Iktatószám: IKT-2017-611-I1-0000….
Kedvezményezett neve: Szajol Községi Önkormányzat
Projekt címe: Szajoli piac építése
Projekt azonosítószám: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001

T ámog atá si Sz erz őd é s

amely létrejött
egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint
közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
Postacím: 5000 Szolnok, Magyar u. 8.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető és Kemény Andrea osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41
másrészről
Szajol
Kedvezményezett),

Községi

Önkormányzat,

mint

kedvezményezett

(a

továbbiakban:

Postacím: 5081 Szajol Rózsák tere 1.
Székhely/Lakcím: 5081 Szajol Rózsák tere 1.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732747
Adószám/adóazonosító jel: 15732743-2-16
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11745004-15409326-00000000
Aláírásra jogosult képviselője:Szöllősi József polgármester
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. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,
mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
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konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.
1.

Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP1.1.3-15-JN1-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016. 05.11. napon befogadott támogatási
kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.
05.04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
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A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.
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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, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2.

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
2.1.
A Szerződés tárgya a Helyi gazdaságfejlesztés című és TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban:
Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
2.2.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. 269/4 hrsz.
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 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 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 támogató döntésnek és a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.4.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel
kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu
honlapon folyamatosan elérhető.

3.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hó 01. 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.
3.3.1

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 09. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:2018.év 12. hó 29. nap.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.
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4.
4.1.

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

A Projekt összköltsége 69.999.999.- Ft, azaz hatvankilencmillió-kilencszáz-kilencvenkilenc forint.

4.2.

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 69.999.999.- Ft, azaz
kilencvenkilenc forint.

hatvankilencmillió-kilencszáz-

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.
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 támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 69.999.999.Ft, azaz hatvankilencmillió-kilencszáz-kilencvenkilenc forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.
4.5.

Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási
összeg legfeljebb 100%-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 69.999.999.- Ft, azaz hatvankilencmilliókilencszáz-kilencvenkilenc forint.
4.5.2 Kifizetési igénylés
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni
kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyújtani.
Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkő elérését megelőzően
utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja
……. 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
69.999.999 Ft, azaz hatvankilencmillió-kilencszáz-kilencvenkilenc forint a Szerződés 107. és 108.
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
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nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1.
o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján
1. helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek
támogatástartalma 69.999.999.-Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés
25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
5.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom
szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 – 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletében
meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles
felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az 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.§-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettség alól.
8.

Egyéb rendelkezések

9.

Záró rendelkezések

9.1.
A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek 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.
A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a
Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként
kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre
és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati eügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon
kerülnek megküldésre.
9.2.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZFet, 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. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.
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9.3.
A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.
9.4.
A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén
hatályát veszti.
9.5.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, 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 Támogatóés a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
9.6.
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.
9.7.
A
Kedvezményezett
képviseletében
aláíró
személy(ek)
kijelenti(k)
és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(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.
Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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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 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 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
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………
Kedvezményezett
Szajol Községi Önkormányzat

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május … .

Kelt: Szolnok, 2017. május … .

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
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1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat
Támogatást
igénylő
SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Költségkategória

Költségtípus

Megnevezés

Mennyiség

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Építéshez kapcsolódó
költségek

Új építés

1

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Terület-előkészítési
költség

Területelőkészítési
költség

1

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok költségei

Műszaki tervek,
kiviteli és
tendertervek,
ezek hatósági
díjai

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok költségei

Egyéb szükséges
háttértanulmányo
k,
szakvélemények

Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

42.606.299.-

13.393.700.-

62.999.999.-

622.047.-

167.953.-

790.000.-

1.750.000.-

472.500.-

2.222.500.-

1.000.000.-

270.000.-

1.270.000.-

1

1

1

SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

SZAJOL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Közbeszerzési
szakértő díja,
közbeszerzési
dokumentáció
összeállítása,
közbeszerzési
tanácsadói
tevékenység

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Közbeszerzési költségek

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítása

Személyi jellegű
egyéb kifizetések

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítása

Foglalkoztatást
terhelő adók,
járulékok

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

Műszaki ellenőri
szolgáltatás
költsége

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

204.000.1

204.000.0

1.344.000.1

1.344.000.0

326.000.1

326.000.-

0

277.000.1

277.000.0

446.063.-

120.437.-

566.500.-

1

69.999.999.-
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…………………
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május … .

Kelt: Szolnok, 2017. május … .

3

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat

Források

(Ft)

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:

69.999.999.-

Saját forrás
Összesen

69.999.999.-

…………………
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május … .

Kelt: Szolnok, 2017. május … .
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat

1.

Mérföldkő
elérésének
tervezett dátuma
2017.11.30.

2.

2018.03.31.

3.

2018.04.30.

4.

2018.05.31.

5.

2018.06.30.

6.

2018.09.30.

Mérföldkő
sorszáma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projektelőkészítési
feladatok
elvégzése,
építési
kiviteli
tervdokumentációk elkészítése, az építési beruházás kivitelezőjének
kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében és szerződés megkötése,
műszaki ellenőr kiválasztása és szerződés megkötése, kötelező
nyilvánosság aktuális feladatainak elvégzése, és ezen feladatokhoz
kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység.
A projekt előkészítése és 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
megfelelés. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem
vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható
költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való
megfelelés.
Bontás munkálatok elvégzése, építési-kivitelezési munkálatok 25%-os
elvégzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása, kötelező nyilvánosság
aktuális feladatainak elvégzése, és ezen feladatokhoz kapcsolódó
projektmenedzsmenti tevékenység
Építési-kivitelezési munkálatok 50%-os elvégzése, műszaki ellenőri
feladatok
ellátása,
és
ezen
feladatokhoz
kapcsolódó
projektmenedzsmenti tevékenység
Építési-kivitelezési munkálatok 75%-os elvégzése, műszaki ellenőri
feladatok
ellátása,
és
ezen
feladatokhoz
kapcsolódó
projektmenedzsmenti tevékenység
Építési-kivitelezési munkálatok 100%-os elvégzése, műszaki ellenőri
feladatok
ellátása,
és
ezen
feladatokhoz
kapcsolódó
projektmenedzsmenti tevékenység
Projektzárási feladatok elvégzése, kötelező nyilvánosság aktuális
feladatainak
ellátása,
és
ezen
feladatokhoz
kapcsolódó
projektmenedzsmenti tevékenység

…………………
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május … .

Kelt Szolnok, 2017. május … .
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4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat

Mérföldkő
sorszáma

Eredmény
megnevezése

5.

Megújuló
energiaforrás
hasznosítása

5.

Új piac létesítése

5.

Akadálymentesítés

Eredmény leírása
A használati melegvíz igény
kiszolgálása érdekében a tetőhéjazatra
napkollektor kerül kiépítésre, ezzel is
csökkentve az üzemeltetés költségeit,
és kihasználva a napenergia, mint
megújuló energiaforrás adta
lehetőséget.
A létrejövő piac területén felépítésre
kerül 2 db önálló épület, amikben 2+1
üzlethelyiség kap helyet. Az összesen
234,83 m2 alapterületű épületek a mai
kornak megfelelő modern technológiai
megoldásokkal kerülnek kivitelezésre,
és teljesítik az energiahatékonysági
előírásokat. De a piac nem csak
korszerű, költség hatékonyan
üzemeltethető, a környezeti terhelést
minimalizáló kivitelű lesz, de a
homlokzati kialakítása révén
megvalósul a település esztétikai
megjelenését növelő hatás is.
A pályázati felhívás alapján kötelező
akadálymentesítés megvalósítása.

Eredmény
számszerű
síthető
célértéke
1

Eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége
db

234

m

1

db

2

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága
A piac költséghatékony,
takarékos üzemeltetése.

A településen eddig nem
elérhető piac infrastruktúra
létrehozása.

Komplex akadálymentesítés
valósul meg.

1

…………………
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május … .

Kelt: Szolnok, 2017. május … .
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5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:
Monitoring mutató
megnevezése
A nem pénzügyi
támogatásban részesülő
vállalkozások száma
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma (OP
szinten)
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma (OP
szinten)
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma (OP
szinten)
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma (OP
szinten)
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma (OP
szinten)
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma (OP
szinten)

Bázisérték
dátuma

Bázisérték

2018.09.30.

Cél
változás
37

Cél
összváltozás
37

Cél
kumulált
37

2018.09.30.

37

37

37

2019.09.30.

0

37

37

2020.09.30.

0

37

37

2021.09.30.

0

37

37

2022.09.30.

0

37

37

2023.09.30.

0

37

37

Cél dátuma

1
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Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május …
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6. sz. melléklet
BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat
Alulírott Szöllősi József, mint polgármester nyilatkozom, hogy Szajol Községi Önkormányzat, mint
Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

……………………………….
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május …

1

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
NEM RELEVÁNS

1

8 sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat
Támogatást
igénylő

Beszerzés
tárgya

Becsült nettó érték

Szajol Községi
Önkormányzat

Építés

50.228.346.-

Közbeszerzési
eljárás típusa
Nemzeti
ért.határ - Nyílt
(Kbt.2015)

Megjegyzés

…………………
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május …

Kelt: Szolnok, 2017. május …
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9. sz. melléklet
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL
A Területspecifikus mellékletben nevesített „A Jászság (Jászapáti és Jászberény járások) és a
Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térsége (Szolnoki és Törökszentmiklósi járások) számára
elkülönített indikatív keret”-re kívánunk támogatási kérelmet benyújtani. Pályázó neve és címe: Szajol
Községi Önkormányzat 5081 Szajol, Rózsák tere 1., képviseli Szöllősi József polgármester
Magyarország Kormányának TOP-1.1.3-15 számú pályázati felhívása a helyi önkormányzatok,
számára a térségi gazdasági környezet fejlesztését tette lehetővé, a foglalkoztatás elősegítése
érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi gazdaság üzleti
infrastrukturális hátterének támogatását, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását
segítő térségi fejlesztést. A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok rövid ellátási láncokhoz kötődő
logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokon való
megjelenése, azaz a helyi termékek értékesítési csatornában való megjelenését támogató
beruházások megvalósulását támogatja. Ezen Kormányzati célt kívánjuk megvalósítani
pályázatunkkal, ami konkrétan piac létesítését jelenti Szajol településen. Fejlesztésünk indokolt és
szükséges, jelentős helyi igényen alapul, hiszen településünkön nincs piac. A fejlesztés tehát
versenytárs nélküli, hiánypótló beruházás. A helyi őstermelők, kistermelők termékeikkel nem tudnak
szervezett, és szabályozott formában, a potenciális vevők által beazonosítható helyszínen megjelenni,
jellemzően saját lakhelyük portája elé helyezik ki termékeiket, ezáltal a potenciális vevők elérése csak
véletlenszerű. A kereslet és a kínálat találkozása ad hoc jellegű, aminek megoldása hatékonyan
hozzá járulna a település, a térség gazdasági potenciáljának javulásához, ezáltal a közvetlen, és
közvetett munkahelyteremtéshez. A fejlesztés eredményeként piac jön létre Szajol, Erkel Ferenc tér 45. szám alatti megvalósítási helyszínen, aminek területén 14 db kültéri elárusítóhely, 3 üzlethelyiség
(húsbolt, pékség, hírlap), nyilvános mosdók, és egyéb kiszolgáló helyiségek, valamint ideiglenes
kitelepüléseknek helyt adó, részben fedett terület jön létre. Az üzlethelységek létesítése a létrejövő
piac szezonális jellegét minimalizálja. A fejlesztés közvetlen célcsoportja az üzlethelyiségeket bérlő
vállalkozások, az elárusítóhelyeket alkalmi jelleggel igénybe vevő termelők, és kitelepülő
vállalkozások, közvetett célcsoport pedig a térség, azon belül elsősorban Szajol település lakossága.
A megvalósítás helyszínét jelentő ingatlan a tulajdonunkban áll, mely területen egy erősen leromlott
állagú, életveszélyes állapotú, korábban üzlet és filmszínház funkciójú épület áll. A meglévő épület
állaga szükségessé teszi annak lebontását, mivel a piac funkciónak megfelelő átalakítása, felújítása
rendkívüli mértékben gazdaságtalan, és építészetileg szinte kivitelezhetetlen. Az összesen 234,83 m2
alapterületű épületek a mai kornak megfelelő modern technológiai megoldásokkal kerülnek
kivitelezésre, és teljesítik az energiahatékonysági előírásokat, megfelelve a „DD - korszerűt
megközelítő” kategória követelményeinek. A piac létrehozása, mint beruházás, jelentős fejlesztési
lehetőségeket rejt magában közép, illetvehosszú távon is. Ezek a lehetőségek a kézműves piacok,
adventi vásárok, stb. szervezése, ami a piac szezonális jellegét tovább csökkenteni, illetve ajelenleg
megyei szinten is hiányzó szolgáltatás, a biopiac szervezése. A biopiacok iránti fogyasztói igény
folyamatosan növekvő tendenciát mutat, mely igény - földrajzi szempontból vizsgálva - elsősorban
településünk határain túlról, a városokból, Szolnokról, Törökszentmiklósról érkezik majd, ami szintén
hozzájárul a város-vidék együttműködés erősödéséhez. A középtávon megvalósuló biopiac olyan
kitörési pont lehet, ami térségi szinten is meghatározó szerephez juttathatja piacunkat a helyi
termékek kereskedelmében, ezáltal a helyi és térségi gazdaságfejlesztésben jelentős szerepet
érhetünk el. A fejlesztés összköltségvetése bruttó 69.999.999,- forint, A fejlesztés illeszkedése a
megyei területfejlesztési programhoz A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program
(továbbiakban MTP) II.2 „A vállalkozások fejlesztési tervei” pontja olyan fejlesztési elképzeléseket
foglal magába, melyei a helyi gazdaság fejlődését erősítik. A beruházás révén számos vállalkozás
termelőkapacitása fog beágyazódni a helyi gazdaságba. Ezen vállalkozások száma összesen 37. A
37 vállalkozás közül 3 db társas vállalkozás, mely vállalkozások lesznek a piac területén kialakításra
kerülő 3 db üzlethelység bérlői, és 34 db egyéni vállalkozás (őstermelők, kistermelők, egyéni
vállalkozók), akik a piaci elárusító helyek bérlőiként jelennek meg. A projekt keretében, a
projektgazdánál közvetlen módon 1 db munkahely jön létre, udvaros munkakörben, heti 40 órás
munkarendben, de a piac nyitva tartásához igazítva. A munkahelyteremtés már a projektmegvalósítási
szakaszban létrejön, tehát a projekt fizikai zárásáig megvalósul. Projekt célkitűzései, elvárt eredménye

1

A TOP-1.1.3-15 felhívás kiemelt célja az önkormányzatok kisléptékű termék-előállításhoz, rövid
ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági
termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak
infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztés
eredményeként javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon
munkahelymegőrzést, illetve - teremtést eredményez, és hozzájárul a város-vidék együttműködés
erősítéséhez.
A projektmegvalósítás időtartama 16 hónap, időszaka 2017.06.01 - 2018.09.30. Ütemtervünkben 4
hónapot határoztunk meg az építési beruház előkészítési feladataira (kiviteli tervek elkészítése,
közbeszerzés lefolytatása), 9 hónapot a bontásra, és építésre, 3 hónapot pedig a projektzárás
feladatainak ellátására. A nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében a fontosabb állomások
teljesítéséről (támogatási szerződés aláírása, közbeszerzés lezárása, piac műszaki átadása)
tájékoztatni fogjuk a helyi lakosságot. A 16 hónapos folyamatot 6 mérföldkőre osztottuk. A piac, mint
infrastruktúra adta lehetőségek, és működési feltételek A Szajoli piac a település „ófalu” részének
központjában fog elhelyezkedni, a megvalósítás címe 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. A helyszín
környezete eddig is a bevásárolni indulók célpontja volt, mivel a tér túloldalán található a COOP
élelmiszerüzlet. A megvalósítás helyszínén jelenleg egy bontásra ítélt épületegyüttes található. A
bontás után egy 905 m2 alapterületű telken kerül kialakításra a piac. A 905 m2 alapterületű telken 2
db egymástól külön álló épület fog felépülni, amik összesen hasznos alapterülete 234,83 m2. A két
épület közötti nyitott teret tető fogja fedni, ami teljes eső elleni védelmet nyújt az alatta található
elárusító pultoknak, valamint a padokkal felszerelt közösségi térnek. A fedett részen kívül fedetlen
részei is lesznek a piacnak, ahová szintén elárusító pultokat fogunk kihelyezni. A két épületben nem
csak az üzlethelyiségek, és azok kiszolgáló helyiségei lesznek megtalálhatók, hanem a piac, mint
egység üzemeltetése okán szükséges helységek is. Úgymint udvarnoki raktár-műhely, hulladéktároló,
nyilvános akadálymentes, valamint férfi és női mosdó, épületgépészeti helység. A piac
infrastruktúrájának tervezésekor figyelembe lett véve az árusok igénye (víz- és áram vételi
lehetőségek kiépítése, hulladéktároló, illemhelyek) is. A piacok kihasználtsága szempontjából
megközelíthetőségük nagy jelentőséggel bír. A hatályos jogi szabályozás szerint – jelentős
leegyszerűsítéssel – a termelői piacok árusai a piac 40 km-es körzetén belül megtermelt-előállított
élelmiszereket értékesíthetik. Az árusok számára a piac területére való közvetlen behajtás nem
engedélyezett, de a piac telekhatárán, de már közterületen 9 darab (ebből 1 db akadálymentesített)
parkoló kerül kialakításra, ahol a rakodás idejére meg tudnak állni. A vásárlók szintén ezeket a
közterületi parkolókat használhatják, mely parkolók közül 1 db akadálymentesített. A piaccal
közvetlenül szemben, a közforgalmi út túloldalán szintén a tulajdonunkban álló, üres, beépítetlen
terület található, ami jelenleg is parkolóként funkcionál, és amely terület további parkolási lehetőséget
jelent. Településünkön a parkolás ingyenes. A piac területén található üzletek nem szezonális jellegű
termékeket kínálnak (hús, és pékárú) így azok teljes évben nyitva tartanak, ugyanakkor a piaci
elárusító helyek megnyitása egy adott naptári éven belül a szezonhoz, és a vásárlói igényekhez
igazodóan változik majd. Jellemzően a pénteki, szombati és vasárnapi nyitva tartás lesz a tipikus, a
szezontól függően havi 1-4 alkalommal. A beruházás pénzügyi elemzése A pénzügyi elemzés során a
pályázati felhíváshoz kiadott segédletek között szereplő „Tájékoztató költség-haszon elemzés
készítéséről TOP projekteknél” című dokumentumot használtuk. Pályázatunk összköltségvetése
69,999999 millió forint, tehát jelentősen elmarad az 1 millió EUR értékhatártól, aminek értelmében
nem lenne indokolt CBA elemzés elkészítése. Ugyanakkor a Pályázati felhívás szerint meg kell
határoznunk a működési eredményt, mely eredménnyel csökkenteni szükséges az elszámolható
költség összegét. Az elvégzett pénzügyi elemzésünk célja az volt, hogy az elszámolható költségek és
a működési eredmény közötti különbséget meghatározzuk, azaz az igényelhető támogatási összeg
megállapítható legyen. Az Üzleti tervünkben kifejtésre kerülő pénzügyi elemzés eredményeként
megállapítottuk, hogy a diszkontált nettó működési bevétel 0 forint, tehát a projekt nettó
bevételtermelő. A Pályázati felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege pontja szerint „helyi
infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem
haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. A működési
eredmény mértékét: a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy b)
visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből. Jelen
pályázatunk kapcsán visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kívánjuk levonni az
elszámolható költségekből a beruházás működési eredményének összegét.

2

…………………
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.
Kelt: Szajol, 2017. május … .
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10. sz. melléklet
PROJEKT HELYSZÍNE
Helység: Szajol
Irányítószám: 5081
Régio: Észak-Alföld
Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
Kistérség: Szolnoki
Járás: Szolnoki
Közterület: Erkel Ferenc tér
Házszám: 4-5
Helyrajzi szám: 269/4

…………………
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

……….…………
Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Szajol, 2017. május …

Kelt: Szolnok, 2017. május …
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11. sz. melléklet
KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben
foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat
Szerződésben megítélt támogatási összeg: 69.999.999.Kiemelt
jelentőségű
projekt

1 Mrd Ft feletti támogatási összeg
150 millió Ft alatti
150-500 millió Ft
500 millió Ft feletti
150 millió Ft alatti
150-500 millió Ft

Infrastrukturális
fejlesztés
Egyéb fejlesztés
(eszközbeszerzés,
képzés,
szoftverfejlesztés,
bértámogatás,
tanácsadás, stb.)

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

x

500 millió Ft feletti

Feladatok
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)
A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)
Kommunikációs terv készítése
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.)
elkészítése és lakossági terjesztése
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez
kapcsolódó tájékoztató
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a
projekt fizikai zárásáig
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok
befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla
elkészítése és elhelyezése
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény
szervezése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok
készítése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és
elhelyezése

Igen*

Nem*
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

……………………………….
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Szajol, 2017. május …
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12. sz. melléklet
KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS

1

13. sz. melléklet
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY
SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat
Alulírott Szöllősi József polgármester, mint Szajol Községi Önkormányzat képviseletében eljáró személy a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001 azonosító számú,
Szajoli piac építése című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:
Költségkategória

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Költségtípus

Megnevez
és

Nettó
egységár
(Ft)

Nettó
egységárra
jutó ÁFA
(Ft)

Összesen
(Ft)

Finanszírozás
módja
(szállítói
finanszírozás/
utó
finanszírozás/
vegyes
finanszírozás)

Vegyes finanszírozás esetén
Támogatási
összeg Utófinanszíroz
ás

Támogatási
összeg –
Szállítói
finanszírozás

utófinanszírozás

Építéshez
kapcsolódó
költségek

Új építés

Területelőkészítési
költség

Területelőkészítési
költség

42.606.299.-

13.393.700.-

62.999.999.-

622.047.-

167.953.-

790.000.-

utófinanszírozás

1

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

Műszaki
tervek,
kiviteli és
tendertervek,
ezek
hatósági
díjai

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

Egyéb
szükséges
háttértanulm
ányok,
szakvélemén
yek

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Közbeszerzési
költségek

Közbeszerzé
si szakértő
díja,
közbeszerzé
si
dokumentáci
ó
összeállítása
,
közbeszerzé
si tanácsadói
tevékenység

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Projektmenedz
sment
személyi
jellegű
ráfordítása

Személyi
jellegű
egyéb
kifizetések

utófinanszírozás

1.750.000.-

472.500.-

2.222.500.-

utófinanszírozás
1.000.000.-

270.000.-

1.270.000.-

utófinanszírozás

204.000.-

204.000.0

utófinanszírozás
1.344.000.-

1.344.000.0

2

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Projektmenedz
sment
személyi
jellegű
ráfordítása

Foglalkoztat
ást terhelő
adók,
járulékok

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításán
ak költsége

Helyi termelők, helyi
termékek piacra
jutásának
támogatása

Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége

Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége

utófinanszírozás
326.000.326.000.-

0

utófinanszírozás
277.000.-

277.000.0

utófinanszírozás
446.063.-

120.437.-

566.500.-

…………………………………….
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H
Kelt: Szajol, 2017. május …
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14. sz. melléklet
EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)
NEM RELEVÁNS

1

15. sz. melléklet

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nyilatkozat
a részletes kommunikációs terv elkészítésének és benyújtásának időpontjáról

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001
Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat
Alulírott Szöllősi József, mint polgármester Szajol Községi Önkormányzat képviseletében eljárva
nyilatkozom, hogy a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 2020 c. dokumentum alapján
nem kell részletes kommunikációs tervet készítenünk a TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001 azonosító
számú projekthez, mivel az 150 millió Ft alatti infrastrukturális fejlesztést tartalmaz.

……………………………….
Szajol Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.
Kelt: Szajol, 2017. május …
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