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TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS
az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerősítése, felújítása céljából
nyújtott támogatásra
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti pályázat alapján
amely létrejött egyfelıl az Önkormányzati Minisztérium (1051 Budapest, József Attila
utca 2-4.; képviseli a lakásprogramokhoz kapcsolódó elıirányzatok felhasználásának rendjérıl szóló 14/2007. (BK 18.) ÖTM utasítással módosított 7/2006. (BK 23.) ÖTM utasítás
4.2.1. f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Közhasznú Társaság / Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1113
Budapest, Diószegi út 37.; Cégjegyzékszám: 01-14-000293; KSH szám: 20783185-7219571-01) a továbbiakban: Minisztérium
másfelıl a(z) _____________________ (_____________________; Adószám: ________-___; KSH szám: ________-____-___), a továbbiakban: Kedvezményezett
a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek
között alulírott napon és helyen a következı feltételek mellett.
I. A szerzıdés célja
A Szerzıdı Felek célja, hogy – a Magyar Köztársaság 2009./2010./2011. évi költségvetésrıl
szóló _____ évi _____ törvényben biztosított források felhasználásával – a központi költségvetés Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása elıirányzatából nyújtott,
vissza nem térítendı támogatás felhasználásával és a lakóépületek tulajdonosainak pénzügyi
hozzájárulásával a panel-, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas
és az egyéb elıre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépületeket korszerősítsék,
felújítsák és ezzel energiafelhasználásukat csökkentsék.
II. Elızmények
A Kedvezményezettnek a Korm. rendelet VIII. fejezet 2. címe alapján benyújtott pályázatát
a döntésre jogosult miniszter elfogadta. Ez alapján a Minisztérium a Kedvezményezettel a
jelen szerzıdésben foglalt feltételekkel támogatási szerzıdést köt.
III. Támogatási jogcím
A Minisztérium a Kedvezményezettnek az iparosított technológiával épült lakóépületek
energia-megtakarítást eredményezı felújításához az alábbi jogcím szerint nyújt vissza nem
térítendı támogatást:
nyílászárók energiatakarékos felújítása, vagy cseréje,
és
homlokzatok és födémek utólagos hıszigetelése
és
épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia-megtakarítást eredményezı) felújítása,
és
a megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló
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energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a
tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálására.
(fenti jogcímekbıl a nem kívánt rész törlendı)
IV. A támogatott program részletes adatai
1.

A támogatott programmal érintett épület:
Helyrajzi száma

Természetbeni címe

2.
2.1

A támogatott programmal érintett lakások száma: _____ db.
A támogatott program, beruházás mőszaki tartalmának szöveges leírása:

2.2

A támogatott program, beruházás és tervezett kivitelezési idıpontja:
A beruházás
tervezett kezdı idıpontja:
200___ év ____________________ hónap ____ nap
tervezett befejezési idı200___ év ____________________ hónap ____ nap
pontja:
tervezett ünnepélyes átadá200___ év ____________________ hónap ____ nap
sa (nem kötelezı):

2.3

A támogatás kifizetésére építési engedélyköteles korszerősítés, felújítás esetén csak a
jogerıs használatbavételi benyújtását követıen kerülhet sor.

Jogerıs használatbavételi
engedély megszerzésének
tervezett idıpontja (engedélyköteles beruházás esetén):
3.

.
3.1

200___ év ____________________ hónap ____ nap

A támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költségbıl Kedvezményezettet
terhelı költséghányad nem lehet kevesebb, mint a támogatott felújítási költség 2/3 része. Az önkormányzat, mint támogató – az adott épület esetében – részben vagy
egészben átvállalhatja a Kedvezményezettet terhelı saját részt.
Az állami támogatás mértéke ennek megfelelıen nem lehet több a támogatás szempontjából elismert költség ⅓ részénél, de legfeljebb az egy lakásra számított támogatás
vonatkozásában a lakásonkénti 500.000,- Ft-nál.
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A lakóépületben lévı, nem lakáscélú ingatlanok – üzlet, iroda, stb. – tulajdonosaira
jutó költségek fedezetére és általában véve az egyéb, nem lakóépület tekintetében állami támogatás nem vehetı igénybe.
A Kedvezményezett saját forrásaként vehetı figyelembe:
a) a saját pénzeszköz (a lakóépület felújítására megképzett pénzeszköz, illetve a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása),
A Kedvezményezett készpénzben vállalt saját erejének elhelyezésére szolgáló elkülönített számla adatai:
Hitelintézet neve:
______________________________________
Elkülönített számla száma:
________-________-________
b) a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy felvett bankhitel,
A Kedvezményezett saját forrásaként felvett bankhitel számla adatai:
Hitelintézet neve:
______________________________________
Hitelszámla száma:
________-________-________
c) az ESCO típusú vállalkozói szerzıdés által biztosított fedezet,
A Kedvezményezett saját forrásaként beszámított ESCO típusú vállalkozó szerzıdés
kelte:
200___ év ____________________ hónap ____ nap

4.

4.1

5.

5.1

A támogatott program teljes beruházási költsége:
______________________,- Ft,
azaz ____________________________________________ forint.
A Kedvezményezett által biztosított saját erı a teljes beruházási költség vonatkozásában
______________________,- Ft,
azaz ____________________________________________ forint,
A támogatott program támogatás szempontjából elismert beruházási költsége:
______________________,- Ft,
azaz ____________________________________________ forint.
A támogatás szempontjából elismert beruházási költség tartalmazhatja:
a) a tervezési, engedélyezési és használatbavételi költségeket,
b) a lebonyolítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint
c) az általános forgalmi adót.
A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség
vonatkozásában a következı:
A Kedvezményezett saját forrásként a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhetı felújítási költségének 2/3 részét / 1/3 részét / 00,00 százalékát biztosítja a Korm.
rendelet 29. § (1) bekezdésével összhangban:
A Kedvezményezett által biztosított saját erı
______________________,- Ft,
azaz ____________________________________________ forint,
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Az önkormányzati támogatás a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhetı
felújítási költségének 1/3 része/ 00,00 százaléka.
Az önkormányzati támogatás összege:
______________________,- Ft,
azaz ____________________________________________ forint.
A Kedvezményezett és az Önkormányzat között létrejött támogatási szerzıdés kelte:
200___ év ____________________ hónap ____ nap

5.3. Az állami támogatás a lakóépület a támogatás szempontjából elismerhetı felújítási
költségének 1/3 része/ 00,00 százaléka.
Az állami támogatás összege:
______________________,- Ft,
azaz ____________________________________________ forint.
6.

7.

8.
9.

Amennyiben a Kedvezményezett a tervezési és engedélyeztetési költségeket, mint a
felújítással kapcsolatos költségek egy részét a jelen szerzıdés aláírásakor már kifizette, úgy a jelen szerzıdés alapját képezı pályázat benyújtását megelızı 24 hónapon belüli, számlával igazolt és megfizetett költségeik a támogatás alapját képezı költségek
közé beszámítanak, kivéve a nem lakáscélú ingatlanokra esı költségek.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerzıdés szerinti beruházás megvalósítása
során az általa megfizetett, illetve megfizetendı általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult.
A Kedvezményezett képviseletére jogosult személy:
_______________________________(név), ___________________(beosztása.
A Kedvezményezett a jelen szerzıdés szerint támogatott program lebonyolítására
felelıs személyt köteles kijelölni, aki a beruházást saját hatáskörben, folyamatosan
ellenırzi (így különösen a tervezést, elıkészítést, lebonyolítást, a megvalósulás mőszaki és minıségi követelményeinek betartását, illetve az egyéb hatósági engedélyek
beszerzését).
A támogatott program lebonyolítására kijelölt felelıs személy
neve: ______________________________________________________________
beosztása: __________________________________________________________
telefon és telefax száma: ______________________________________________

10.

A pályázati felhívásban megjelölt – a programhoz kapcsolódó – egyéb adatok, információk: nincsenek/__________________________________________________.
(nem kívánt rész törlendı)
V. A Kedvezményezett kötelezettségei

1.

2.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezését, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a támogatott program megvalósítási helyét a Minisztérium a Korm. rendelet 39. § (5) bekezdése szerint köteles közzétenni.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy a jelen szerzıdés alapját képezı pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körőek, valódiak és hitelesek. Kije-
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lenti továbbá, hogy a jelen szerzıdés szerinti program megvalósításához szükséges saját forrásai teljes egészében és korlátozásmentesen a rendelkezésére állnak.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs és nem áll
felszámolási eljárás alatt. (a kékkel jelölt szöveg csak lakásszövetkezet esetén alkalmazandó)
A Minisztérium felhívja a Kedvezményezett figyelmét arra, hogy az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/B. §-ának feltételei szerint az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatás felhasználása tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján, amennyiben a közbeszerzés feltételei fennállnak.
A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználását ellenırzés céljából elkülönítetten nyilvántartani.
A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat alapján támogatott program
megvalósulásának szabályszerőségét, a támogatás rendeltetésszerő felhasználását a
jogszabályokban meghatározott szervek – köztük a Kormányzati Ellenırzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, valamint az Állami Számvevıszékrıl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény alapján az
Állami Számvevıszék – ellenırizzék.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházást a támogatási szerzıdés megkötésétıl számított 3 éven belül meg kell valósítania, és a beruházásnak a megvalósulás befejezését követıen 10 évig fenn kell maradnia.
A Kedvezményezett a megvalósítást követı 2. évtıl kezdıdıen öt évig évente egy
alkalommal minden év szeptember 30-ig - a részére megküldött adatlapon – az éves
energiafogyasztási adatokat, illetve az azt befolyásoló körülményeket magyarázó információt köteles szolgáltatni az energia-megtakarítás megvalósulásának ellenırzésére. Az adatszolgáltatás elmulasztása a következı években a pályázatból való kizárást
eredményezi.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési elıirányzatból (ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében
kezelt támogatásokat is) nem nyert el támogatást.
VI. A támogatás folyósítása

1.

2.

A támogatás egyösszegő folyósítása a támogatott program befejezése után, a beruházás elkészültét igazoló helyszíni ellenırzést követıen, a jelen szerzıdésben meghatározott forrásösszetétel szerint utólagosan (a Kedvezményezett által vállalt saját forrás
és az Önkormányzati támogatás kifizetését követıen), a Kedvezményezett által benyújtott számlák és a teljesítést igazoló dokumentumok alapján történik, az alábbiak
figyelembe vételével:
a)
ha a jelen szerzıdés alapját képezı pályázatban foglalt támogatott program
összköltsége nı, akkor azok fizetésére a Kedvezményezett köteles, a támogatás
összege nem emelkedik;
b)
ha a jelen szerzıdés alapját képezı pályázatban foglalt támogatott program
összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összege azonos arányban csökken.
Az állami támogatás folyósítása a Kedvezményezett IV. 3.3. a) pontban megjelölt elkülönített számlájára történik.
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Az állami támogatás lehívásának legkorábbi idı- 200___ év ____________________ hónap ____ nap
pontja:
Az állami támogatás lehívásának legkésıbbi idı- 200___ év ____________________ hónap ____ nap
pontja:
A támogatás folyósítása a Kedvezményezett képviseletére jogosult (IV./8. pont) és a
lebonyolítására kijelölt felelıs személy (IV./9. pont) által együttesen aláírt – az 1. számú melléklet szerinti – teljesítésigazolás alapján történik.
A jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesülését, az elvégzett munka mőszaki
tartalmát a Minisztérium, illetve annak megbízottjai a számla utalványozása elıtt a
helyszínen is ellenırizhetik.
A támogatást a Magyar Államkincstár a Minisztérium rendelkezése, utalványozása
alapján folyósítja a Kedvezményezett részére.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás kifizetését a Minisztérium
nem utalványozhatja, illetve a Magyar Államkincstár nem folyósíthatja, ha a Kedvezményezettnek az utalványozás idıpontját megelızı nappal bezárólag 60 napnál régebbi, lejárt köztartozása van.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Minisztérium köteles felfüggeszteni az
esedékes támogatás folyósítását a lejárt köztartozás fennálltáig.
A támogatott program akkor tekinthetı befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a
jelen szerzıdésben megjelölt feladat a szerzıdésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen teljesült. Errıl a tényrıl a Kedvezményezett a befejezéstıl számított 60 napon belül a 2. számú melléklet szerinti szakmai
beszámolóval, bizonylatokkal és hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva számol be a
Minisztériumnak.
A jelen szerzıdés alapján támogatott program mőszaki tartalma az alapját képezı pályázatban leírthoz képest csak rendkívül indokolt esetben és csak a Minisztérium engedélyével módosítható. Engedély nélküli eltérés esetén a Kedvezményezett a támogatásra nem jogosult, illetve a már igénybevett támogatás összegét – az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
88. § (4) bekezdésében meghatározott mértékő kamatokkal együtt – köteles visszafizetni.
VII. A támogatással való elszámolás szabályai,
a felhasználás ellenırzése és biztosítékai

1.

2.

3.

4.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés alapján nyújtott támogatás feltételéül vállalt kötelezettségei teljesítését, valamint a támogatás rendeltetésszerő
felhasználását a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenırzik.
A Kedvezményezett köteles a Minisztériumot tájékoztatni a jelen szerzıdés 3. számú
melléklet szerinti adatlap megküldésével a beruházás megkezdésérıl a kezdés elıtt 10
nappal, illetve a pályázat benyújtását követıen megkezdett beruházás esetén, a szerzıdés aláírásával egyidıben.
A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Minisztérium, vagy megbízottja részére
a beruházás folyamán a támogatás rendeltetésszerő felhasználását, a jelen szerzıdés
betartását, a szerzıdésben rögzített cél megvalósulását, az elvégzett munka mőszaki
tartalmát a számla kifizetése elıtt a helyszínen is ellenırizze.
A Kedvezményezett a IV. 2.1 pontban foglalt tervezett befejezés pontos idıpontjáról
az esemény elıtt 15 nappal köteles a Minisztériumot értesíteni.
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A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházás mőszaki átadásával egyidejőleg gondoskodik a jelen szerzıdés 4. számú melléklet szerinti Kivitelezıi nyilatkozat
kiállításáról, és annak a felelıs mőszaki vezetı, valamint a mőszaki ellenır részérıl
történı aláírásáról, és a Minisztérium részére történı megküldésérıl, mely a támogatás
folyósításának elengedhetetlen feltétele.
A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását – ellenırzés céljából – elkülönítetten nyilvántartani.
A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Minisztérium illetve annak megbízottja
a vállalt kötelezettségének betartását bármikor ellenırizhesse.
A támogatás felhasználásának, elszámolásának, valamint ellenırzésének rendjére – a
jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben – az Áht. és az Ámr. rendelkezései
az irányadók.
VIII. A szerzıdésszegés jogkövetkezményei
Elállás

1.

A Minisztérium jogosult a szerzıdéstıl elállni, ha az alábbiakban felsorolt feltételek
közül legalább egy bekövetkezik:
a)
a beruházás szerzıdésben rögzített megvalósítási idıszak kezdı idıpontjától
számított három hónapon belül a szerzıdés teljesítése a Kedvezményezettnek
felróható okból nem kezdıdik meg, illetve a Kedvezményezett a támogatás
igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idı alatt írásban sem
menti ki;
b)
ha hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
c)
amennyiben a támogatott program meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását
elıidézı körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be;
d)
amennyiben a Kedvezményezett a támogatott program megvalósításának meghiúsulásáról, tartós akadályba ütközésérıl, vagy a szerzıdésben foglalt kivitelezési határidıhöz képest késedelembe esésérıl a Minisztériumot 1 hónapon túli
késedelemmel értesíti.
A szerzıdés megszüntetésének egyéb esetei

2.

3.

4.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerő felhasználása vagy a támogatási szerzıdésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének neki
felróható módon történı nem teljesítése, vagy részbeni teljesítése esetén, továbbá a
szerzıdéses nyilatkozatai bármelyikének visszavonása vagy az abban foglaltak megszegése esetén a támogatás visszavonható.
A támogatás visszavonása esetén, a Kedvezményezett a visszavont támogatás összegét
az igénybevétel napjától az Ámr. 88. § (4) bekezdésében meghatározott mértékő kamatokkal növelt összegben köteles visszafizetni.
A támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett összeg az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint adótartozásnak (Art. 178. §. 4.) illetıleg köztartozásnak (Art. 178. §. 20.) minısül. A Minisztérium a fenti 3. pontban foglalt eljárás sikertelensége esetén jogosult a köztartozás beszedése érdekében az állami adóhatóságot megkeresni.
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IX. Egyéb rendelkezések
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Amennyiben a támogatott program megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról le kell mondani.
A jelen szerzıdés alapján nyújtott támogatás folyósítása – a Korm. rendelet 34. § (5)
bekezdése alapján – a következı évekre átvihetı.
A támogatás alapját képezı pályázat és annak mellékletei, valamint a pályázathoz csatolt valamennyi dokumentum jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik.
Az Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Közhasznú Társaság / Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Társaság / ÉMI Kft.) a lakásprogramokhoz kapcsolódó elıirányzatok felhasználásának rendjérıl szóló 14/2007. (BK 18.)
ÖTM utasítással módosított 7/2006. (BK 23.) ÖTM utasításban kapott felhatalmazás
alapján a jelen szerzıdés aláírása és teljesítése során jogosult a Minisztérium nevében
eljárni. Ezért a Társaságnak / ÉMI Kft-nek a jelen szerzıdéssel kapcsolatos jognyilatkozatai, írásos kérései, kérdései úgy tekintendık, mintha azokat a Minisztérium maga
tette volna. További következményként a Kedvezményezett minden olyan adatot, információt, dokumentumot, beszámolót, amelyet a szerzıdés a Minisztérium számára
rendel megküldeni, közvetlenül a Társasághoz / ÉMI Kft-hez kell eljuttatnia, továbbá
– az ok megjelölésével – a szerzıdés módosítását is a Társaságnál / ÉMI Kft-nél kell
kezdeményeznie.
A jelen szerzıdésbıl eredı esetleges jogviták rendezésére a Szerzıdı Felek kikötik – a
pertárgy értékétıl függıen – a Fıvárosi Bíróság, illetıleg a Pesti Központi Kerületi
Bíróság kizárólagos illetékességét.
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ámr., az Art., a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az Ökade., valamint a Korm.
rendelet az irányadó.
A szerzıdés 4, egymással mindenben megegyezı példányban készült, amelybıl 2 példány a Minisztériumot, 2 példány a Kedvezményezettet illet. Minden egyes példány a
hozzá tartozó 1-4. melléklettel együtt 14 számozott oldalt tartalmaz.
Jelen szerzıdés a Szerzıdı Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Eltérı idıpontban és helyen történı aláírás esetén a szerzıdés hatályba lépésének napja az a nap,
amikor az utoljára aláíró fél azt aláírja.
Szerzıdı Felek a jelen szerzıdést annak átolvasását és értelmezését követıen, mint
akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

számú melléklet: Teljesítésigazolás
számú melléklet: Beszámoló
számú melléklet: Bejelentési adatlap a beruházás megkezdésérıl
számú melléklet: Kivitelezıi mőszaki megfelelıségi nyilatkozat

_________, 200_. év ________hó ____. nap

Budapest, 200_. év _________hó ____. nap

_____________________________
Kedvezményezett

_____________________________
Önkormányzati Minisztérium

képviseli:

képviseli: az
Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Közhasznú
Társaság/Nonprofit Kft.
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(név)

________________________________ (beosztás)
________________________________

(név)

________________________________ (beosztás)
A kötelezettségvállalásról szóló döntést a döntésre jogosult miniszter illetékes szervezeti egysége részérıl ellenjegyezték. A támogatási szerzıdés adatai az analitikus
kimutatásokban rögzítésre kerültek.

_____________________________
pénzügyi vezetı / pénzügyi asszisztens
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1. számú melléklet
Teljesítésigazolás
A Kedvezményezett neve:__________________________________________________
A pályázat kódja: __________________________________ LFP-2008-LA-2-08-00-00
Igazoljuk, hogy a fenti azonosító számú támogatási szerzıdés, a IV. 2.1 pontban meghatározott mőszaki tartalom maradéktalanul és a hiteles másolatban mellékelt számlá(k)ban feltüntetett tartalommal és minıségben teljesült.
A támogatás folyósításának kérésével egy idıben nyilatkozom, hogy a támogatás feltételéül
vállalt kötelezettségeket a támogatási szerzıdésnek megfelelıen teljesítettük, a fent felsorolt
ráfordítások rendeltetésszerően és maradéktalanul a támogatási szerzıdésben meghatározott
feladatra kerültek felhasználásra és a Kedvezményezettnek nincs 60 napnál régebben esedékessé vált rendezetlen köztartozása.
A mőszaki teljesítéshez kapcsolódó ráfordítások készpénzben kifizetendı ellenértékét az
alábbi számlák összege határozza meg:
1.

A mőszaki ütem teljesítéséhez kapcsolódó ráfordítások:

A számla bruttó összegébıl
A számla
1
sorszáma

A számla
kiállítója

A számla
kiállítójának
bankszámlaszáma

a támogatás a támogatás
A számla
szempontjá- szempontjábruttó összege ból elismerheból nem
Ft
tı összeg
elismerhetı
Ft
összeg
Ft

Mindösszesen:

1

A Kedvezményezett, mint vevı nevére kiállított számla sorszáma.
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2.
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Az igényelt támogatás összegének meghatározása:

Sor
sz.
1.

Megnevezés

12.

A készpénzes ráfordítások összege a pályázat szerint
Az 1. sorból a támogatás szempontjából elismerhetı készpénzes ráfordítások
összege a pályázat szerint
Az állami támogatás összege
Az állami támogatás aránya pályázat szerint (3./2.)
A támogatott program várható ráfordításai
A támogatott program várható összes készpénzes ráfordítása2
Az 5. sorból a támogatott program várható, a támogatás szempontjából elismerhetı készpénzes ráfordítása
Az állami támogatás várható összege (6.*8.)
Az állami támogatás várható aránya3 (3./6. vagy 4.)
A támogatott program tényleges ráfordításai
Jelen támogatáslehíváshoz csatolt számlák szerinti bruttó ráfordítások összesen4:
A 9. sor összegébıl a Kedvezményezett által már megfizetett saját erı5
A 9. sor összegébıl a Kedvezményezett által már megfizetett Önkormányzati támogatás6
A 9. sorból a támogatás szempontjából elismerhetı ráfordítások

13.

Az igényelt állami támogatás összege (3./2.*12., max. 3.)

14.

Az állami támogatás aránya (13./12. )

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Számszerő adat
__________,- Ft
__________,- Ft
__________,- Ft
1/3/__,__ %
__________,- Ft
__________,- Ft
__________,- Ft
1/3/__,__ %

__________,- Ft
__________,- Ft
__________,- Ft
__________,- Ft
__________,- Ft
1/3 vagy __,__ %

Az igényelt állami támogatás összegének (13. sor) kiszámítása: 3. sor összege osztva a 2. sor öszszegével és szorozva a 12. sor összegével. Ha ez az összeg nagyobb, mint a 3. sorban szereplı öszszeg, akkor a ténylegesen igényelhetı állami támogatás a 3. sorban szereplı összeg.
Az állami támogatás arányának (14. sor) kiszámítása: 13. sor összege osztva a 12. sor összegével
és szorozva százzal.

A fentiek alapján kérjük, hogy a szerzıdés szerint járó
_____________________________,- Ft, azaz
__________________________________________________ forint
összegő támogatás átutalásáról a támogatási szerzıdésben foglaltak szerint intézkedni szíveskedjenek.

2
3

4
5
6

A támogatási szerzıdéshez kapcsolódóan megküldött szerzıdések szerinti összes várható készpénzes ráfordítást tüntesse fel a már teljesített kifizetések és a megkötött szerzıdések szerint.
Ha a 3. és az 6. sor hányadosa által meghatározott százalékos arány nagyobb, mint a 4. sorban szereplı százalékos
arány, akkor ebbe a sorba csak a 4. sorban szereplı százalékos arány írható!)
Az 1. számú táblázat „Mindösszesen” sorának „A számla bruttó összege” rovatában feltüntetett összeg.
A támogatáslehíváshoz csatolt bankszámlakivonatok, illetve kiadási pénztárbizonylatok szerint összesen.
A támogatáslehíváshoz csatolt bankszámlakivonatok, illetve kiadási pénztárbizonylatok szerint összesen.
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Mellékletek hiteles másolatban7:
Megnevezés

Mőszaki teljesítést igazoló jegyzıkönyv, felmérés, átadás-átvételi jegyzıkönyv

Darab
8

Vállalkozói számla9
Bankszámlakivonat10
Kifizetési pénztárbizonylat11
Jogerıs használatbavételi engedély (engedélyköteles beruházás esetén)
Kivitelezıi mőszaki megfelelıségi nyilatkozat (4. számú melléklet)

_____________________, 200__. év _______________ hó ____.
Az aláírók nevének és beosztásának olvasható feltüntetése nélkül a Teljesítésigazolás
nem fogadható el!
_____________________________
_____________________________
a lebonyolításra kijelölt felelıs személy
a Kedvezményezett képviseletére jogosult
aláírása
személy
név: ______________________________
aláírása és bélyegzılenyomata
beosztás: __________________________ név: ______________________________
beosztás: __________________________
Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Közhasznú Társaság / Nonprofit Kft. teljesítésigazolása:
A teljesítést igazolom, a jelen teljesítésigazolás és a mellékelt dokumentumok alapján
____________________________,- Ft összegő támogatás folyósítható.
Budapest, 200__. év _______________ hó ____.
_____________________________
Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Közhasznú Társaság/Nonprofit Kft.
képviselıje

név: _________________________________
beosztás: ___________________________

7

8

9
10

11

Hiteles másolat alatt értjük azokat a Kedvezményezett által kiállított dokumentumokat, amelyeket másolatban úgy
küldenek meg, hogy annak minden információt tartalmazó oldalát „A másolat hiteles” szöveggel, keltezéssel, a hitelesítı aláírásával és bélyegzılenyomatával látnak el.
A csatolt számlák mögött álló elvégzett munkálatokat, teljesítményeket igazoló, a lebonyolításért felelıs személy által
is aláírt jegyzıkönyvek, felmérések hiteles másolatai.
Az 1. számú táblázatban felsorolt számlák hiteles másolatai.
A 2. számú táblázat 10. és 11. sorában feltüntetett kifizetéseket igazoló bankszámlakivonatok hiteles másolatai (ha a
kifizetés átutalással történt.).
A 2. számú táblázat 10. és 11. sorában feltüntetett kifizetéseket igazoló kiadási pénztárbizonylatok hiteles másolatai
(ha a kifizetés készpénzben, pénztáron keresztül történt.)
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2. számú melléklet
Beszámoló
az LFP-2008-LA-2-08-00-00 azonosító számú támogatási szerzıdés szerinti
beruházás befejezésérıl
A Kedvezményezett ______________________________________________ nevében
bejelentem, hogy a hivatkozott támogatási szerzıdésben foglalt beruházást befejeztük. A
támogatott program tervezett és tényleges adatai a következık:
Megnevezés

Tervezett

Tényleges

Kezdés idıpontja (év / hó / nap)
Befejezés idıpontja (év / hó / nap)
Teljes bekerülési költség (Ft)
A támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség (Ft)
Készpénzes saját erı (Ft)
Önkormányzati támogatás (Ft)
Állami támogatás (Ft)
Lakások száma (db.)

Mellékletek hiteles másolatban12:
Megnevezés
Bankszámlakivonat

Darab

13

Kifizetési pénztárbizonylat14

_____________________, 200__. év _______________ hó ____.
Az aláíró nevének és beosztásának olvasható feltüntetése nélkül a Beszámoló nem fogadható el!
_____________________________
a Kedvezményezett képviseletére jogosult
személy aláírása és bélyegzılenyomata
név: ______________________________
beosztás: __________________________

12

13
14

Hiteles másolat alatt értjük azokat a Kedvezményezett által kiállított dokumentumokat, amelyeket másolatban úgy
küldenek meg, hogy annak minden információt tartalmazó oldalát „A másolat hiteles” szöveggel, keltezéssel, a hitelesítı aláírásával és bélyegzılenyomatával látnak el.
Az állami támogatás kifizetését igazoló bankszámlakivonatok hiteles másolatai (ha a kifizetés átutalással történt.).
Az állami támogatás kifizetését igazoló kiadási pénztárbizonylatok hiteles másolatai (ha a kifizetés készpénzben,
pénztáron keresztül történt.)
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3. számú melléklet
Bejelentési adatlap a beruházás megkezdésérıl
Az épület címe:
irányító szám: _________________ település: _____________________________________
___________________________________________út / utca / tér _________________ hsz.
Alulírott ..........................................................................................................................................
a

..........................................................................................................................................

kivitelezı cég képviseletében bejelentem, hogy az LFP-2008-LA-2-08-00-00 kódszámú pályázat szerinti beruházást a kivitelezıi szerzıdés szerint
200_. év ___________________ hó ____. napján megkezdtem/megkezdem15.
________________, 200_. év ___________________ hó ____. napján

P.H.

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

A pályázó/kedvezményezett képviseletében az adatlapot ellenjegyzem.
________________, 200_. év ___________________ hó ____. napján

_____________________________
a Kedvezményezett képviseletére jogosult
személy aláírása és bélyegzılenyomata
név: ______________________________
beosztás: __________________________

15

A beruházás megkezdése idıpontjának az építési naplóba történt – a kivitelezés megkezdését rögzítı bejegyzés – elsı
idıpontját kell tekinteni.
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4. számú melléklet
Kivitelezıi
mőszaki megfelelıségi nyilatkozat
Pályázati azonosító szám:

LFP-2008-LA-2-08-00-00

Pályázó neve: ..............................................................................................................................
Beruházás megnevezése: ............................................................................................................
............................................................................................................
Beruházás címe: ........................................................................................................................
Kivitelezı cég neve: ..................................................................................................................
Kivitelezı címe: ...........................................................................................................................
Kivitelezı adószáma: ..................................................................................................................
Büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy a kivitelezés, az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minıségi és biztonsági elıírások megtartásával, az alkalmazott
anyagok mőszaki leírása alapján, a magyar szabványok betartásával, I. osztályú minıségben
készült el. A szállítói megfelelıségi nyilatkozatokban szereplı anyagokat használtuk fel, a
gyártó cégek elıírásai alapján.
Ezennel igazolom, hogy a fent nevezett beruházás megvalósítása mindenben megfelel a
7/2006 (V. 24.) TNM rendeletnek.
________________, 200_. év ___________________ hó ____. napján

P.H.
.................................................................................
Felelıs mőszaki vezetı
Név: ....................................................................................
............................................................................................
Felelıs Mőszaki Vezetıi Névjegyzék száma

Az adatlapot ellenjegyzem, a fent leírtak valódiságát igazolom.

________________, 200_. év ___________________ hó ____. napján

P.H.

.....................................................................
Mőszaki ellenır aláírása és
bélyegzılenyomata
Név: ..................................................................

Kedvezményezett
szignója

Minisztérium
szignója

15. oldal

(MINTASZERZİDÉS: LFP-2008-LA-2– ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŐSÍTÉS, FELÚJÍTÁS)

