiírás és annak mellékletei, valamint a Kedvezményezett pályázata és az ahhoz csatolt
valamennyi dokumentum, nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, függetlenül
attól, hogy azok a jelen szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
9.4. Az NFSI Kft. a Támogató felhatalmazása illetve Támogatóval kötött szerződés alapján a jelen
szerződés aláírása és teljesítése során jogosult a Támogató nevében eljárni. Erre való tekintettel az
NFSI Kft.-nek a jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatai, írásos kérései, kérdései úgy
tekintendők, mintha azokat a Támogató maga tette volna. További következményként a
Kedvezményezett minden olyan adatot, információt, dokumentumot, beszámolót, amelyet a jelen
szerződés a Támogató számára rendel megküldeni, közvetlenül az NFSI Kft. részére köteles
eljuttatni, továbbá – az ok megjelölésével – a szerződés esetleges módosítását is az NFSI Kft.-nél
kell kezdeményeznie.
9.5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy
adataiban történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében
vagy adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép
hatályba. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a
szerződés módosításának.
9.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény, az Áht., az Ávr. az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény, az Info tv., valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközeként a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak
felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás rendelkezései az irányadók.
9.7. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a
mellékletek között felsorolt dokumentumok. Értelmezési vita esetén a Felek a Támogató birtokában
lévő eredeti példányt tekintik irányadónak.
9.8. A Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
9.9. Ha jelen szerződés és a ZFR-TH/15 kódszámú, „Otthon Melege Program” „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram pályázati
kiírás és annak mellékletei egymásnak ellentmondó rendelkezést tartalmaznak, abban az esetben
jelen szerződés szabályai tekintendők irányadónak az Ávr. 66. §. (4) bekezdésében foglaltak
értelmében.
9.10. A jelen szerződés 2, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 1 példány
a Támogatót, 1 példány a Kedvezményezettet illet.
9.11. Jelen szerződés az utolsóként aláíró szerződő fél aláírásának napján lép hatályba.
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9.12. Szerződő Felek a jelen szerződést annak átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt – 2 példányban – jóváhagyólag írták alá.

Kedvezményezett
szignója

Támogató
szignója

16

Otthon Melege Program
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram
Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15

Mellékletek:
1. számú melléklet –

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről
Lakásszövetkezetek esetében releváns melléklet

2. számú melléklet –

Bankszámlák felsorolása

3. számú melléklet –

Felhatalmazó levél minta

4. számú melléklet -

Kedvezményezett és Kivitelező által kötött vállalkozási szerződés

_________, 20__. év ________hó ____.
nap

_____________________________
Kedvezményezett
képviseli:
________________________________
(név)
________________________________
(beosztás)
________________________________

Budapest, 20__. év
_________hó ____. nap

_____________________
________
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
Támogató
képviseli:
Herceg Sándor Ottó
ügyvezető
Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai
Intézet Kft.

(név)
________________________________
(beosztás)
Budapest, 20__. év
_________hó ____. nap

_____________________________
Soós Szilvia
pénzügyi ellenjegyző
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Kft.
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