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Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremúködö szervezet neve],
mint közremúködö szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Aláírásra jogosult képviselője: Matisz János
Azonosító szám (törzs-számjCégjegyzékszám): 07-09-015143
Adószámjadóazonosító jel: 18487459-2-07

másrészről

NévjCégnév: Károlyi József Alapítvány, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett) ,

Postacím: 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi. u. 2.
SzékhelyjLakcím: 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi. u. 2.
Statisztikai szám: 18065877949956901
Adószámjadóazonosító jel: 18065877-2-07
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10918001-00000007
20560035
Aláírásra jogosult képviselője: Bendi Lajos, alapítványi képviselő

(Közrernúködó Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződó Felek) között az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató Közép-Dunántúli Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül Régió
arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők tárgyú felhívást tett közzé, melyre
Kedvezményezett KDOP-2.1.1/B-2F-2009-0003 azonosító számon regisztrált, 2008. április
21. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerzödés mellékletét
képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerzódó Felekre kötelezö érvényűek, ha azok fizikai
értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató
2009. szeptember 10-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelezö érvényű
minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, múszaki terv és tartalom, nyilatkozat,
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beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai,
amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai
értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerzödéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerzódö Felek az alábbi Támogatási
Szerzödést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

ASzerződés tárgya a "Afehérvárcsurgói Károlyi kastély felújításának befejezése -
turisztikai attrakció kiteljesedése" címú, a projekt adatlap és annak mellékleteiben,
illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban:
Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történö
finanszírozása.

Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerzödés aláírásával, hogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelöen, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PMegyüttes rendeletben rögzített
feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a
Kőzremúködő Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági
Egységet (a továbbiakban EKKEl.és a Támogatót bevonja.

2.2. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közrernúködö Szervezetnek
minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését
veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest
késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott
bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező
valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követöen haladéktalanul
köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.
A kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerződés
teljesítésévei összefüggő adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása
esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követö 8 naptári nap.
A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek
minósül.

2.3. A jelen Szerzödés elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Szerződési Feltételek az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program Régió arculatát
meghatározni képes turisztikai vonzerők felhívás keretében támogatásban részesített
kedvezményezettekkel kötendö támogatási szerzödésekhez" (továbbiakban ÁSZF)amelyet a
Közremúködö Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejúleg egy példányban bocsát a
Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tényleges kezdő időpontja: 2009. év 10. hó 01 nap.
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttói eltér, azt a
Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges
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kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a szerzödéskori
három hónap.

c

tervezett időponttól számított

3.2. Költségekelszámolhatóságának kezdete

AProjekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
AProjekt keretében az ezt követöen felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

L 3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. év 05. hó 31. nap

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a
projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak
megfelelöen, szerzödésszerúen teljesült.
Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának
határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított maximum 90 nap.

3.3.2. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közremúködö Szervezet a
Kedvezményezett záró projekt előrehaladási jelentését és utolsó kifizetési igénylését
elfogadta.

!w 3.3.3. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi
kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben
foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek
megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés)
benyújtását követöen annak Közremúködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy
a zárójegyzőkönyvelkészült.

.",

3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók
el. Azezen időpontot követöen keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2. Hrsz.:
023/5 alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a
helyen fenntartja és üzemelteti.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege ésjogcíme

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 572896851 Ft,
nyolcszázkilencvenhatezer nyolcszázötvenegy forint.

azaz Ötszázhetvenkétmillió

4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége 572 896 851 Ft, azaz Ötszázhetvenkétmillió
nyolcszázkilencvenhatezer nyolcszázötvenegy forint.
A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható
költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.

..,...L
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Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás
lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési
eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a

projekt adatlap ban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a
Közremúködö Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a közbeszerzési
szerződés alapján létrejött vállalkozási szerződésselle nem fedett támogatás összegével.
Nem kerül sor a vállalkozási szerzödéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a
Közremúködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a
Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozási szerzödéssel le nem fedett támogatás
felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a
Közremúkődó Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott
. tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az
esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását jelen Szerződés 3. sz.
melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 80,80 %-a, de legfeljebb 462 896
851 Ft, azaz Négyszázhatvankettőmillió nyolcszázkilencvenhatezer nyolcszázötvenegy forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés
hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó
rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül
módosítja. Amennyiben az ÁFAmértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFAlevonási
jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken,
amennyiben az ÁFAmértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA
összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a
Kedvezményezettet terheli.

Támogatás intenzitása: 80,80 %.

Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 40 %-a
Igényelhetőelőleg legmagasabb összege 300 000 000 Ft azaz Háromszázmillió forint

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a
Kedvezményezetterről a Közremúködö Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.5. A támogatás jogcíme

AzÚj Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra
meghatározott előirányzatok felhasználásának
szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendeletben
meghatározott támogatásból 462 896 851

állami támogatási szempontú szabályairól
foglaltaknak megfelelően a jelen pontban

Ft, azaz Négyszázhatvankettőmillió
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nyolcszázkilencvenhatezer nyolcszázötvenegy forint "A Bizottság B(2007) 3382. sz.
határozata" alapján kulturális célú támogatásnak (melynek támogatástartalma 440 225 795
Ft, négyszáznegyvenmilliókettőszázhuszonötezer hétszázkilencvenöt forint) minősül.

5. AProjekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben
meghatározott számszerúsíthető eredmények elérése érdekében jogosult és egyben köteles
felhasználni.
Kedvezményezett a számszerúsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség:

Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben
meghatározott biztosítékokat nyújtja.

Az 5 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben
foglaltak szerinti szabályszerú benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Zárórendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez
csatolt 12 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen
Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan
részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés
tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek
ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésévei minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közrernúködö Szervezet bármely, a jelen Szerződés
alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés
teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés,
kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi
kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.),
szerződésszerú teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közremúködö Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméról
a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8
naptári napon belül tájékoztatják egymást.

7.5. A Kedvezményezett és a Közremúködö Szervezet hivatalos kommunikációja
személyesdokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
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7.6. Ajelen Szerzódés hatályba lépésének napja megegyezik a szerzödést kötő felek közül
az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerzödés a záró projekt fenntartási jelentés
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

[
7.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - a személyes adatok védelméről és a közérdekú
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.törvény előírásainak megfelelően - a projekt
adatlapon feltüntetett projektfelelös, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek,
személyes adataiknak a Támogató és a Közremúködö Szervezet által tőrténő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten
hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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7.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal,
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaikjalapító
okiratuk alapján, a jelen Szerzödés bevezetö részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k)
részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek),
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná
vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.
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7.10. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Székesfehérvári
Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Fejér Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

7.11. Jelen szerzödés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 2. pontja nem
irányadó.

Szerződó Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezöt aláírták.
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