
NFP__H _2022/01( -034 

Samsung MOINHIIMIIHIINNHH!!! mein-a.m-ls-zon-ooow 
NFP085971 8. számú módosítás 

lktatószám: KT—2017-106—l1—00003093/0000306 

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Projekt címe: Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése a Gy§r Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Onkormányzati 
Társulás területén, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre 
Projekt azonosítószám: KEHOP-3.2.1-15-2017- 

00016 

Támogatási Szerződés 8. számú módosítása, egységes szerkezetben 

amely létrejött 

egyrészről Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív 

Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328 
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. 
Aláírásra jogosult képviselője: dr Kutnyánszky Zsolt Krisztián, Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes 

államtitkár 

Azonosító szám (törzs-szám): 764410 
Adószám: 15764412—2—41 

másrészről NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

Postacím: 1554 Budapest, Pf.: 118 
Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 
Azonosító szám (törzs-szám): 24290188-7022-572-01 
Adószám: 24290188-2-41 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00332945-00000024 

Aláírásra jogosult képviselője: dr Módos István ügyvezető 

valamint, 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Postacím: 9021 Győr Városház tér 1 . 

Székhely: 9021 Győr Városház tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám): 467254 
Adószám: 15467256-2-08 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10033001-OO338752-00000017 

Aláírásra jogosult képviselője: dr Módos István ügyvezető 

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

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek 
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi 

együttműködési megállapodás tartalmazza. Ajelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, 

mint konzorciumvezető —— a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján — az összes 
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.



1. Előzmények 

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Az 
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék 

vonatkozásában tárgyú felhívására 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési 

keretben nevesített Kedvezményezett 2017.02.21. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 

Támogató 2017.03.08. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató 
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 

nyilatkozat. beszerzési terv, konzorciumi-, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint 

ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, 
amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek 
fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014—2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése 

alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az 

előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a 

projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása. 

2. Szerződés tárgya 

Az Elözményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 

2.1. A Szerződés tárgya a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosító számú Komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Onkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 
és előkezelő rendszerre című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a 
továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból 

és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
finanszírozása. 

A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására akkor kerülhet sor, ha a 

Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz 
benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során 

felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez 

kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt 

felmerüihetnek. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt során a Szerződésben meghatározott 

mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, 

a Megvalósítás során pedig a Projektet 9011 Győr alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt — ha 
a Projekt esetében releváns — a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. 

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, 

a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak 

megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.



A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 

Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. 
cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valaminta 65. cikk (8) bekezdése 

szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés 

eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, az európai uniós 

forrásból el nem számolható kiadások1 — ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott 

támogatási kérelem alapján — megtérítésre kerülnek. 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ,,Általános Szerződési Feltételek az operatív programok 
keretében támggatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a 

továbbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető. 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 

3.1 A Projekt kezdete 
A Projekt kezdő időpontja: 2017 év 01 hó 31 nap. 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 
2017 év 12 hó 27 nap. 

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a 

projektdokumentáció Szerződés módosítás keretében történő elfogadásáról, vagy elutasításáról. 

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett 
a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére a Támogató a 

Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF— 

ben foglaltak szerint. 

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése: 

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 08. hó 31 nap. 

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen 
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év 09. hó 30. nap. 

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza. 

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

4.1 A Projekt összköltsége 

1 A KEHOP derogációs fejlesztéseihez kapcsolódó le nem vonható általános forgalmi adó összegének finanszírozása az 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint biztosított a központi költségvetés XIX. fejezet KEHOP 
soráról, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) 339/2014. 
(Xll.19.) Korm. rendeletben rögzített feladatai valamint a konzoricumi tag(—ok) által végzett ,,Kötelezöen előírt nyilvánosság 

biztosításának" (továbbiakban: PR) tevékenysége tekintetében.



A Projekt tervezett összköltsége 1 233 849 488 Ft, azaz egymilIiárd-kétszázharminchárommillió- 
nyolcszáznegyvenkilencezer-négyszáznyolcvannyolc forint. 

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége 1220 000 000 Ft, azaz egymilliárd- 

kétszázhúszmillió forint. 

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1 

melléklete tartalmazza. 

4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei 

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma 13 849 488 
Ft, azaz tizenhárommillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-négyszáznyolcvannyolc forint. 

4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részérejutó tervezett önerő nettó 
120 013 303 Ft, azaz nettó egyszázhúszmillió-tizenháromezer-háromszázhárom forint. 

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 Projektre megítélt támogatás összege 1 099 986 697 Ft, azaz egymilliárd-kilencvenkilencmillió— 
kilencszáznyolcvanhatezer-hatszázkilencvenhét forint. 

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 90.162844 %-a. 

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek 

elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. 

pontban előínakra. 

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

A 4.1 - 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató 
projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerinti döntésével egyidejűleg módosításra 

kerülhet. 

4.5. Támogatás igénylése 

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke 

A kijelölt szervezetre vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXVII/A. fejezetében 

megfogalmazott különös szabályokat kell figyelembe venni az elölegigényle's során. 

A nem kijelölt szervezetre vonatkozóan a Projektben a támogatási előleg igényléséhez kapcsolódó 
szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza. 

4.5.2. Kifizetési igénylés 

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 

beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. 

Mérföldkövek elérését megelőzően — szakmai beszámoló nélküli —— utófinanszírozású időközi kifizetési 
igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot. 

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 

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 

összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 

(HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély 

összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma Ft), amely a 

jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak 

megfelelően nyújtható. 

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az 

általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 

közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 

2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján 

közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástanalma Ft),, amely a 

jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21—22. §—ában és 102. §-ában foglaltaknak 

megfelelően nyújtható, tekintettel a — konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által 
a támogatott közszolgáltatási feladattal való — (kelt) megbízására vagy a — hatóságnak (pl. Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló — 

számú engedélyével/határozatával. 

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 

való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. 

o.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 

Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 

101 .§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

1099 986 697 Ft, azaz egymilliárd-kilencvenkilencmillió—kilencszáznyolcvanhatezer- 

hatszázkilencvenhét forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 

támogatásnak. 

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése 

5,1. A Projekt Előkésztésének és Megvalósításának mérföldkövei 

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott 
határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstöl eláll. 

5.2. A Projekt Elökészítése 

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, 
amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett 

kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát — ideértve az elektronikus 
úton történt egyeztetéseket — a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes 
egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni. 

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles: 
a) együttműködni a Támogatóval, 

b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos 

képviselő útján részt venni, 

C) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a 

projektdokumentáció kidolgozásához, 

d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni, 

e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani, 

f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.



5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult: 
a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni, 

b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a 

Támogató szakmai támogatását kérni, 
c) a Támogatónál a szakpolitikai felelös bevonását kezdeményezni, 

d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni. 

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató: 
a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, 

kiviteli tervezési eljárásokat, 

b) minöségbiztosíta'st követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek 

teljesülését igazoló dokumentációt, 

c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését, 

d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez, 

e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelös szervezeti egységével. 

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott, 
indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében 

jogosult és köteles felhasználni. 
A müszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 
65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

7. Biztosítékadási kötelezettség 

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján 
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 

8. Záró rendelkezések 

8.1 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ASZF-et, 
és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31 .) Korm. rendelgtet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, 

hogy a Szerződés, valamint az ASZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés 
és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül 
módosulnak. 

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméröl, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával 

egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott idörejön létre, 2027. december 31 -én, illetve amennyiben 
a fenntartási idöszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti. 

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően — a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve 
a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás 

és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogató és a Miníszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok



felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján 

Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az 

érintettek hozzájárulásával történik. 

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar — ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is — és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a 

Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és 

cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselö(k) 

kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges 

felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 

harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná 

vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 

teljesítését.



Ég 

Korrupció-ellenes záradék 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel 
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 

jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem 
adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 

A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet és a 

Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt de a Szerződésben vagy az ÁSZF- ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat 

dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkalya- nben egyezöt aláírták. 

; ,, "103;- 
eö'vethán .; 

NFP emieti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofíf' Korlátolt Felelősségű Társaság 

P-WUZZ - 

1
" 

. 1 
Kelt %eymafzozz év ............ hónap Kelt Budapest,2 2-2 éG ő;? ..hónap 

.. napján. . napján. 

Mellékletek: 

1. melléklet — A Projekt költségvetése 
. melléklet — A Projekt forrásai 
. melléklet — A Projekt mérföldkövei 
. melléklet — A Projekt indikátorai 
. melléklet — A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
. melléklet — Konzorciumi megállapodás 
. melléklet — Közbeszerzési terv 
. melléklet — Kommunikációs vállalások 

adam-hmm

3"



8. számú módosítás 
SZÉCHENYI % KEHOP-3.2.1—15-2017-00016 

1. számú melléklet — A projekt költségvetése 

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT 
és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak. )



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

Támogatási szerzödés száma: KEHOP-3.2.1—1 5-2017-00016 

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Támogatást igénylő

! 

[ 

GyörNagytérségi 

. 

Hulladékgazdálkodási 

! Önkormányzati 
' Társulás 

í 
GyőrNagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati 

Társulás 

Györ Nagytérségi 

Hulladékgazda'lkodási 

Önkormányzati 
! Társulás 

Györ Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati 

Társulás 

NFP Nemzeti 
Fejlesztési 

Programiroda 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Tevékenység 
neve 

Terület— 

előkészítés. 

Építés 

Eszköz- 

beszerzés 

Egyéb 

szolgáltatások 

Egyéb 
szolgáltatások 

Projekt 

menedzsment 

sz. melléklet 

"" ' 
Támogatá . 

Költsé " us 
Megnevezés! eBrrztóár 

e "222, 
Elszámolható si Támogatási ' 

9 p Költség elem gy 9 gy 9 költség (Ft) százalék összeg (Ft) . 

(Ft) (Ft) ,,
. _ ! _ _ __ _ _ A) ___ _ 

- 
, . , , 

. ! Ep'tesr'fz kapcsolom 
Epítés 621 809 552 621 809 552 621 809 552 90.162844 560 641 176 

koltsegek 

ESZK93bÉSZÉ'zes ESZKOZT 
469 200 448 469 200 445 469 200 448 90.162844 423 044 468 

koltsege! beszerzes 

Kötelező előírt 

nyilvánosság PR költség 5 862 000 5 862 000 5 862 000 90.162844 5 285 346 

biztosításának költsége 

E éb szol áltatási 
Szemlélet- 

gy 
.. 

,9 formálás 61 000 000 61 000 000 61 000 000 90.162844 54 999 335 
koltsegek .. , : 

koltsege ! 

E 'b'ltl' *IÁltlá ' 

gye a ?a'fos (rezs') a "nos. rezs' 10 535 920 s 296 000 8 296 000 90.162844 7 479 910 
koltseg koltseg

! 

_. _ '.._
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NFP Nemzeti 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

Egyéb projekt- 

előkészítéshez 

kapcsolódó költség 

FejleSZÉESI 
Mérnöki 

Programirodla 
feiadatok 

Nonprofit Kodatolt 

Felelősségű Társaság 

NFP Nemzeti 
FejleszfeSI 

Projekt 
Programiroda .. , , , 

Nonprofit Korlátolt 
elokeszutes 

Felelősségű Társaság 

NFP Neszi 
FeJIeSZtESI 

Egyéb 
Programiroda 

Nonprofit Kodátolt 

Felelősségű Társaság 

szo!gáltatások 

Műszaki jellegű 

szolgáltatások költsége 

_NFP Nemzeti 
Fejlesztési 

Programiroda 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Projekt 

menedzsment 

Projekt-menedzsment 

személyi jellegű 

ráfordíiása 

PEDIG Memo'f s 229 600 
Muszaki ellenor 

'?'?Jelft', 36 715 700 
elokesznes 

Műszaki 

szakértői 6 223 000 

költségek 

Prolekb 
14 273 268 

menedzsment 

Összesen: 1 233 849 488 

6 480 000 E 480 000 90.162844 ! 5 842 552 

28 910 000 
—28 

910 000 90.162844 ;66 078 

4 900 000 4 900 000 90.162844 4 417 979 

13 542 000 13 542 000 9-0.162844 19 852 
1 220 000 000 1 220 000 000 1 099 986 697



2. számú melléklet — Projektelemek forrásai 

(Az eredeti Támogatási Szerződégben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT 
és fizikai értelemben RESZE a jelen szerződésmódosításnak)



2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAI 

Támogatási szerzödés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 
Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprom Korlátolt Felelősségű Társaság 

költsége 

'Összes forrás 1 233 849 488
! 

Források 
' 

(Ft) % 

!. Saját forrás 
120 013 303 

9.837156 

l/1. a támogatást igénylő hozzájárulása () 

. 

—0,0_00000 

l/2. partnerek hozzájárulása () 0,000000 

l/3. bankhitel () 
0,000DOO 

!— 
,. , 

._ 013 303 
l/4. egyéb. saját forrás kiegészíto tamogatas 

120 
9,837156 

_ 
ll. Egyéb támogatás: 

_ 
() 

[LOGOODO _ . _ _ _ _ _ 
1 1 

__ . 

III. A támogatási konstrukció keretében igényelttámogatás: 
099 986 697 

90,162844 . 

l 
_ _ _ . .. _ _ _ . 

_Összes elszámolható forrás 1 220 000 000 100,DOOOOO 

! 

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható költségei 13 849 488
' 

IVI1. a tamogajkalst Igenylo nem elszamolhatv koltsege — 
13 849 488 

! 

le nem vonhato AFA _ _ _ 
, 

lV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb 
'

0
!



3. számú melléklet — A projekt mérföldkövei 

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és 
fizikai értelemben RESZE a jelen szerződésmódosításnak)



3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Mérföldkő Mérföldkő elérésének 
' ' _. 

. . 

sorszáma tervezett dátuma 
Eredmeny leirasa 

Projektfejlesztési időszak során 

létrejött projektdokumentáció 
1 2017'12'27 

rendelkezésre állása 

_ 

2 2022.08.31 Projekt fizikai befejezése—



4. számú melléklet - A projekt indikátorai 

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és 
fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)



4. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 

Támogatási szerzödés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 
Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Monitoring mutatók 

- Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás (t/év) 
— Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma (fö) 
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktivan résztvevő lakosság száma (fö) 

Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest (%) 

A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya (%) 
_ 

Monitoring mutató Bázisérték 
_ 

, . 

' 

. . . , Cél . . 

. 

megnevezése dátuma Baznsérté_k 
. 

Cel datuma 
_ 

Cél valtozas 
össlváltozág 

Cel kumulalt 

HUI!ad*?k "Jraf9'90'99zasa'a 2017.0l.3l () 2023.08.31 0 0 () 

tovabbi kapacrtas L_fJevj __ _ __ _ ___ 

Az. e'ku'on't'?" gyFJtes' '?msze'm' 20230831 23 000 23 000 23 000 
. 

ele_rt lakgssagszama (fo) .
_ 

Hulladékgazdálkodással ! 

Kapcsf'latos 
.. , 2021083! 6100 0100 0100 

szemle!etformalasban aktivan 

résztvevő!akosság_száma_:j§l_ 
_ _ _ _ . 

__ _ _ _ _ 
EIkülönítetten gyüjtött települési 

h""ad?k aranya ? És"? te'eRu'es' 20l7.01_3l 43 2028083! nz 12 55 
hulladek mennyisegehez kepest 

A keletkezett hulladékokbó! 
! ] 

hasznosítás érdekében előkezelt 201740131 100 2028083! 0 () 100 

hulladékok aránya (%) 
_ _

_.



5. számú melléklet — A projekt műszaki—szakmai tartalma és 
eredményei 

(Az eredeti Támogatási Szerződé§ben lévő melléklethez képest nem MÓDOSULT és 
fizikai édelemben RESZE a jelen szerződésmódosításnak)



5. sz. melléklet 

A PROJEKT MÚSZAKI-SZAKMAI TARTALMA És EREDMÉNYEI 

Támogatási szerzödés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

A projekt keretében a meglévő rendszer fejlesztését, az egyes rendszerelemek 

korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. 

Gyűjtés-szállítás: 

A hulladékok elkülönített gyűjtéséhez egyaránt szükséges a gyűjtőhelyek számának, valamint 
az edényzet kapacitásának bővítése. így a projektterületen jellemző gyűjtőszigetes elkülönített 

gyűjtési rendszer kiegészítéseként 32 helyszínen a 4 edényes gyűjtőszígetekne'l szelektív 

szigetek kapacitásbővítése, edények számára padozat kialakítása a cél, valamint 40 

helyszínen a hulladékgyűjtő sziget nagyobb méretűre történő cseréje. A gyűjtőszigetetek 
fejlesztése érdekében 1500 és 2500 literes gyűjtőedények kerülnek beszerzésre, összesen 

381 darab. 
Hasznosítást megelőző előkészítés fejlesztése: A hulladék összetételében történt változások, 
és a mechanikai-biológiai előkezelőben a kezelendő mennyiség növekedése miatt a 

létesítmények fejlesztésére van szükség. A fejlesztés kiterjed a technológiai gépekre és a 

létesítményekre (1 db fedett ürítőhely kialakítás, 1 db biológiai stabilizáló, 4 db MBH silók 
építése, MBH bálák tárolóhely bővítése, kapcsolódó technológiai gépek kapacitásbővítése, 
csurgalékvíz tisztító üzem fejlesztése). A rendszer részeként szükséges magasemelésű és 
teleszkópos homlokrakodó, valamint bálafogóval ellátott targonca beszerzése, hogy az 

üzembiztonság a létesítmény kihasználtságának növekedésével biztosítható legyen. A 
fejlesztés keretében szintén beszerzésre kerül 1 db aprítékoló berendezés, 1 db rakodógép 

és 1 db válogató garat adagoló. 

Tételes műszaki tartalom az alábbiak szerint: 

_ 

Megnevezés Mennyiség Menny.egység
" 

" 

EGYÉB EDENYZET 
"%b edényzmer—es szelektív)—I 161 db 
* 

Egyéb edényzet (2500 literes szelektív) 
_ 4 

60 db 
" 

ígyéb edényzet ( 1500 literes szelektív)— 
' 

120 
_ _dT _ 

_Egmoö "te—res szelektív) 40 ab 

Anyagmozgató-rakodó gépek) 

Aprítékoló berendezés 1 db 
' Rakodógép—_ 
_ _ 1— _ _ 

' 

Válogató garat adagoló 
_ 

1 db
_ 

: MagasWütörzscsuklóM' 1 

' 

db 

'mópos gémszerkezetű homlokrakodó 1— _db— _ 
' 

TargormTálafogóval 
_ 

1 db 
! 

Vegyesen gyűjtött hulladék kezelő új



Építés (betonozás, csarnok stb.) 1 db 

' 

Biológiai stabilizáló új 
' 

Építés (betonozás stb.) 1 
db— 

Techológiai gépek 1 db 

Egyéb új építéssel járó fejlesztés 

Hulladékgyűjtő sziget 4 edényes 40 db 

Egyéb fejlesztés 

Hulladékgyűjtő sziget (4 edényes) fejlesztés 32 db 

Csurgalékvíz tisztító üzem fejlesztés 1 db



6. számú melléklet — Konzorciumi megállapodás 

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest nem 
MÓDOSULT és fizikai értelemben nem RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)

%%



7. számú melléklet — Közbeszerzési terv 

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest nem 
MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)



7. sz. melléklet 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

Támogatási szerzödés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 
Kedvezményezett NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

_ _ '— _ _ 
? 

Közbeszenés i Egybeszámított 
Meghirdetés Szer—ződéskötés 

. . . - Közbeszerzés .. . .. . Közbeszerzési Feltételes tervezett! tervezett! 
Támogatast Igenylo 

tárgya becíxgkneetto becsathltJetto eljárás típusa közbeszerzés tényleges tényleges 
kezdete 

.. M$ 
Győr Nagytérségi , A 

., . . 

Hulladékgazdálkodási Sw'sa'tataát 61 000 000 - 
un'f's en'hatar ' 

igen 2019.o4.3o 2019.1o.15 
.. 

, _ , , Szem/eletformalas Nyllt (Kbt.2015) 
Onkormanvzatl Tarsulas

! 

Győr Nagytérségi 
_ _ _, 

, 

_ .— 
_ _ _

I 

. . . . Szolgaltatas nemzet! . 

__Hulladekgazdfilkpdas! PR 
E 100 000 - 

értékhatár alatt 
Igen 2017.08.25 

! 

2017.12.06 

_ _gkprmánvzatl Tarsulas _ _ __ : 

Győr Nagytérségi 
N !" 

Hulladékgazdálkodási Építés 539 896 245 - 

ért 
megfer; 

"t 
igen 2018.09.30 2019.o4.10 

Önkormányzati Társulás f'Kbt 20153, 

Árubeszerzés — 
_ _ _ 

Győr NagytérSÉEi Anyagmozgatol Uniós él't. határ - 

Hulladékgazdálkodási rakodó gépek, 111 500 000 - Nyilt (Kbt.2015) igen 20150930 2019.o4.15 

Önkormányzati Társulás kiegészitő Önjáró 

_ _ _ _ 
berendízések

_ 
' 

Győr Nagytérségi . 
, , 

Uniós érthatár - 

! 

Hulladékgazdálkodási 
A'Ubeszí'zgs' EWEb 248 559 948 - Nyilt (Kbt.2015) igen 2021.12.31 2022.03.30 

'g'nkormányzati Társulás _! 

g p ' _ ' 

Győr Nagytérségi 
Ár b 5 er é _ 

Uniós ért.határ- 

Hulladékgazdálkodási 
"Miní/zel! 

5 
116 490 000 - Nyílt (Kbt.2015) igen 20180930 2019.o4.15 

Önkormán rzatí Társulás 
! . _ _ 

NFP Nemzeti Fejlesztési
; 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Szolgáltatás- nemzeti 

Felelősségű Társaság MT, CBA készítés 
14 759 222 — 

értékhatár alatt 
Igen 2017.06.02 2017.07.03



NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság _ 
NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt 

_Felelősségű Társaság 

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság _ 
NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Szolgáltatás- 

eszköz specifikáció 

készítése 

Szolgáltatás 

Tervezés és kivitelezés 

műszaki specifikáció 

(III-V. kötet) 

_ l eészite'se 

Szolgáltatás — 

Műszaki ellenőr 

Szolgáltatás — 

Műszaki szakértő 

14.775389 
nemzeti 

értékhatár alatt 

14 635 555 

4 972 406 

6 358138 

nemzeti 
értékhatár alatt 

nemzeti 

értékhatár alatt 

nemzeti 
értékhatár alatt 

igen 2017.04.21 2017.06.09 

igen 2018.04.28 2017.06.30 

igen 2018.06.30 201B.07.1B 

igen 2018.02.19 2018.03.21



8. számú melléklet — Kommunikációs vállalások 

(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest nem MÓDOSULT és 
fizikai értelemben nem RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak) 

§ng
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