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TÁMOGATÓI OKIRAT

Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (1011 Budapest, Fő utca 44-50.),
mint Támogató a 2014.07.23-án meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
című pályázati kiírására beérkezett „Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi
Polgármesteri Hivatalban” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468 azonosító számú
pályázatot (továbbiakban: Pályázat), elbírálta és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
1. Kedvezményezett adatai
Név/Cégnév: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),
Postacím: Nyíregyháza 4400, Kossuth tér 1.
Székhely: Nyíregyháza 4400, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (Törzskönyvi azonosító szám/nyilvántartást kezelő szervezet által adott
azonosítószám stb.): nem releváns
Adószám: 15731766-2-15
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11744003-15402006-00000000
2. Okirat tárgya
A támogatás tárgya a „Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri
Hivatalban” című, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468 azonosító számú, a pályázati
adatlapban 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.
A Kedvezményezett 22 393 900 Ft, azaz huszonkétmillió-háromszázkilencvenháromezerkilencszáz forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a
Pályázatban meghatározott projekt végrehajtására fordítani.
Támogatás intenzitása: 100 %.
Támogatás jogcíme:
A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM
rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatás nem
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

3. Projekt adatai
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014.12.01., a megvalósítás fizikai
befejezésének időpontja: 2015.04.30.
A fenti időpontokat a benyújtott pályázat alapján állapítottam meg.
A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége 22 393 900 Ft, azaz
huszonkétmillió-háromszázkilencvenháromezer-kilencszáz forint. A Projekt elszámolható
költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
A Projekt megvalósítási helyszíne:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Kedvezményezett a Projektet a Projekt megvalósítási helyszínen megvalósítja, és a
Projektet a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszínen fenntartja/üzemelteti.
A záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja 2015. október 31. Az ezt
követően felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy
állja.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a 4. számú melléklet
szerinti „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF), továbbá a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.
A kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás az egységes működési
kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet XVII. fejezetének
296. és 297. alcímei alapján történik.
Kedvezményezett és Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót
jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
A Kedvezményezett és a Támogató nem hivatalos kommunikációja (projektet érintő,
joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) telefon,
telefax, elektronikus levelezés útján lehetséges.
Jelen Okirat 2 oldalon készült. A jelen Okirathoz csatolt 4 db melléklet és a jelen
Okirathoz nem csatolt, de a jelen Okiratban, a Pályázatban, vagy az ÁSZF-ben
hivatkozott mellékletek az Okirat elválaszthatatlan részét képezik.
Kelt: Budapest, 2015.04.13.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Mellékletek:
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:

A projekt elszámolható költségei
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Általános Szerződési Feltételek

