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Kedvezményezett neve:

Levelek

Nagykcizség

Onkorm ányzata
Projekt címe: 5 csoportos óvoda építése
Projekt azonosítószám: TOP-í.4.1-15-SBí-20íeOO0íO

Támogatási Szerz dés í. szám módosítása
amely létrejott

egYrészr l a Nemzetgazdasági Minisáérium Regionális Fejlesztési
operatív programok lranyító
Hatósága (1051 BudaPest, JÓzsef nádor tér 2-4.), mint támogató (a
továbbiakbán: Támogató)
kéPviseletében eljáró MagYar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei lgazgatóság, mint
k zremrjkcid szervezet (a továbbiakban: k zremíik d szervezet)
Postacím:4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3/a.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u.4.
Aláírásra jogosult képvisel je Guti László igazgak ; Komárominé Tarkó
Nóra irodavezet
Szikszayné Debreczeni Gabriella osáálwezet
Azonosító szám (torzs-s zám): 237 309, Pl R tórzssám : 329970
Adószám : 1 532997 0-2-41

másrészról Levelek Kiizség onkormányzat, mint kedvezményezett
Kedvezményezett),

(a

,

továbbiakban:

Postacím: 4555, Levelek, Rákóczi utc;a 2.
Székhely: 4555, Levelek, Rákóc2 utca 2,
Azonosító sám (torzs-s zám): 7 32297
Adószám : 1 57 32293-2-1 5
|9náorgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerril: 685000
67_11060541_00000000
Aláírásra jogosult képviselóje: Bórsodi LászTó polgarméJtei-'-"
Támogató és KedvezménYezett (a továbbiakban egytití Szerz
napon az alábbi feltételekkel.

l.

d

Felek) kozott az alulírott helyen és

El zmények

d Felek 2017. év május hó 30. 11p1_11_1 5 csoportos óvoda építésecímri projekt
El készítéséreés Megvalósításárá, a ToP-í.4.í-i+sst-zoto:o-ooió
azonosító számon támogatasi
szezódést (a továbbiakban: Támogatási szerz dés) ktitottek.

A Szerz

!I. A szerz
1, A Szez d

désmódosítás célja és tárgya

Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási

szerint módosítják:

A

Támogatási Szerz

dés 3. sz.

A

szerzódésmódosítás 3. sz. melléklete lép.
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mellékleténekhelyébe jelen
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zárórendlelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási szerz dés jelen szezódésmódosítással
nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szezódésmódosítás
csak a Támogatási

1.

Szerzódéssel egy
Jelen

2.

szez

szez d

3.

tt

érvényes.

dés 2 (kett ) o|dalon és 2 (kettó) db eredeti példányban készijlt.

Felek jelen szezódést átolvasták,

és kciz s

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezót aláírták.

4,

értelmezés után, mint akaratukkal és

Jelen szerz désmÓdosítás hatályba lépéséneknapja megegyezikaSzerz
dó Felek kcizrilutolsóként
aláíro aláírásának napjával.
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3. sz. melléklet

A pRoJEKT

naÉnröloxövel

Támogatási szerz dés száma: ToP- 1.4.1-í 5-s B1_2o16_0001o
Kedvezm én yezett: Leve le k N agykcizség ö n kor mányzata

2017.09.30.

1

Projekt elokészítésO
kornYezetterv, Kiviteli tervek, meg a|apozó dokumentum,
mríszaki tervek,

Projektmenedzsmenti szolgáltatás, személyi jellegű kifizetés

A Projekt el készítése,tervezése, majd megvalósítása során
a

Felhívás 3.2 ,,a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a
megvalósítással kapcsolatos elvárások" pontjában felsorolt,
a
beruházás tartalma esetében reteváns szempontoknak
és
feltételeknek való megfeleltetés hezkapcsolódó dokumentumok

beny jtása".
A tájékoáatás és nyilvánosság biáosítása koltségelem

vonatkozásában a,,Kommunikác!ós csomagok keretében
elszámolható koltségek fels korlátai" cím dokumentumban
szerepl feltételeknek való megfelelést igazoljuk.
2

2017 .11.30.

kozbes zerzési eljárás eto ytaÉ sa
t

3

2018.01.31.

4

2018.03 .31

Terulet

.

el

l

készítési,pro

pít mesteri munkák 25
jelleg kifizetés, m szaki etlen ri szolgáltatás Benyrijtandó
,
dokumentumok: mŰs zakiellen r beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítésigazolás

5

2018.05 .31

.

pít mesteri munkák 50
jellegŰ kifizetés, m szaki ellen ri szolgá|tatás.
Benyrijtandó
dokumentumok: m szaki ellen r beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítésigazolás

6

2018.08.31.

Epít mesteri munk
szeméIYi jellegŰ kifizetés m szaki ellen ri szolgáltatás.
Benyujtandó
dokumentumok: mŰszakiellen r beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítésigazolás
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2a18. 09.30.

Tájékoáatás, nyilvánossá
jellegŰ kifizetéS, á projekt zárása. Benyujtandó
dokumentumok: m s zakl
ellen r beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, egyéb
4..1Íit t igazoló
lgazolo ooKumentumoK
dokumentumok (p|.:
Projektzárást
(pl.: kifizetést igazolo
ig azolo
bankkivonatok, stb. ), záró kifizetés igénylés.
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