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Iktatószám:  

Kedvezményezett neve: Ózd Város Önkormányzata 

Projekt címe: A Katona József utcai bölcsőde felújítása és 
bővítése 

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 

 
 
 
 

Támogatási Szerződés  
 
 
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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága, mint közreműködő 
szervezet ( a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) 
 

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122. 
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Török László irodavezető, Pados Zoltán osztályvezető 
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970 
Adószám: 15329970-2-41 

 
 

másrészről Ózd Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),  
 
Postacím: 3600 Ózd, Városház tér 1. 
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1. 
Azonosító szám (törzs-szám): 726489 
Adószám: 15726487-2-05 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:10027006-00343244-00000127 
Aláírásra jogosult képviselője: Janiczak Dávid polgármester 

 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül 
TOP-1.4.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre 
Kedvezményezett TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 azonosító számon regisztrált, 2019. szeptember 
30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, 
amelyet a Támogató 2021. július 16. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. 
A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 
 
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, fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
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2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya „A Katona József utcai bölcsőde felújítása és bővítése” című és TOP-
1.4.1-19-BO1-2019-00043 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben 
rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 
történő finanszírozása. 
  
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a 
Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. 

 

Projekt fő helyszíne: 3600 Ózd, Katona József utca 2-4 hrsz.: 7714/1 
 
A projekt megvalósításának helyszíneit a szerződés melléklete tartalmazza. 
 
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 Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  

 
3.1. A Projekt kezdete 
 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.07.16. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. 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: 2022. 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. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt összköltsége 299.999.999,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenkilencmillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 299.999.999,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenkilencmillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása 
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 299.999.999 
Ft, azaz Kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint. 
 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 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 299.907.946,- Ft, azaz 
Kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázhétezer-kilencszáznegyvenhat forint. 

 

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés  

 
A Szerződés melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót 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 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani.  
 
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 

 
299.999.999,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-
kilencszázkilencvenkilenc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásnak.  
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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. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint 
valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 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.  
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t 
nyújtja. 
 
A melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé. 
 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól. 
 
8. Záró rendelkezések 

 
8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az  
ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek 
egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 
2.) 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.  
 
8.2. 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. 
 
8.3. 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 fenntartási időszak végén, 
hatályát veszti. 

 
8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a 
projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek 
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és 
érdekében eljáró más személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a 
Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő 
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően 
történik.  
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Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses 
kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 
határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó 
személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes 
adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.  
 
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni 
ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés 
jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató 
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani. 
 
 
8.5. 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. 
 
8.6. 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. 
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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. 
 

 
 

………………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt.: Ózd, 2021. év ………… hónap … napján. 

 
 

……….………… 
 
 

Közreműködő Szervezet 
 

P.H.  
 

Kelt.: Miskolc, 2021. év ………… hónap … napján. 

 
Mellékletek: 

1. A Projekt költségvetése 
2. A Projekt forrásai 
3. A Projekt mérföldkövei 
4. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
5. A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények 
6. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
7. Konzorciumi együttműködési megállapodás  
8. Közbeszerzési terv 
9. Adatfeldolgozási megbízási szerződés 
10. A megvalósítás helyszíne 
11. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek 
12. Kommunikációs terv 
13. A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája 
14. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy 

szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 
15. Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 
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1. sz. melléklet 
 

A projekt költségvetése 
 

 
Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata 
 
 

Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Projekt-előkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Egyéb szükséges 

háttértanulmányok, 

szakvélemények 1 4 627 755  1 249 494  5 877 249 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Projekt-előkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek 

(engedélyezési-, kiviteli- 

és tendertervek), ezek 

hatósági díja 1 11 553 346 3 119 404 14 672 750 



 

2 
 

Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Projekt-előkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Egyéb szükséges 

háttértanulmányok, 

szakvélemények 1 450 000 0 450 000 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott 

átalányalapú 

finanszírozás számított 

költsége 

Projekt-előkészítés 

költségei 

Közbeszerzési 

költségek 

Közbeszerzési szakértő 

díja, közbeszerzési 

dokumentáció 

összeállítása, 

közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység 

díja 1 1 889 763 510 236 2 399 999 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Bővítés 1 56 972 025 15 382 447 72 354 472 



 

3 
 

Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Bővítés 1 11 831 766 3 194 577 15 026 343 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Bővítés 1 5 224 560 1 410 631 6 635 191 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Bővítés 1 300 000 81 000 381 000 



 

4 
 

Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Bővítés 1 8 400 000 2 268 000 10 668 000 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Bővítés 1 1 885 000 508 950 2 393 950 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Felújítás 1 42 429 523 11 455 972 53 885 495 



 

5 
 

Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Felújítás 1 7 099 250 1 916 797 9 016 047 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Felújítás 1 33 957 047 9 168 402 43 125 449 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Felújítás 1 5 364 777 1 448 490 6 813 267 



 

6 
 

Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Felújítás 1 3 707 500 1 001 025 4 708 525 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Felújítás 1 20 816 648 5 620 495 26 437 143 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek Felújítás 1 2 011 904 543 214 2 555 118 



 

7 
 

Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei Bekerülési érték 1 9 516 299 2 569 401 12 085 700 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Egyéb szolgáltatási 

költségek 

Egyéb szolgáltatási 

költségek 1 300 000 0 300 000 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapja 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 1 175 000 47 250 222 250 
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Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott 

átalányalapú 

finanszírozás számított 

költsége 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 1 2 362 204 637 795 2 999 999 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott 

átalányalapú 

finanszírozás számított 

költsége 

Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsment 

személyi jellegű 

ráfordítása Munkabér 1 5 903 414 0 5 903 414 
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Támogatást igénylő 
neve 

Tevékenység neve Költségkategória Költségtípus Költségelem Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 200 

és 400 millió Ft közötti 

elszámolható 

összköltségű projektek 

esetében - Százalékban 

meghatározott 

átalányalapú 

finanszírozás számított 

költsége 

Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsment 

személyi jellegű 

ráfordítása 

Foglalkoztatást terhelő 

adók, járulékok 1 996 585 0 996 585 

ÓZD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése - 

Valós költség Tartalék Tartalék Tartalék 1 72 483 19 570 92 053 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 299 999 999 

 
 
 
 
 
 

………………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 

Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap … napján. 

……….………… 
 
 

Közreműködő Szervezet 
 

P.H. 
 
 

Kelt: Miskolc, 2021. év ………… hónap … napján. 



  

1 
 

2. sz. melléklet 
 
 

A projekt forrásai 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata 
 

Források (Ft) 

I. saját forrás 0 

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 

I/2. partnerek hozzájárulása 0 

I/3. bankhitel 0 

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 

II. egyéb támogatás 0 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 299 999 999 

Projekt elszámolható költsége 299 999 999 

IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei 0 

IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA 0 

IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 
– egyéb, nem uniós forrás 

0 

V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek 
költségei 

0 

Projekt teljes költsége 299 999 999 

 
 
 
 
 
 
 

………………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 

Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap …… napján. 

……….………… 
 
 

Közreműködő Szervezet 
 

P.H. 
 
 

Kelt: Miskolc, 2021. év ………… hónap … napján. 



  

1 
 

3. sz. melléklet 
 

A projekt mérföldkövei 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. 2021.12.31. 

Elkészülnek a tervezési anyagok, amelyek alapján a közbeszerzési eljárás kiírásra kerülhet. 
 
Támogatási feltétel, amelyet az 1. mérföldkőig szükséges teljesíteni: 

1.  Gondoskodni kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A 
projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.6. „Projekttel kapcsolatos 
egyéb elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek 
megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. 

2.  A Felhívás 5.5 és 5.6 pontjainak való megfelelés bemutatása. 
     3.     A 12. számú mellékletben lévő nyilatkozat alapján a részletes kommunikációs terv benyújtása. 
 

2. 2022.03.31. Lezárul a közbeszerzési eljárás, kivitelezői szerződés megkötése 

3. 2022.06.30. 
A kivitelezési munkálatok 50%-os készültségben, folyamatos a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment és a kötelező 
nyilvánosság feladatai. 

4. 2022.07.31. 
A kivitelezési munkálatok 75%-os készültségben, folyamatos a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment és a kötelező 
nyilvánosság feladatai. 

5. 2022.08.31. 
A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségben, folyamatos a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment és a kötelező 
nyilvánosság feladatai, megvalósul az eszközbeszerzés, ami a projekt zárásakor kerül elszámolásra. 

6. 2022.09.30. Projekt fizikai befejezés és zárás. 

 
 

………………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap …… napján. 

……….………… 
 
 

Közreműködő Szervezet 
 

P.H. 
 

Kelt: Miskolc, 2021. év ………… hónap … napján. 
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4. sz. melléklet 
 

A projekt műszaki-szakmai tartalma 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata 
 
 
A gyermekellátás körülményeinek fejlesztése, javítása a térségi esélyegyenlőségi koncepció egyik 
kiemelt prioritása. 
A tervezett projektben a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény infrastrukturális fejlesztése és a hozzá 
kapcsolódó eszközbeszerzések mind az önállóan támogatható tevékenységek körébe tartoznak. Az 
önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül két tevékenységet, a hatályos 
jogszabályokban minimálisan előírt akadálymentes parkolóférőhely fejlesztését és a megújuló 
energiaforrások alkalmazását terveztük be. 
A fejlesztés során beszerezni kívánt eszközök fejlesztő eszközöket, udvari játékokat, és fejlesztő 
játékokat, csoportszobai, valamint higiéniai felszereléseket tartalmaznak. 
 
Jelen támogatásból a Katona József úti bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és eszköz beszerzés 
valósul meg a 3600 Ózd, Katona József út 2-4 szám, hrsz. 7714/1 alatt. A tervezett fejlesztés során az 
épület falai teljes felületében új homlokzati hőszigetelő rendszert kapnak és megújul valamennyi 
nyílászáró. 
Az alárendelt helyiségek kivételével valamennyi helyiség új burkolatot kap. A teljes belső fal- és 
mennyezet felület diszperziós festéssel lesz ellátva. 
A korszerűsítés és energiahatékonyság jegyében megújul a teljes fűtéshálózat és a valamennyi 
vizesblokkban, konyhában és csapolóknál a víz- és szennyvízhálózat, valamint annak szerelvényei. 
Az épület teljes belső villamos hálózata megújul, új vezetékekkel, szerelvényekkel. A felújítás során 
korszerű, hosszú élettartamú, energiatakarékos lámpatestek lesznek beépítve. 
Az épület kedvező adottságát szem előtt tartva napelemek telepítésével. 
A tervezett fejlesztés során megújul az udvar, ahol akadálymentes parkoló kialakítására is sor kerül. 
 
A tervezett projekt a 290/2014. (XI.26) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján komplex 
programmal fejlesztendő járásba tartozó településen, valamint a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet 
2. számú melléklete alapján társadalmi-gazdasági szempontból kezdeményezett településen és 
jelentős munka-nélküliséggel sújtott településen, Ózdon valósul meg, ezáltal jelentősen hozzájárul a 
belső területi kiegyenlítődéshez.  
A projekt a bölcsőde feltételeinek javításával hozzájárul a pedagógiai munka szakmai színvonalának 
növekedéséhez és ezáltal jelentősen elősegíti a városban és a kistérségben élő 0-3 éves gyermeket 
nevelő szülők foglalkoztatásának javítását, a munkaerőpiacra történő visszatérését és így hozzájárul a 
gazdasági növekedéshez.  
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap … napján. 
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5. sz. melléklet 
A projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények 

 
Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata 
 
A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Bázisérték 
dátuma 

Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2022.09.30. 80 80 80 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2023.09.30. 0 80 80 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2024.09.30. 0 80 80 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2025.09.30. 0 80 80 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2026.09.30. 0 80 80 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2027.09.30. 0 80 80 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2022.09.30. 24 24 24 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2023.09.30. 0 24 24 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2024.09.30. 0 24 24 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2025.09.30. 0 24 24 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2026.09.30. 0 24 24 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

- - 2027.09.30. 0 24 24 

 
 
A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények: 
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Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény megnevezése Eredmény leírása 
Az eredmény 

számszerűsíthető 
célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, egyéb 

tulajdonsága 

6. 
A bölcsődei ellátást nyújtó új 
intézmények/szolgáltatások 

száma 
- 0 db - 

6. 

Bölcsődében, mini 
bölcsődében, családi 
bölcsődében újonnan 

létrehozott munkahelyek 
száma 

- 5 db - 

6. 
A bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény/szolgáltatás új 

férőhelyeinek száma 
- 24 db - 

 
 
 
 
 
 

………………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 

Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap …… napján. 

……….………… 
 
 

Közreműködő Szervezet 
 

P.H. 
 
 

Kelt: Miskolc, 2021. év ………… hónap … napján. 
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6. sz. melléklet 
 
 

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 
 
 
 
Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 

felhívás keretében „A Katona József utcai bölcsőde felújítása és bővítése” című és TOP-1.4.1-19-

BO1-2019-00043 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzata 

képviseletére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a  

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ózd Város 

Önkormányzata mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.  

Indoklás: 

 

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól: 

 

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a 

támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező 

feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként 

létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy azzá válik. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………..………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap … napján.
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7. sz. melléklet 
 
 

Konzorciumi együttműködési megállapodás 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 
 
 

Nem releváns 
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8. sz. melléklet 
 

Közbeszerzési terv 
 
 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata 
 

Támogatást 
igénylő 

Beszerzés tárgya 
Becsült nettó 

érték 
Közbeszerzési 
eljárás típusa 

Megjegyzés 

Ózd Város 
Önkormányzata 

Építési beruházás 200 000 000 
Nemzeti eljárás a 
Kbt. 115. § szerint 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

………………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H. 

 
 

Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap …… napján. 

……….………… 
 
 

Közreműködő Szervezet 
 

P.H. 
 
 

Kelt: Miskolc, 2021. év ………… hónap … napján. 
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9. sz. melléklet 
 
 

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

Nem releváns 
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10. sz. melléklet 
 
 

A megvalósítás helyszínei 
 
 
 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00043 
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata 
 

Sorszám Megvalósítás helyszíne 
Helyrajzi 

szám 

1. 3600 Ózd, Katona József utca 2-4  7714/1 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap … napján.
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11. sz. melléklet 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek 

 

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-1.4.1-19-BO1-2019-00043    
Kedvezményezett: Ózd Város Önkormányzata    

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 299 999 999,- Ft    
Kiemelt 

jelentőségű 

projekt 

1 Mrd Ft feletti támogatási összeg   
  

Infrastrukturális 
fejlesztés 

150 millió Ft alatti    
150-500 millió Ft  X   

500 millió Ft feletti     
Egyéb fejlesztés 

(eszközbeszerzés, 

képzés, 
szoftverfejlesztés, 

bértámogatás, 

tanácsadás, stb.) 

150 millió Ft alatti     
150-500 millió Ft     

500 millió Ft feletti   
  

Feladatok 
A projekt előkészítő szakasza (1–3.) 

A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)  
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.) 

Igen* Nem* 

 

1 Kommunikációs terv készítése X   

2 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése 

 X  

3 

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató 
(esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a 
projekt fizikai zárásáig 

X  

 

4 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

X   

5 
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes 
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok 
befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)  

X 
 

6 
A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla 
elkészítése és elhelyezése 

X   
7 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan  X  
8 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése X   

9 
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 
szervezése 

 X  

10 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 

X   

11 
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése 

 X  
12 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal X   

13 
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 

X   

Kelt: Ózd, 2021. év ………. hó ……… nap    

  

…………………………………………… 
Kedvezményezett cégszerű aláírása 

Ózd Város Önkormányzata 
 

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges 
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12. sz. melléklet 
Kommunikációs terv 

 
 
 
 

Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 

felhívás keretében „A Katona József utcai bölcsőde felújítása és bővítése” című és TOP-1.4.1-19-

BO1-2019-00043 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzata 

képviseletére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a Részletes kommunikációs tervet az 1. 

mérföldkő eléréséig benyújtom a Közreműködő Szervezet felé. 

 

 

 

……………………………………………..………… 
 

Ózd Város Önkormányzata  
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap … napján. 
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13. sz. melléklet 
 

A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája 
 
 
 
Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 

felhívás keretében „A Katona József utcai bölcsőde felújítása és bővítése” című és TOP-1.4.1-19-

BO1-2019-00043 azonosító számú támogatási kérelemben Ózd Város Önkormányzata 

képviseletére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 

hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) 

bekezdésének a) pontja, valamint a felhívás alapján az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok 

benyújtására az alábbiak szerint kerül sor: 

 

Támogatást igénylő Képviselő neve Aláírási címpéldány 

Ózd Város Önkormányzata Janiczak Dávid 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
77. § (1) bek. a) pontja alapján 

nem releváns 

 
 
 
 
 

……………………………………………..………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap … napján.
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14. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy 
szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni 

 
 
 
 
 
 
Alulírott Janiczak Dávid polgármester, mint a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 

felhívás keretében „A Katona József utcai bölcsőde felújítása és bővítése” című és TOP-1.4.1-19-

BO1-2019-00043 azonosító számú támogatási kérelemben a Ózd Város Önkormányzata 

képviseletére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 

projekt keretében a hivatkozott pályázattal összefüggésben a költségeket tevékenységenként 

utófinanszírozással kívánjuk elszámolni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………..………… 
 

Ózd Város Önkormányzata 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt: Ózd, 2021. év ………… hónap … napján.
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15. sz. melléklet 
 

Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 
 
 

- Nyilatkozat támogatói döntésben szereplő feltételek teljesítéséről 
- Részletes, szöveges indoklás a nem megvalósítandó horizontális tevékenységek esetében, 

ezen tevékenységek elmaradásának okáról. 

 


