
A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  

LFP-2009-LA-9 kódjelű pályázatokhoz 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI Nkft.) a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az ÉMI Nkft. között 2011. május 27. napján létrejött 
támogatási szerződésben kapott felhatalmazás alapján a támogatási szerződések aláírása és 
teljesítése során jogosult a Minisztérium nevében eljárni. Ezért az ÉMI Nkft-nak a szerződéssel 
kapcsolatos jognyilatkozatai, írásos kérései, kérdései úgy tekintendők, mintha azokat a 
Minisztérium maga tette volna. További következményként a Kedvezményezettnek minden olyan 
adatot, információt, dokumentumot, beszámolót, amely a szerződés megkötéséhez a 
Minisztérium számára szükséges, közvetlenül az ÉMI Nkft-hoz kell eljuttatnia, továbbá – az ok 
megjelölésével – a szerződés módosítását is az ÉMI Nkft-nál kell kezdeményeznie.  

 1. A Támogatási szerződés megkötésének általános feltételei:  

 a) A támogatás felhasználására a döntést követően a Miniszter által felhatalmazott ÉMI Nkft. 
Támogatási szerződést köt.  

 b) A Támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő minden (közbeszerzést 
nem igénylő és közbeszerzést igénylő) támogatott program esetében a Miniszter döntésétől 
szóló értesítés időpontjától számított 9 hónap.  

 c) A 2009. évi pályázatoknál, a számításnál figyelembe vett értesítési időpont:  

1. döntésről szóló értesítés időpontja: 2011. augusztus 22. napja  

tehát a támogatási szerződés megkötésének határideje: 2012. május 22. napja. 

d) A szerződéskötési határidőt egy alkalommal, és legfeljebb 6 hónappal, a pályázó kérelmére 
a minisztérium indokolt esetben meghosszabbíthatja. Szerződéskötési határidő módosításáról 
szóló kérelem postára adási határideje a szerződéskötési határidő lejárta előtt 10 munkanap. 
Amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget, a határidő nem módosítható.  

  

 e) Amennyiben az eredetileg kitűzött, illetve a módosított határidőtől számított 30 napon 
belül a Támogatási szerződés nem kerül megkötésre, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 87. §.-ának (3) 
bekezdésében foglaltak alapján a támogatási döntés érvényét veszti.  

2. A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:  
a) Az „Adatlap a Támogatási szerződés összeállításához” című dokumentum (6. számú 

melléklet) kitöltése és megküldése.  

b) A kedvezményezett képviseletére jogosult személy megbízó levelének (önkormányzat 
esetében), illetve megválasztását, megbízását rögzítő lakóközösségi közgyűlési 
határozat (társasházak, illetve lakásszövetkezetek esetében) másolatban történő 
megküldése. 



c) Amennyiben a társasház, vagy lakásszövetkezet képviseletét gazdasági társaság látja 
el, úgy csatolni kell az adott gazdasági társaság 3 hónapnál nem régebbi 
cégkivonatának másolatát is. 

d) Amennyiben a kedvezményezett lakásszövetkezet, abban az esetben meg kell küldeni 
a lakásszövetkezet társaság 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatának másolatát is. 

e) A kedvezményezett képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának 
másolatban történő megküldése. 

Aláírási címpéldány alatt általában közjegyző által hitelesített okmányt kell érteni. Ezt 
helyettesítően elfogadható az elszámolási számla, vagy a támogatott pályázathoz 
kapcsolódóan megnyitásra kerülő elkülönített számla aláírás bejelentő kartonjának 
másolata is. 

f) Pénzintézeti igazolás megküldése az a) pontban megnevezett Adatlapon megjelölt, a 
támogatott programhoz kapcsolódó elkülönített bankszámla megnyitásáról. 

g) Pénzintézeti igazolás megküldése a pályázó – a benyújtott pályázattal megegyező 
összegű – készpénzben vállalt saját erejének elkülönítéséről a támogatott programhoz 
kapcsolódó elkülönített bankszámlán. (Az Önkormányzat támogatását nem kell 
elkülönítetten elhelyezni, a támogatás meglétének igazolására az önkormányzati 
támogatási szerződés szolgál.) 

h) Ha a benyújtott pályázattal megegyező összegű készpénzben vállalt saját erőt részben, 
vagy egészben hitel biztosítja, akkor a hitelszerződés egy másolati példányának 
megküldése.  

i) Szerződések és dokumentumok megküldése.  

1. A kiválasztott tervezőkkel, kivitelezőkkel, lebonyolítókkal stb. a támogatott 
beruházáshoz kapcsolódóan megkötött szerződések, valamint a kivitelezési 
szerződések mellékleteit képező tételes árazott költségvetések másolatainak 
megküldése.  

2. A közbeszerzési pályázat eredményének kihirdetéséről szóló jegyzőkönyv 
megküldése (közbeszerzés esetén). 

3. Önkormányzati támogatás esetén az önkormányzati Támogatási szerződés 
másolatának megküldése. 

4. A pályázó és más szervezetek együttműködése esetén az együttműködés tartalmát 
szabályozó megállapodás, vagy szerződés (ESCO szerződés). 

5. Az Ámr. 87.§ (2) bekezdése szerint: a kedvezményezett teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely szerint illetékes 
állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) 
hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját 
forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes 
adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. 

6. Jogerős építési engedély másolata, amennyiben engedélyköteles a pályázati 
beruházás. 

 



 3. Egyéb információk  
A 6. számú melléklet, a Pályázati útmutató mellékleteként a honlapon megtalálható.  

A Pályázati útmutató VIII. fejezet 7. pontja alapján: „A támogatásban részesített 
beruházás műszaki tartalma a megvalósítás során a pályázathoz képest csak indokolt 
esetben módosítható. A műszaki tartalom módosítását a pályázónak írásban kell 
kezdeményeznie, részletesen bemutatva és dokumentumokkal alátámasztva a módosítás 
okait és tartalmát.” A fent leírtak értelmében a pályázott fűtéskorszerűsítés egyes 
tételeinek több mint 10 %-os mennyiségi eltérésekor, illetve teljes elhagyása esetén a 
Minisztérium jóváhagyása szükséges a műszaki tartalom módosításához. 

Másolat alatt értjük azokat a dokumentumokat, amelyek minden információt tartalmazó 
oldalát „A másolat az eredetivel egyező” szöveggel, keltezéssel, cégszerű aláírással és 
bélyegzőlenyomattal látnak el. 

A minisztérium által jóváhagyott mintaszerződés a jóváhagyást követően az ÉMI Nkft. 
honlapján megtalálható lesz. A mintaszerződés honlapon történő megjelenítése 
tájékoztatásul szolgál, azt a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 
dokumentumok kedvezményezett általi hiánytalan megküldést követően,  az ÉMI Nkft. 
tölti ki, és küldi meg kedvezményezettnek aláírásra. 

Az ÉMI Nkft. térítésmentesen lehetőséget biztosít a nyertes pályázók részére, hogy a 
kötelezően előírt közzétételi helyeken kívül a weboldalán (www.emi.hu) is megjelenteti a 
közbeszerzési pályázatokat és a közbeszerzés nélküli ajánlati felhívásokat, amennyiben a 
kiírók ezt részére e-mailen megküldik az ÉMI Nkft. részére.  

 


