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Iktatószám:  

Kedvezményezett neve: Tata Város Önkormányzata  

Projekt címe: Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán 

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020             

 
 
 

8.  számú Támogatási Szerződés -módosítás   
(15 .  számú módosítási  igény)  

 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében 
eljáró Magyar Államkincstár Komárom - Esztergom Megyei Igazgatósága, a továbbiakban 
Közreműködő Szervezet 

 
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.: 1305 
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Vida Dóra igazgató; Börgöndi Szilárd irodavezető; Tomasik 
Zoltánné osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 

 
másrészről Tata Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
Székhely/Lakcím: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729611 
Adószám/adóazonosító jel: 15729617-2-11 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10036004-00341091-00000086 
Aláírásra jogosult képviselője: Michl József Imre polgármester 

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

1. Előzmények 
 
 

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén 

belül A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett 

TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 azonosító számon regisztrált, 2016.05.23. napon támogatási kérelmet 

nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.04.12. napon 

kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. A Támogatási szerződés megkötésére 

2017.05.31-én került sor. 

 
 

2. A szerződésmódosítás célja és tárgya 

 

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint 

módosítják: 

 



TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 

2 
 

 
 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 
 
3.3. A Projekt befejezése és lezárása 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.06.30. 
 
A projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt 
fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül. 
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: 2022.09.28. 
 
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 
 
A Projekt összköltsége 257.685.085,- Ft, azaz kétszázötvenhétmillió-hatszáznyolcvanötezer-
nyolcvanöt forint.  
 
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. 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 az 5. mellékletben 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.  
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A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási 

Szerződéssel és azok módosításaival együtt érvényes. 

 

A Szerződés 3 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és 
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  

 

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 
 

 
…………………………………………….. 

Kedvezményezett 
 

P.H.  
 
             Kelt: Tata, …….. év …... hónap …. napján 

 
 

……….…………………………………………….. 
Közreműködő Szervezet 

 
P.H.  

 
Kelt: Tatabánya, …... év …... hónap ……. napján 

A módosítás az alábbi mellékleteket érinti: 
 
1.melléklet – A Projekt költségvetése 
2.melléklet – A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
5. melléklet – A projekt indikátorai 
8. melléklet – Közbeszerzési terv 
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 


