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lktatószám: {l{:-1-- 1r18- ,ty-ll -a(bo,tu*3
Kedv.ezményezett neve: Levelek Nagyk zség

Onkormányzata
Projekt címe: 5 csoportos óvoda építése

Projekt azonos ítószám: TO P-1.4. 1. 1 5-SB1 -201 6-000'l 0

Támogatási Szerz dés 2. szám módosítása

amely létrejott

egyrészr l a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok lrányító
Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei lgazgatóság, mint
kozremt]ikcid 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 igazgató; Komárominé Tarkó Nóra irodavezet ,

Szikszayné Debreczeni Gabriella osztályvezet
Azonosító szá m (torzs-szám): 237 309, P l R tcirzsszám : 329970
Adószám : 1 532997 0-2-41

másrészr l Levelek K<izség Onkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 4555, Levelek, Rákóczi utca 2,
Székhely: 4555, Levelek, Rákóczi uíca 2.
Azonosító szám (tcirzs-s zám): 7 32297
Adószám : 1 57 32293-2-1 5
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerrjl: 68500067-1 1060541-00000000
Aláírásra jogosult képvisel je: Borsodi László polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban egytitt: Szerzód Felek) kozott az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

l. El zmények

A Szerz dó Felek 20'17. év május hó 30. napján a 5 csoportos óvoda építése címri projekt
Elokészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.4,1-15-SBí-2016-00010 azonosító számon támogatási
szerz dést (a továbbiakban: Támogatási Szerz dés) k t ttek.

ll. A szerz désmódosítás célja és tárgya

1. A Szerzod Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerz dést az alábbiak
szerint módosítják:

A Támogatási Szerz dés 3, sz. A projekt mérfcildkovei mellékletének helyébe jelen
szerz désmódosítás 3, sz, melléklete lép,
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l|l. zár rendlelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerz dés jelen szerz désmódosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerzodésmódosítás csak a Támogatási
Szerzcídéssel egyiitt érvényes.

Jelen szerzodés 2 (kett ) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készr]lt,

Szerz d Felek jelen szerz dést átolvasták, és kcizos értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezót aláírták.

Jelen szerz désmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerzcíd Felek k zúl utolsóként
aláíró aláír ásának napjával.

MeIIékIetek:

3. melléklet - A projekt mérfoldkovei
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6, szám módosítási igény - 2. szám szez désmódosítás
3. sz. melléklete

A PRoJEKT nnÉnroloxÖvel

Támogatási szerz dés száma: TOP-í.4.í-í5-SBí-2016-000í(l
Kedvezményezett Levelek Nagykiizség Onkormányzata

iF,í{",:i-i,ir:;;ffi| és BeruhÉrásiAla1

2017.09.30. Projekt eI készítés dokumentumai: engedéIyes tervek, rehabilitácios
kornYezetterv, Kiviteli tervek, meg alapozó dokumentuffi, ffiűszaki tervek,

projektmenedzsmenti szolgáltatás, személyi jellegrí 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 releváns szempontoknak és

feltételeknek való megfeleltetéshez kapcsolódó dokumentumok
benyujtása".

A tájékoáatás és nyilvánosság biáosítása koltségelem
Vonatk ozásában a,,Kommunikációs csomagok keretében

elszámoIható koltségek fels kor!átai" című dokumentumban
szerepI feltételeknek való megfe|elést igazoljuk.

2017.11.30. kozbes zerzési eljárás I efo ! ytatá sa

2018.05.25. kozbes zerzési eljár ás I efo l ytatá sa

2018.06.1 5. Terület elokészítési, projektmenedzsmenti szolgáItatás, szeméIyi jelleg
k!fizetés

2018.07.1 5 pítmesterimunkák25o/o,projektmenedzsmentiszolgáItá@
jelleg kifizetés, mtíszaki ellen ri szolgáltatás , Beny jtandó

dokumentumok. m szaki ellen r beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítés igazo!ás

2018.08.1 5. pítmesterimunkák50oÁ,,projektmenedzseriszolgá@
jelleg kifizetés, m szaki ellenori szolgáltatás. Beny jtandó

dokumentumok: mtíszaki ellen r beszámo!ója, fotódokumentáció,
teljesítés igazolás

2018.09.1 5. PÍt mesteri munkák 100 oÁ, prgektmenedzsmenti szolgáltataq
szeméIyi jellegű kifizetés műszaki ellen ri szotgáltatás. Benyujtandó
dokumentumok: m szaki ellen r beszámolója, fotódokumentáció,

teljesítés lgazolás
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7 | 2018,09.30, Irajexoztat
je|legu kifizetéS, á projekt zárása. Benyújtandó dokumentumok: m szaki

ellen r beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb
p roj ekt zárást i g azo ló d ok u m entu m ok ( p I . : kifi zetést igazoló

bankkivonatok, stb.), zár kifizetés igénylés.

6utiLásá

szaboícs-szat gazgatóság
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Kelt Nyíreg hónap Kelt Nyíregyháza,

.... napján.
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Levelek NagykcizséglOn kormán yzata
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