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Kedvezményezett neve:
Onkormányzata

Levelek

Nagyk<izség

Projekt címe: 5 csoportos óvoda építése
Projekt azonos ítószám : TOP-1.4. 1 -í 5-S 81 -2O 1 6-000

1 O

Iámogatási Szerzódés 4. számri módosítása
amely létrejott
egYrészrŐl a PénzÜgYminisáérium 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 k zremrík d
szervezet (a továbbiakban: K<izrem

kd

Szervezet)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.
Székhely: ,1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult kéPvisel je: Kovács Lajosné igazgat ; Orosz Róbert irodavezeto; Béres péter
osztályvezet
Azonosító szá m (torzs-s zám): 237 309, P R tcirzsszám : 329970
Adószám : 1 532997 0-2-41
l

másrészr l Levelek K<izség Onkormányzat,
Kedvezményezett),

mint

kedvezményezett

(a

továbbiakban:

Postacím: 4555, Levelek, Rákóczi utca2.
Székhely: 4555, Levelek, Rákóczi utca 2.
Azonosító szám (t rzs-szám): 732297
Adószám : 1 5732293-2-1 5
Pénzforgalmiszámlaszám, amelyre a támogatás utalásra kertjl: 1004400í-00347561-ooo00017
Aláírásra jogosult képvisel je: Borsodi Lászió polgármester
Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt:
napon az alábbi feltételekkel.

l,

Szerz

d

Felek) k

z

tt azalulírott helyen és

EI zmények

A

Szerzódó Felek 2017. év május hó 30. napján a 5 csoportos óvoda építésecímrj projekt
E! készítéséreés Megvalósítására, a Top-1 .4.1-15-sB1 -zo1o-oooto azonosító számon támogatási
szerzódést (a továbbiakban: Támogatási Szerz dés) kotottek.

ll.
1, A Szerzodo

A szerz désmódosítás célja és tárgya

Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerzodést az alábbiak

szerint módosítják:

A

Támogatási Szerz dés 3 sz A projekt mérfcildkcivei mellékleténekhelyébe jelen
szerz désmódosítás 3. sz. melléklete lép.
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1.

rendlelkezések

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerz dés jelen szerzódésmódosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerz désmódosítás csak a Támogatási
Szerz déssel egyLitt érvényes.

2,

Jelen szerz dés 2 (ketto) oldalon és 2 (ketto) db eredeti példányban késztjlt.

3.

szerz

d

Felek jelen szerzodést átolvasták,

és kozos

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezot aláírták.
4.

értelmezés után, mint akaratukkal és

Jelen szerz désmÓdosítás hatályba lépéséneknapja megegyezik a Szerződő Felek k zril
utolsóként
aláíro aláír ásán a k napjával.
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Mellékletek:

3.

melléklet
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sámri módosítási igény - 4. számrj szerz désmódosítás

3, sz, melléklete

A pRoJEKT

uÉnroloxovel

Támogatási szerz dés száma; TOP-1.4.1 -1 5-SB1 -20
í 6-000 í O
Kedvezményezett: Levelek Nagyktizség Onkormán

vi"lá-

2017.09.30.

Projekt elokészítésdokum
kornYezetterv, Kiviteli tervek, meg alapozó dokumentum,
muíszaki tervek

Projektmenedzsmenti szol9áltatás, személyi jellegrí kifizetés

A Projekt elokészítése,tervezése, majd megvalósítása so

rán a

Fe|hívás 3.2 ,,a Projekt mtjszaki-szakmai tartalm ával
és a
megvalósítással kapcsolatos elvárások" pontjában felsorolt,
a
beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak
és
feltételeknek valÓ megfeleltetés hezkapcsolódó dokumentumok
benyujtása".

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása koltségelem
Von atkozásában a,,Kommunikációs csomagok
keretében
elszámolható koltségek felso korlátai" című dokumentumban
szereplo feltételeknek való megfelelést igazoljuk.
2017.11.30.

kozbes zerzési eljárás terotytaU sa

2018.05.25.

kozbes zerzési eljárás ero ytaU sa
l

2019.03.08,

Tertjlet

l

el készítési, projektmen edzsmenti szolgataÉq személyi jellegű

2019.03.1 5

pítomesteri munkák 25 %,
jelleguÍ kifizetés, mtÍszaki ellenori szotgáltatás
, Benyujtandó
dokumentumok: mrjszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítésigazolás

2019.04.1 5.

pítomesteri munkák 50 %,,
jellegrÍ kifizetés, műszaki ellenori szolgáltatás.
Benyujtandó
dokumentumok: mtjszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció,
teljesítésigazolás

2019.05.1 5.

Epítomesteri munkák

személYi jellegŰ kifizetés mtíszaki ellen ri szolgáItatás.
Benyujtandó
dokumentumok: mtjszaki ellenor beszámolója, fotódokumentáció,

teljesítésigazolás
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2019.05.30.

Tájékoztatás, nyilvánosság,
jellegŰ kifizetéS, á projekt zárása. Benyújtandó
dokumentumok: műszaki
el lenor beszámo Ója, fotÓdo ku mentáció, te ljes ítésigazolások,
eg yéb
Projektzárást igazolo dokumentumok (pl.: kifizetést ig azolo
bankkivonatok, stb .), záró kifizetés igénylés.
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