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Iktatószám : IKT-2017-618-11-00001026
neve:
Somló-MarcalmenteKedvezményezett
Bakonyalja LEADER Akciócsoport
Projekt
címe:
Somló-Marcalmente-Bakonyalja
kétkeréken
Projekt azonosítószám : TOP-1 .2.1-15-VE1-201600023

Támogatási

Szerződés

amely létrejött
egyrészről

a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
Postacím : 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője : Somlai Józsefné igazgató, Máhlné Pályi Beatrix
Amália osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám : 329970
Adószám : 15329970-2-41

másrészről Somló-Marcalmente-Bakonyalja
továbbiakban: Kedvezményezett),

LEADER Akciócsoport,

irodavezető,

Imre

mint kedvezményezett

(a._

Postacím: 8564 Ugod, Petőfi u. 15.
Székhely/Lakcím: 8564 Ugod, Petőfi u. 15.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám) /ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői
igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 19-02-0002833
Adószám/adóazonosító jel: 19381909-1 -19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 59500203-11122685
Aláírásra jogosult képviselője : Szalczer György László elnök
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt:
napon az alábbi feltételekkel.

Szerződő

Felek) között az alulírott helyen és

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
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá

1.

Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül
a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé,
melyre Kedvezményezett TOP-1.2.1-15-VE 1-2016-00023 azonosító számon regisztrált, 2016.05.04
napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés
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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.
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 .
Szerződés

2.
Az

Előzményekben

tárgya
meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi

Szerződést

kötik:

2.1.
A Szerződés tárgya a Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken című és TOP-1.2.1-15VE1-2016-00023 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 Ugod Petőfi utca 15. 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. (Xl. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon ~
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
2.3.

A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a
foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Szerződésben

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.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhető.

3.

A Projekt megvalósításának

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási idöszakának
3.2.

időbeli

kezdő időpontja :

A Projekt keretében az ezt

követően

kezdő időpontját
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a felhívás határozza meg.

felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

Euröpai Un iö
•
Európai Strukturális
1 és BeruhazaS1 Alapok
K<)l(~1ANYA

2017. év 06. hó 01 . nap.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának

3.3.

ütemezése
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3.3.1

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 05. hó 31 . 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: 2020. év 08. hó 31 . nap.
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 116 339 700 Ft, azaz száztizenhatmillió-háromszázharminckilencezerhétszáz forint.
4.2.

A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége
háromszázharminckilencezer-hétszáz forint.
A Projekt költségvetését a

Szerződés

A Projekthez felhasználásra

4.3.

A Projekthez felhasználására
tartalmazza .
4.4.

116 339

700

Ft,

azaz száztizenhatmillió-

1. melléklete tartalmazza.
kerülő

kerülő

források

források részletes bontását a

Szerződés

2. melléklete
,

A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. de legfeljebb 116 339
700 Ft, azaz száztizenhatmillió-háromszázharminckilencezer-hétszáz 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
összeg legfeljebb 50 %-a.

előleg

mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 58 169 850 Ft, azaz ötvennyolcmilliószázhatvankilencezer-nyolcszázötven 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.
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A mérföldkövek elérését megelözően az ÁSZF 3.5.1 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 megfelelöen a jelen Szerződés alapján nyújtott
támogatásból
116.339.700 Ft, azaz száztizenhatmillió-háromszázharminckilencezer-hétszáz forint nem
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5.

A Projekt

műszaki-szakmai

minősül

az

tartalma

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

6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és

műszaki-szakma i

eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 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
272/20 14. (Xl.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettség alól.

8.

Egyéb rendelkezések

9.

Záró rendelkezések

9.1 .
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. (Xl.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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Felek a Szerződés i dőtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó
telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés
aláírásával egyidejűleg , változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.2.

Szerződő

A

nevéről ,

postacíméről,

9.3.
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 fenntartás időszak végén
hatályát veszti.
9.4.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011 . évi CXII. töNény 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 Támogató és 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.
9.5.

Szerződésben

A

Törvénykönyvről

nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári
szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az

irányadók.

9.6.

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 szeNei(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 7 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 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_
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Máhlné Pályi Beattiiámogató
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Imre Amália
osztályvezető

Kelt: Vesz

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 - Konzorcium i együttműködési megállapodás
a_ melléklet - Közbeszerzési terv
9_ melléklet - Rövid összefoglaló 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)
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1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

Támogatást
igénylő

Költség kategória

Költségtípus
Előzetes

Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport

Projektelőkészítés

költségei

tanulmányok,
engedélyezési
dokumnetumok
költségei

Mennyiség

Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

tervek, kiviteli
és tendertervek és
ezek hatósági díjának
költségei

1

4 800 OOO

0

4 800 OOO

Kerékpáros fenntartási
terv

1

550 OOO

0

550 OOO

Társadalmi partnerek,
érintettek bevonásával
kapcoslatos költségek

1

50 OOO

0

50 OOO

Megnevezés
Műszaki

Előzetes

Somló-Marcal menteBakonyalja LEADER
Akciócsoport

Projektelőkészítés

költségei

Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport

Eu rópai Unió

Projektelőkészítés

költségei

tanulmányok,
engedélyezési
dokumnetumok
költségei
Elözetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumnetumok

•
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1 es Beruhazási Alapok
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költségei
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-Marcal menteBakonyalja LEADER
Akciócsoport

Projektelőkészítés

Projektelőkészítés

költségei
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások költségei
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások költségei

Közbeszerzési
szakértő díja

Egyéb

Egyéb

projektelőkészíthez

projektelőkészíthez

kapcsolódó költség

kapcsolódó költség

Egyéb szolgáltatási
költségek

1

1 150 OOO

0

1 150 OOO

1

400 OOO

0

400 OOO

1

300 OOO

0

300 OOO

Biztosítékok jog,
közjegyzői,

bankköltségei

Egyéb szolgáltatási
költségek

Vagyonbiztosítás díja

1

500 OOO

0

300 OOO

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó
költségek

Építéshez kapcsolódó
költségek

10

157 480

42 520

2 OOO OOO

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó
költségek

Építéshez kapcsolódó
költségek

37

94488

25 512

4 440 OOO

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó
költségek

Építéshez kapcsolódó
költségek

300

31 496

8 504

12 OOO OOO

Beruházáshoz

Építéshez kapcsolódó

Építéshez kapcsolódó

37

787402

212 598

37 OOO OOO

Somló-Marcalmente-

Európai Un ió
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1 es Beruházás, Alapok
MAG YA RO RVt\( ,
KOl(MANYA

Közbeszerzési
költségek

költségei
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Bakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-Marcal menteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-Marcal menteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER

költségek

költségek

Egyéb szakértői
szolgáltatás költségei

Egyéb szakértői
szolgáltatás költségei

1

5 984 252

1 615 748

7 600 OOO

Egyéb szakértői
szolgáltatás költségei

Fordítás, tolmácsolás,
lektorálás költségei

1

550 OOO

0

550 OOO

Projektmenedzsment
költségei

Projektmenedzsment
hezigénybevett
szkértői szolgáltatás
díja

Projektm enedzsm enthe
z igénybevett szkértői
szolgáltatás díja

2

350 OOO

0

700 OOO

Tartalék

Tartalék

Tartalék

1

5 800 OOO

0

5 800 OOO

Egységköltség alapon
elszámolható költség

Átalány alapú
egység költség

Utazási költség

1

300 OOO

0

300 OOO

Egységköltség alapon
elszámolható költség

Átalány alapú
egységköltség

1

10 OOO

0

10 OOO

Egységköltség alapon
elszámolható költség

Atalányalapú
egység költség

1

120 OOO

0

120 OOO

kapcsolódó költségek
Szakmai
tevékenységhez
kapcsolódó
szolgáltatások költségei
Szakmai
tevékenységhez
kapcsolódó
szolgáltatások költségei

Európai Unió

•

Európai Strukturális
1 és Beruházás,Alapok

MAGYARORSZAG
KORMANYA

BEFEKTETES A JÖVÖBE

Kötelezően előírt

nyilvánosság
biztosításának költsége
Kötelezően előírt

nyilvánosság
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Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-Marcal menteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport

biztosításának költsége
Egységköltség alapon
elszámolható költség

Atalányalapú
egység költség

Egységköltség alapon
elszámolható költség

Átalány alapú
egység költség

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Eszközbeszerzés
költségei

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

1

50 OOO

0

50 OOO

1

5 OOO

0

5 OOO

Eszkzbeszerzés
költségei

30

196 850

53 150

7 500 OOO

Eszközbeszerzés
költségei

Eszkzbeszerzés
költségei

42

3 622

978

193 200

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Eszközbeszerzés
költségei

Eszkzbeszerzés
költségei

42

10 236

2 764

546 OOO

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Eszközbeszerzés
költségei

Eszkzbeszerzés
költségei

42

50 394

13 606

2 688 OOO

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Immateriális javak
beszerzése

Immateriális javak
beszrzése költsége

1

6 220 473

1 679 527

7 900 OOO

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Immateriális javak
beszerzése

Immateriális javak
beszrzése költsége

1

2 500 OOO

675 OOO

3 175 OOO

Eu róp ai Uni ó
•
Európai Strukturális
1 es Beruházási Alapok

M ,\CYAROR,LAG
KORMANYA

Kötelezően előírt

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

nyilvánosság
biztosításának költsége
Kötelezően előírt

nyilvánosság
biztosításának költsége
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Somló-Marcal menteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-Marcal menteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-Marcal menteBakonyalja LEADER
Akciócsoport

Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások költsége
Szakmai

szolgáltatások
költsége

kapcsolódó
szolgáltatások költsége
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások költsége

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei

Szakmai

Marketing,

tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások költsége
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások költsége
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások költsége
Szakmai

tevékenységekhez

Somló-Marcal mente-

Európai Un ió
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1 es Beruházas, Alapok
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Műszaki ellenőri

BEFEKTETÉS A JOVÖBE

Műszaki ellenőri

1

200 OOO

0

200 OOO

Marketingeszközök
fejlesztése

42

51 181

13 819

2 730 OOO

Marketingeszközök
fejlesztése

3 OOO

394

106

1 500 OOO

Marketingeszközök
fejlesztése

5 OOO

300

81

1 905 OOO

Marketingeszközök
fejlesztése

3 500

91

24

402 500

Marketingeszközök
fejlesztése

160

1 575

425

320 OOO

Marketingeszközök

5 OOO

197

53

1 250 OOO

szolgáltatások költsége
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Bakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER
Akciócsoport
Bakonyszücs Község
Önkormányzata
Bakonyszücs Község
önkormányzata
Magyarpolány Község
önkormányzata
Magyarpolány Község
Önkormányzata
Nagytevel Község
Önkormányzata
Nagytevel Község
Önkormányzata
Ugod Közsg
önkormányzata
Ugod Közsg
Önkormányzata

tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgáltatások költsége
Projektmenedzsment
költsége
Projektmenedzsment
költsége
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
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1 és Beruházas, Alapok
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kommunikációs
szolgáltatások
költségei
Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítása
Projektmenedzsment
személyi jellegű
ráfordítása
Epítéshez kapcsolódó
költségek
Epítéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Epítéshez kapcsolódó
költségek
Epítéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek

'!

~

fejlesztése

Munkabér

25

60 OOO

0

1 500 OOO

Foglalkoztatást terhelő
adók, járulékok

25

16 200

0

405 OOO

1

787 402

212 598

1 OOO OOO

1

94488

25 512

120 OOO

1

787 402

212 598

1 OOO OOO

1

94488

25 512

120 OOO

1

787 402

212 598

1 OOO OOO

1

94488

25 512

120 OOO

1

787 402

212 598

1 OOO OOO

1

94 488

25 512

120 OOO

Epítéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Epítéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
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Városlőd

Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek
Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Község
Önkormányzata
Városlőd Község
Önkormányzata
Városlőd Község
Önkormányzata

Epítéshez kapcsolódó
költségek
Epítéshez kapcsolódó
költségek
Epítéshez kapcsolódó
költségek

Epítéshez kapcsolódó
költségek
Epítéshez kapcsolódó
költségek
Epítéshez kapcsolódó
költségek

1

787 402

212 598

1 OOO OOO

1

94 488

25 5 12

120 OOO

1

157 480

42 520

200 OOO

116 339 700
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2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

Források

(Ft)

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:
Saját forrás

0

Összesen

116 339 700
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

Mérföldkő

Mérföldkő

elérésének
tervezett dátuma

sorszáma

1.

2018.05.31 .

2.

2018.11.30.

3.

2019.06.30.

4.

2020.05.31 .

Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt tartamai-műszaki előkészítése : Marketing stratégia elkészítése
TOM szervezet bevonásával. Társadalmi partnerek, érintettek
bevonásával építési terv, kerékpárforgalmi hálózati terv, nyomvonal
feltárása. Egyeztetés Kerékpáros Magyarország Szövetséggel.
Engedélyeztetés. Konzorciumi megállapodás véglegesítése. Partnerségi
és együttműködési megállapodások megkötése szolgáltat?kkal és
turisztikai attrakciókkal. Nyilatkozat majdani TOM tagságról. Uj weboldal
elkészítése, projekttábla kihelyezése.
Közbeszerzés lefolytatása.
Kivitelezés kb. 50%-ának megvalósulása. Kerékpáros pihenőhely
kialakítása: szaletli, szemetes, kerékpártámasz kialakítása, mobil WC
felállítása, információs táblák felállítása.
Kivitelezés 100%-os megvalósulása. Utjelző táblák elhelyezése,
kerékpárok, szerviz egységcsomag, műszaki elsősegélycsomag, Relags
elsősegély csomag beszerzése. GPS készülékhez térkép elkészítése,
információs anyagok fordítása (angol, német), információs táblákra
települési térképek felrakása, vagyonbiztosítás megkötése. Meglévő
országos térképes honlapok továbbfejlesztése, A/2 méretű térkép,
kiadvány és SMB kerékpártúra útlevél elkészítése. Bélyegzők
beszerzése útlevélhez, fa kitűző . TERKEPTER és Kerékpárút
Nyilvántartó Rendszer feltöltése, fotódokumentáció lezárása.
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4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TART ALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

Mérföldkő

sorszáma

1.

2.

Eredmény
Eredmény megnevezése

számszerűsíthető

Eredmény leírása

célértéke

Projekt előkészítése

Közbeszerzés lefolytatása

Elkészítésre kerül a marketing stratégia a TDM
szervezet bevonásával, megtörténik a társadalmi
partnerek, érintettek bevonásával az építési
tervdokumentáció, kerékpárforgami hálózat terv és
nyomvonal feltárása.
Megtörténik a szükséges közbeszerzési eljárások
lefolytatása

Európai Uni ó
•
Európa, Strukturális
1 és Beruházasi Alapok
MAG,ARORSLAG
KORMANY,\

BEF E K TE TES A JÖVŐBE

y
1

~

4

Eredmény
számszerűsíthető

célértékének
mértékegysége

j
Az eredmény nem
egyéb
tulajdonsága

számszerűsíthető,
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dokumentum

Elkészül a közbeszerzést
megelőző valamennyi
dokumentum .
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Elkészülnek a közbeszerzés
lebonyolításához szükséges
anyagok és megtörténik a
közbeszerzési eljárás
lefolvtaiésa.
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Mérföldkő

sorszáma

Eredmény
Eredmény megnevezése

számszerűsíthető

Eredmény leírása

3.

Kerékpáros pihenőhelyek
kialakítása

42 településen megvalósul a kerékpáros pihenőhelyek
kialakítása: szaletli (asztal, pad és tető egyben),
szemetes, kerékpártámasz, információs tábla
elhelyezése, néhány településen mobil wc elhelyezése

4.

Kerékpárosbarát elemek
beszerzése

Megtörténik a szervíz egységcsomagok, műszaki
elsősegély csomagok, elsősegély csomagok
beszerzése

4.

4.

4.

célértéke

célértékének
mértékeavsége

42

db

Megtörténik a kölcsönzéshez biztosítandó, az út és
terepviszonyoknak megfelelő, nyeregtáskával felszerelt
kerékpárok beszerzése
Elkészítésre kerül a GPS készülékekhez szükséges
Immateriális javak
térkép, az országos honlapok továbbfejlesztése az
beszerzése, felmérés és
SMB kétkeréken projekt feltüntetésével, ehhez
adatbázis
megtörténik az adatfelvételezés a helyi értékekről,
látnivalókról, szolQáltatókról, fényképekről.
Kerékpárok beszerzése

Útjelző táblák kihelyezése
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300

Megvalósul a kijelölt kerékpárutak kitáblázása.
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Eredmény
számszerűsíthető

Jl~
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Az eredmény nem
számszerűsíthető,

egyéb
tulajdonsága

Kerékpáros pihenőhelyek
kialakítása.
42 helyszín kerül
felszerelésre a
kerékpárosbarát
csomaqokkal.
Megtörténik a kölcsönzést
biztosító szolgáltatók
hálózatosodása.

db

Megtörténnek a kerékpáros
útvonal elektronikus
elérhetőségét megalapozó
munkálatok.

db

A kijelölt kerékpáros
útvonalak mentén
megtörténik a turisztikai
táblák elhelyezése nem csak
a 42 településen , hanem a
devecseri és pápai járás többi
településén is, ahol az még
szükséges.
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4.

Marketing fejlesztés

Elkészítésre kerül a nyomtatott térkép, kiadvány, az
információs táblákra a települési térképek, SMB
kerékpártúra útlevél, bélyegző, fa kitűző.
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5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI
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ődés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
~ Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:
Monitoring mutató
megnevezése
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése
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Kedvezményezett

Cél
változás

Cél
összváltozás

Cél
kumulált

2021.12.31 .

2 OOO

2 OOO

2 OOO

2022.12.31 .

2 500

4 500

4 500

2023.12.31 .

2 600

7100

7 100

2024.12.31 .

2 700

9 800

9 800

2025.12.31 .

2 800

12 600

12 600
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6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2. 1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 84. § (1) m) pontja alapján
kérelmezte a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport biztosítéknyújtási kötelezettség
alóli mentességet.
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét
naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és kérelmezte az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban : Art.) 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban
történő szerepeltetését.
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességre
vonatkozó kérelme jóváhagyásra került, így az Kedvezményezett a 272/2014. (Xl.5.) Korm . rendelet
84. § (1) m) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
,
A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség tárgyában benyújtott kérelem, valamint a biztosíték
mentességi kérelem elfogadásáról szóló jóváhagyás a Támogatási Szerződés mellékletét képezi.
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7. sz. melléklet
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Kétkeréken Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Területés Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés tárgyú felhívására TOP-1.2.1-15-VEl-2016-00023 azonosító számon regisztrált
támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. május 4. kelt támogatói
döntése alapján támogatásban részesített.
A projekt címe: Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken (továbbiakban Projekt), amelynek
megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi
(a továbbiakban Megállapodás) kötik:

Európai Unió
Európai Strukturális
1 és Beruházási Alapok
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együttműködési

megállapodást
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2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):
Szervezet neve:

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

Postacím:

8564 Ugod, Petőfi u. 15.

Székhely:

8564 Ugod, Petőfi u. 15.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

19-02-0002833

Adószám:

19381909-1-19

Aláírásra jogosult
képviselöje:

Szalczer György László elnök

Számlavezetö neve:

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Számlaszám :

59500203-11122685

Szervezet neve:

Bakonyszücs Község Önkormányzata

Postacím:

8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.

Székhely:

8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

426859

Adószám:

15426857-1-1 9

Aláírásra jogosult

Oláh Kálmán Géza polgármester

képv iselője :

1
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Számlavezető

neve:

Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet

Számlaszám:

72800102-10017148-00000000

Szervezet neve:

Magyarpolány Község Önkormányzata

Postacím:

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6 .

Székhely:

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

429827

Adószám :

15429829-1-19

Aláírásra jogosult

Grőber

József polgármester

képviselője:

Számlavezető

neve:

OTP Bank

Számlaszám :

11748038-15429829-00000000

Szervezet neve:

Nagytevel Község Önkormányzata

Postacím:

8562 Nagytevel, Kossuth u. 56 .

Székhely:

8562 Nagytevel, Kossuth u. 56 .

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

426871

Európai Unió
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Számlavezető

neve:

Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet

Számlaszám:

72800102-10017148-00000000

Szervezet neve:

Magyarpolány Község Önkormányzata

Postacím:

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6 .

Székhely:

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

429827

Adószám :

15429829-1-19

Aláírásra jogosult

Grőber

József polgármester

képviselője:

Számlavezető

neve:

OTP Bank

Számlaszám :

11748038-15429829-00000000

Szervezet neve:

Nagytevel Község Önkormányzata

Postacím:

8562 Nagytevel, Kossuth u. 56 .

Székhely:

8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

426871
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Adószám :

15426871-2-19

Aláírásra jogosult

Orbán Sándor polgármester

képviselője:

Számlavezető

neve:

Raiffaisen Bank

Számlaszám :

12085004-00101411-00100003

Ugod Község Önkormányzata

Szervezet neve:

Postacím:

8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Székhely:

8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

428215

Adószám :

15428213-2-19

Aláírásra jogosult

Vörös Tibor Miklós polgármester

képviselője :

Számlavezető

neve:

OTP Bank

Számlaszám:

11748045-15428213-00000000

Városlőd Község Önkormányzata

Szervezet neve:

Postacím:

8445

Európai Unió
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Városlőd,

Székhely:

8445

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

428907

Adószám :

15428907-2-19

Aláírásra jogosult
képviselöje:

Csekényi István polgármester

Számlavezető

83 TAKARÉK Szövetkezet

neve:

Számlaszám :

Templom tér 4.

73600015-15428907-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. április 20-án kelt „Konzorciumi

együttműködési

megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Somló-MarcalmenteBakonyalja LEADER Akciócsoport Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban
Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési
Megállapodással megerősítik.
A

Konzorciumvezető

működtetése

a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

megfelelő

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1 . A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a

Konzorciumvezető

részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt
magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 11 . §-a és
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak
esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat
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nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok
kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1)
bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve
egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét
előzetesen elfogadják.
A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet
rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek .
A

eltérő

Konzorciumvezető

a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét
fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
szerződés

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni , a
teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításánal(
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely
olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (Xl. 5.)
Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek ,
aki - szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a
Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.
A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm . rendelet 86. §-ában, a támogatási
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető .
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől , a
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a
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Projektben foglalt tevékenységekkel,
költségvetéssel összhangban:

Tag neve

1.

SomlóMarcalmenteBakonyalja
LEADER
Akciócsoport

mérföldkövekkel,

Tevékenység

Marketing
stratégia,
fenntartási
terv
készítés, pihenőhely
37
településen,
szervízcsomag,
kerékpárút kitáblázás,
eszközbeszerzés,
elsősegély csomagok,
marketing
tevékenység,
nyilvánosság
biztosi tása,

műszaki -szakmai

A tevékenységre jutó
elszámolható költség
összege

tartalommal ,

illetve

A tevékenységre jutó
támogatás összege

110 539 700 Ft

110 539 700 Ft

projektelőkészítés,

szakmai
megvalósításhoz
kötődő szolgáltatások,
projekt menedzsment

2.

Bakonyszücs
Község
Önkormányzata

pihenőhely kialakítása
a településen

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

3.

Magyarpolány
Község
Önkormányzata

pihenőhely kialakítása
a településen

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

4.

Nagytevel
Község
Önkormányzata

pihenőhely kialakítása
a településen

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

5.

Ugod Község
Önkormányzata

pihenőhely kialakítása
a településen

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

pihenőhely kialakítása
a településen

1 320 OOO Ft

1 320 OOO Ft

Városl őd

6.

Község
Önkormányzata

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
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3.4. Az. egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó
1
támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza .
Tag neve

1.

SomlóMarcalmenteBakonyalja
LEADER
Akciócsoport

Elszámolható költség

Igényelt előleg

Támogatási összeg

110 539 700 Ft

110 539 700 Ft

52 369 850 Ft

2.

Bakonyszücs
Község
Önkormányzata

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

3.

Magyarpolány
Község
Önkormányzata

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

4.

Nagytevel
Község
Önkormányzata

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

5.

Ugod
Község
Önkormányzata

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

1 120 OOO Ft

1 320 OOO Ft

1 320 OOO Ft

1 320 OOO Ft

Városlőd

6.

Község
Önkormányzata

'

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt
elszámolható költségének O %-kát képezi, az alábbi megoszlásban

Tag neve

önrész formája

2

:

részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez
képest(%)

önrész összege

1.

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

1
2

A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.
A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.
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3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja
össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek
elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a
szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a
támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a
monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési
igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy
rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő
tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag
döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben
meghatározott korlátokat.
,
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2.
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal
összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag
vonatkozásában maximálisan meghatározott.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó
támogatás folyósítását felfüggeszti.
Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a
mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés,
ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a
Konzorciumvezető a 272/2014. (Xl. 5.) Korm . rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem
módosítja.
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre

Európai Unió
•
Európai Strukturális
1 és Beruházási Alapok

MA<.,\AllUR)/Al,
KOl (MANYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

9

í',

SZÉCHENYI •

.
N•Mll

l <...,AZl>M1Al.l
MINl\71 H~llJ M

irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.7. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja
a 20 millió forintot és a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a
biztosítékadási kötelezettség alól 3 .
A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm .
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring
és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.
3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét é~
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött
egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

szerződésért

a tagok

felelőssége

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről , postacíméről, telefon és telefax-számáról,
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről
tájékoztatja a Tagokat.

Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot , a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is
szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk,
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

3
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A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli
egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést
követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a
projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető , más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a
Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
4
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra :

létrejövő

dolgok és

A támogatás felhasználásával létrejövő dolgok és egyéb jogok annak a tagnak a tulajdonát képezik,
amelyik tagnak a nevére az adott beszerzésről kiállított számla szól. Minden tagnak kötelessége a
projekt céljának megfel elően biztosítani az egyes dolgok használatát.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti , hogy a Projekt megvalósításában részt kíván
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
7.2. Konzorcium i tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

4

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási
kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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a) nem változik a projekt alapvető célja,
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt
dokumentumok,
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést
pozíció átadása megtörténik,

megelőzően

a

konzorciumvezetői

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is-, kivéve,
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a
támogatási jogviszonyba,
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki
fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt

megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.
7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult
kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár
szakmai szempontból veszélyezteti.
A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a
Támogatónak.

Konzorciumvezető

köteles megküldeni a

'

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszunese nem eredményezi a jelen
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve , ha ennek következtében a Tagok a támogatási
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és
emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.
7.6.

A

Tag

kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles
továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a
Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető , a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír
alá
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A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés
megszunese1g terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum -megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni,
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes
használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben
visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett
általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás

8.1 . Jelen Megállapodás a támogatási

megszűnése

szerződés

sorsát. Ennek értelmében a támogatási
vonja maga után.

és módosítása

elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
jelen Megállapodás megszűnését

szerződés megszűnése

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik , ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám
alá, illetve egyre csökken.
8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható,
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a
Támogatótól.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (Xl. 5.) Korm . rendelet 86. §-ának megfelelően .
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát
kizá~ák.

9. A Tagok egyéb megállapodásai

5

9/10. Záró rendelkezések
A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pont~ k n m törölhetők , ellentétes
vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.
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10.1. Jelen Megállapodás 15 oldalon és 7 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
10.2. A jelen· Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a
Megállapodást megküldi a Támogató részére.
10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró
képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná
vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.
10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pápai Városi
illetékességét kötik ki.

Bíróság

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

Támogatást

Beszerzés
tárgya

igénylő

SomlóMarcal menteBakonyalja
LEADER
Akciócsoport
SomlóMarcal menteBakonyalja
LEADER
Akciócsoport

Becsült nettó érték

építés

48.220.472.- Ft

szolgáltítás

21.234.252.- Ft

Közebszerzési
eljárás típusa
Nemzeti
eljárásrend
szerinti Kbt.
115. § szerinti
eljárás
Nemzeti
eljárásrend
szerinti Kbt.
113. § szerinti
nyílt eljárás

Megjegyzés

q~~~
Kedvezményezett

irodavezerb

P.H.

Európa i Unió

1
MAL,\i\l\Oil:,/Al ,

KORMANY

•

Európai Strukturális

//,

5_,.,••,,.,..

~

BEFEKTETÉS A JÖVÖBE

. ámogató
Ma'hln,e Pa'I y1. B eat m·

P.H.

Imre, Amália..
osztalyvezeto

SZÉCHENYI

N f M/. Ll t....A'llJA!»Al, I
MINIS7TI RllJ M

9. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport (rövidített név: SMB LEADER Egyesület,
székhely: 8564 Ugod, Petőfi u. 15.) a „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken" elnevezésű
projekt keretében kívánja megvalósítani a Pápai és Devecseri járás összes településének, továbbá az
ajkai járásból az Egyesülethez tartozó négy településnek a kerékpáros turisztikai fejlesztését.
A Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken projekt keretében az SMB LEADER Egyesület
fejlesztési területéhez tartozó 41 település és az Egyesületben tagsággal rendelkező Pápa város
területén kerül sor
kerékpáros útvonalak kijelölésére,
kitáblázására,
pihenőhelyek kialakítására [szaletli (asztal, pad és tető egyben), szemetes, kerékpártámasz,
információs tábla, néhány településen faházban elhelyezett mobil WC], és
kerékpárosbarát szolgáltatások [kerékpárosoknak szóló információszolgálatás, szerviz és
elsősegély egységcsomagok biztosítása, szervízszolgáltatás megszervezése] kialakítására.
A kijelölt útvonalakról, az elérhető szolgáltatásokról, turisztikai attrakciókról nyomtatott térkép
készül, továbbá kisebb kiadvány. A projekt során feltérképezésre kerülnek a kijelölt útvonalak, majd
az adatok az előírt Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer mellett feltöltésre kerülnek további honlapokon.
A túraútvonal népszerűsítéséhez versenyt hirdetünk a kerékpáros turisták között, melyhez SMB
kerékpártúra útlevél készül a településeken kiosztásra kerülő bélyegzőkkel, amivel igazolni tudják a
megtett kilómétert, illetve a felkeresett települések számát. Ezen felül az elkészülő emblémával
díszített fa kitűzővel kívánjuk ösztönözni a túrákra jelentkezőket.
A pályázat keretében 30 db, az út és terepviszonyoknak megfelelő, nyeregtáskával ellátott kerékpár is
beszerzésre kerül a kölcsönzés biztosításához, melyek a kiválasztásra kerülő szolgáltatóknál kerülnek
elhelyezésre.
Ezen felül létre kívánunk hozni több turisztikai termékcsomagot, melynek során elő kívánjuk segíteni
a turisztikai szereplők együttműködését, a turisztikai vonzerők hálózatosodását, a kisebb turisztikai
potenciállal rendelkező település vonzerőinek egységes tematika alá rendezését, mellyel meg kívánjuk
alapozni a tematikus térség (desztináció) létrehozását. Ennek érdekében a létrehozásra kerülő új
honlapunkon a fejlesztési területen felül a Pápai és a Devecseri járás további településeit is fel
kívánjuk tüntetni, beleértve Pápa város turisztikai vonzerőit, attrakcióit, kerékpárosbarát szolgáltatóit.
Ez egyrészt bemutatná a településeket, településenként a turisztikai vonzerőket,
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szolgáltatásokat, kerékpárosbarát elemeket, másrészt tematikusan a különböző attrakciókat,
látnivalókat (pl. rendezvények, várak/kastélyok, kápolnák, kálváriák, műemlék templomok, kilátók,
tanösvények, horgásztavak,

á.

~ ~ ~~

. . . . . . . ..

Kedvezményezett

P.H.
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10. sz. melléklet
PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEAOER Akciócsoport
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Település
Ugod
Adásztevel
Apácatorna
Bakonyjákó
Bakonykoooány
Bakonyszücs
Bakonyszücs
Bakonytamási
Borszörcsök
Csót
Dabrony
Devecser
Devecser
Gic
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kup
Naavalásony
Naavdém
Nóráp
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Pusztamiske

Kossuth L. u. 82.
Rákóczi Ferenc tér
Petőfi Sándor u. 24.
Kossuth L. u. 8.
Jókai Mór u. 2.

Petőfi u. 58.
közpark
közpark

Arpád u. 10.
Kossuth L. u. 50.

Markovics u. 77.

Somlóienő

Somlóvásárhely
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid
Nagypirit
Homokbödöge
Nagytevel
Bakonyság
Kisberzseny
Maavarpolány

Névtelen tér
Széchényi tér 14.

Jókai Mór u.
Széchenyi u. 20.

Városlőd

Kolontár
Lovászpatona
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Utca, házszám
u. 15.

Petőfi
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Arany J. u. 4.

Hrsz
11
449
145/1
16/3
29.
161/1
016/4
317
336/2
10
215
408/2
420
164
100/1
027
218
309/3
96/4
248
126/3
124
388/2
77/1
76/5
188/4
1242/6
372/17
139/1
74/14
76
87
024/30
233
82
18/1
335
355
71
0211 /7
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41 .
42.
43.
44.
45.
46 .

Farkasgyepű

Kisszőlős

Petőfi S. u. 42.
Rákóczi u. 7.

Csehbánya
Béb
Ugod
Pápa

169
138
2
141
0269/15
6359/1

. dfi~~ . ~. . ... . . ....
Kedvezményezett
P.H.
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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-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

Szerződésben

megítélt támogatási összeg*:

Kiemelt
Jelentőségű

1 Mrd Ft feletti támogatási összeg

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

1
2

3

4
5
6
7

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

X

500 millió Ft feletti

Feladatok
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)
A projekt megvalósítását követő szakasz (10- 14.)
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
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•
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150 millió Ft alatti
150-500 millió Ft
500 millió Ft feletti
150 millió Ft alatti
150-500 millió Ft

\

Igen*

Nem*
X
X

X

X
X
X
X
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8
9
10
11
12
13

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció
készítése
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény
szervezése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések összeQvűitése
Eredménykommunikációs információs anyagok,
kiadványok készítése
TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal
A beruházás helyszínén „D" típusú tábla elkészítése és
elhelyezése
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Kedvezmenyezett cegszeru ala1rasa
Szalczer György László
elnök
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Európai Unió
•
Európai Strukturális
1 és Beruházás, Alapok
1' \ Al, \ AllOllVA(,
KORMIÍ NYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI '
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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

MELLÉKLET

d~.b. . . . ......
Kedvezményezett

P.H.

Kelt:

Európai Uni ó
•
Európai Strukturiilis
1 és Beruházás, Alapok
MA<.,\ARUI\ \LA(,
KOI\MA NYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

u{o

06

ott- ..

h.
.
Oj) , 2017 . ev
. . . onap ... napJan.

SZÉCHENYI '

13. sz. melléklet
"~MZí í(,Ai'l)A\M~J
M INIS7T~RIUM

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI
FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023
Kedvezményezett: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport

A tervezett költségeket, tevékenységeket utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

ch>JJ~~'---

·· · ··· ···· ·· ······· ···· ··· · ······· ······· ·· ·· ·· ·· ··· ····· ······ ····
Kedvezményezett
P.H.

\1.-.~ _Qj) ___ _...... ........ , 2017. é/?.f hónap ~ .?-napján.

Kelt: ... ...
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Európai Unió
•
Európa, Strukturális
1 es Beruházas, Alapok

MAGYARORSZAt ,
KORMANYA

BEFEKTETÉS A JÖVÖBE
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14. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)RÓL

Nyilatkozom, hogy teljesítettük a szerződéskötéshez szükséges feltételeket, a
szükséges dokumentumokat benyújtottuk .

. . CfuJ~~ · ·· ···
Kedvezményezett

Euröpal Uni ö
•
Európai Strukturáhs
és
Beruházási
Alapok
1
M AL \ A RUll \LAl,

KORMA 'YA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

szerződéskötéshez

SZÉCHENY I '

~I Mí'r Í\,/1\/PA.~Al ,;

\1 '\,l,/lll'... ll ll- \

Szalczer György részére
elnök

Iktatószám: IKT-2017-618-ll-00001023
Hiv. szám: IKT-2017-618-ll-00001012
Ügyintéző : Major Bálint István
Telefon: 88/623-964
Tárgy: Értesítés biztosítékmentességi
kérelem elfogadásáról

Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER Akciócsoport
Ugod
Petőfi u. 15.
8564
Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítjük, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott TOP-1.2.1-15-VEl-2016-00023 azonosító számú projektjéhez kapcsolódó
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességre vonatkozó kérelmét a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága, mint a Támogató nevében eljáró
Közreműködő Szervezet jóváhagyta.
A jelen jóváhagyó levelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 76.4 pontja alapján arra tekintettel állítottam ki, hogy a
Kedvezményezett megfelel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (l) bekezdése m)
pontjában rögzített feltételeknek, melynek értelmében biztosítékot nem kell nyújtania.
,
A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség tárgyában benyújtott kérelem, valamint a
biztosíték mentességi kérelem elfogadásáról szóló jóváhagyás a Támogatási Szerződés
mellékletét képezi.
Veszprém, 2017. május 31.

,\ l ! ,,
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Szalczer György részére
elnök

Iktatószám: IKT-2017-618-Il-00001023
Hiv. szám: IKT-2017-618-11-00001012
Ügyintéző : Major Bálint István
Telefon: 88/623-964
Tárgy: Értesítés biztosítékmentességi
kérelem elfogadásáról

Somló-Marcalmen te-Bakonyalja
LEADER Akciócsoport
Ugod
Petőfi u. 15.
8564
Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítjük, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott TOP-1.2.1-15-VEl-2016-00023 azonosító számú projektjéhez kapcsolódó
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességre vonatkozó kérelmét a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága, mint a Támogató nevében eljáró
Közreműködő Szervezet jóváhagyta.
A jelen jóváhagyó levelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 76.4 pontja alapján arra tekintettel állítottam ki, hogy a
Kedvezményezett megfelel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése m)
pontjában rögzített feltételeknek, melynek értelmében biztosítékot nem kell nyújtania.
A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség tárgyában benyújtott kérelem, valamint a
biztosíték mentességi kérelem elfogadásáról szóló jóváhagyás a Támogatási Szerződés
mellékletét képezi.
Veszprém, 2017. május 31.

Tisztelettel:
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Máhlné P~lyi Beatrix
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somió-Marcaimente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
8564 UGOD, PETŐFI

~c."'t.ME',/:,-E'-~'f.f:

f;

j

u. 15.

\ Levelezési cím: SMB LEADER Egyesület 8564 Ugod, Petőfi u. 15.
f
Tel/fax: 06-89/354-800; Mobil: 06-30/737-7026;

~
, · le,
~ 1 .,/
"'«~

www.smbleader.hu; Email: iroda@smbleader.hu;
Adószám: 19381909-1-19; MVH reg.sz.: 1004354750; Bankszámlaszám:

59500203-11122685

Iktatószám: 0166/417-214/2017.

Tárgy: Kérelem biztosítékmentességhez
Projektazonosító:
TOP-1.2. l-15-VEl-2016-00023

Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóság

Tisztelt Címzett!

TOP-l.2.l-15-VEl-2016-00023 projektazonosító szamu támogatási szerződés
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai umos alapokból
származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
[továbbiakban: Korm. rendelet] 84. § (1) bekezdés m) pontja és (3) bekezdése alapján kérem a
biztosítékmentesség megadását.
,

A

előkészítéséhez

A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 2007. évben alakult, azóta
folyamatosan működik . Csatoltan küldöm a 2016. évi pénzügyi . beszámolót, melyet a
Közgyűlés ma este hagy jóvá. Az Egyesület a mai napon kérte a nyilvántartásba vételét a
köztartozás mentes adózói adatbázisba, erről küldöm a beküldött kérelmet és a NAV
visszaigazolást. A Korm. rendelet 84. § (3) bekezdése alapján csatoltan küldöm a harminc
napnál nem régebbi (2017. május 23. napján kelt) nemleges adóigazolást.
Kérem, hogy fenitek alapján engedélyezzék a mentességet a biztosítéknyújtási kötelezettség
alól.

Ugod, 2017. május 30.
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Alulírott SZALCZER GYÖRGY LÁSZLÓ (születési helye: Veszprém, születési
ideje: 1952. szeptember 15., anyja neve: Éllö Viola) 8556. Pápateszér, Markovics
János utca 15/B. szám alatti lakos, mint a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader
Akciócsoport (8564. Ugod, Petőfi utca 15.) elnöke a társadalmi szervezetet akként
jegyzem, hogy a társadalmi szervezet kézzel, géppel előírt, előnyomott, vagy
nyomtatott neve alá nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:
Pápán, 2014. évi június 06. napján

Szalczer György László
Elnök

Dr. Klempa Éva közjegyző
-8500. Pápa, Ady sétány 2. A
Telefon: 06-89-510-490

lépcsőház

1/3.

Ügyszim: 23012/H/386/2014.
Tanúsítvány:
.Alulírott Doktor Klempa Éva Pápai Közjegyző tanúsítom, hogy -----------------------SZALCZER GYÖRGY LÁSZLÓ (születési helye: Veszprém, születési ideje:
1952. szeptember 15., anyja neve: Éllő Viola) 8556. Pápateszér, Markovics János
_ütca 15/B. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 887 435HA számú
·· személyazonosító igazolvánnyal igazolta, lakcímét a 497272 ML számú lakcímet
.igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját
kezűleg irta alá.---------------------------------------------------------------------------" Az
ÜgyEé1
tudomásu1 vette a közjegyző tájékoztatását a
közjegyzőkrő1

szóló 1991. · évi XLI.
törvény 122. §
(2) - (10)
_
· bekezdéseiben :Eogl.a1takról., vagyis a személ.yazonosság on-1.ine
el.l.enőrzésére vonatkozó rende1kezésekről.. "---------------------------------------

Pápán, 2014.

(kettőezer-tizennegyedik)

évi június 06. (hatodik) napján.-----------------
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Alulírott Vörös Tibor Miklós (született: Pápa, 1957. február 07. anyja neve:
Lisztner Terézia, magyar állampolgár) 8564. Ugod, Petőfi utca 79. szám alatti lakos,
mint Ugod Község Önkormányzatának (székhelye: 8564. Ugod, Kossuth utca 32.)
polgármestere, az önkormányzatot akként jegyzem, hogy az önkormányzat kézzel,
géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá nevemet önállóan az alábbiak
szerint írom:
Pápa, 2016. év szeptember 07. napján.

~CL

____ · \,,/ ------------------------------------Vörös Tibor Miklós
polgármester

Dr. Klempa Éva közjegyző
8500. Pápa, Ady sétány 2. A
Telefon: 06-89-510-490

lépcsőház

1/3.

Ügyszám: 23012/H/510/2016.
Tanúsítvány:
Alulírott Doktor Klempa Éva Pápai Közjegyző- miután az Ügyfél tudomásul vette a
közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10)
bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére
vonatkozó rendelkezésekről - tanúsítom, hogy--------------------------------------------------VÖRÖS TIBOR MIKLÓS születési neve: Vörös Tibor Miklós (született: Pápa,
1957. február 07. anyja neve: Lisztner Terézia, magyar állampolgár) 8564. Ugod,
Petőfi utca 79. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 214053 IA számú
személyi igazolvánnyal, lakcímét a 135780 NL számú lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem sajátkezüleg írta alá.------Pápa, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év szeptember 07. (hetedik) napján.--------------

'
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott OLÁH KÁLMÁN GÉZA (születési helye, ideje: Csót, 1956. március 27.,
anyja neve: Németh Mária Hilda, magyar állampolgár) 8572. Bakonyszücs, Kossuth
utca 10. szám alatti lakos , mint a Bakonyszücs Község Önkormányzatának (címe :
8572 . Bakonyszücs, Kossuth utca 1.) polgármestere, az Önkormányzatot akként
jegyzem, hogy az Önkormányzat kézzel, géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve
alá nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

Pápán , 2016 . évi szeptember hó 06. napján.

Oláh Kálmán Géza
Polgármester

/)r. /{fe111pcr {, ·a kii::.jep,y:::.r'i

8500. l\ípo. ,,Jc(J' sétány 2. A lépcs(ihá:::. //3.
Te/ej()n : U{í-8CJ-5 J0--190

Ügyszám : 23012/H/500/2016.
Tanúsítvány:
Alulírott Doktor Klempa Éva Pápai Közjegyző - miután az Ügyfél tudomásul vette a
közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10)
bekezdéseiben foglaltakról , vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére
vonatkozó rendelkezésekről - tanúsítom , hogy-------------------------------------------------OLÁH KÁLMÁN GÉZA (születési helye, ideje : Csót, 1956. március 27., anyja
neve: Németh Mária Hilda, magyar állampolgár) 8572. Bakonyszücs, Kossuth utca
10. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 259014 IA számú személyazonosító
igazolvánnyal igazolta , lakcímét az 528149 NL számú lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal igazolta, ezt az aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.------Pápán, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) évi szeptember hónap 06 . (hatodik) napján.----

11{,Ü '- ( l''-Dr. Klem~va
Közjegy~o
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ALÁÍRÁS MINT A

Én, alulírott Orbán Sándor (Tét, 1961. január 4. , anyja neve: Horváth Julianna)
Nagytevel, Rákóczi utca 2. szám alatti lakos mint Nagytevel község polgármestere
Nagytevel Község Önkormányzata képviseletében eljárva az önkormányzat kézzel
vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá a nevemet önállóan az
alábbiak szerint írom: .

.o..dk:1:.9.? . . .
Orbán Sándor

l\'émeth Péterné doktor
pápai közjegyző
8500 -Pápa, Zrínyi Miklós utca3/A.
Telefon: 89/313-787
Te/efo11/ Fax: 89/313-789

TanúsítYány:
Ügyszám : 23018/H/612/2014.
Alulírott közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy Orbán Sándor (Tét 1961. január 4.,
anyja neve : Horváth Julianna) Nagytevel , Rákóczi utca 2. szám alatti Jakos, aki
személyazonosságát a 763603LA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a
223118 B_L számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a fenti okiratot
előttem saját kezűleg írta alá. ---------------------------------------------------------------------Kelt Pápán, 2014. kétezer-tizennegyedik évi október hó 21. huszonegyedik napján. -----

\

eµ~-~~
Németh Péterné doktor
pápai közjegyző mellett működő
doktor Veréb Viktória
közjegyzőhel yettes
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ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott GRŐBER JÓZSEF sz. Grőber József
/született: Magyarpolány, 1953. október 29.,
anyja neve: Tölti Ilona/
Lakcím: 8449 Magyarpolány, Sport u. 28.
mint MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 8449 Magyarpolány,
Dózsa u. 6., törzsszám: 15429829) képviseleti joggal felruházott

tisztségviselője

az

Önkormányzatot akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott vagy gépelt szöveghez nevemet
önállóan az alábbiak szerint írom.

Ajka, 2017. március 27.
~

- K.. (•-'---/

..;-;/ .. :......... .,7... .... :r·............. .
Grőber József
polgá1mester

Alulírott Dr. Csóti Ibolya ügyvéd (KAUKER és CSÓTI Ügyvédi Iroda, 8400 Ajka, Rákóczi u.
50., Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 398.) TANÚSÍTOM, hogy a fenti aláírás-mintát
GRÖBER JÓZSEF sz. Grőber József /született: Magyarpolány, 1953. október 29., anyja neve:
Tölti Ilona, lakcíme: 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6./, aki személyazonosságát a 890283IA
számú személyi igazolványával
Kelt Ajkán, 2017.

kellőképpen

/Kettőezer-tizenhét/

Ellenjegyzem:
Dr. Csóti Ibolya ügyvéd

igazolta,

előttem

saját kezűleg írta alá.-------------

évi Március hó 27. /Huszonhetedik/ napján.--------------
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Alulírott Csckényi István (született: Városlőd, 1959. július 28., anyja születési neve: Freund
Franciska) 8445 Városlőd , Kossuth Lajos utca 55. szám alatti lakos, mint Városlőd Község
Önkormányzata (székhelye: 8445 Városlőd, Templom tér 4. , törzskönyvi azonosító száma:
428907) polgármestere nevemet az alábbiak szerint íróm alá:
Ajka, 2017. március 28. napján
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, ' Csekényi István

DR. ENDRÉDY ANDRÁS
Ajka 1. számú székhelyű közjegJző
8400 Ajka, Hét \'ezér u. 18.
tel.: 06/88/508-960, 508-961

Ügyszám: 2301 l/H/102/2017.
Alulírott doktor Endrédy Renáta kö~jegyzöhelyettes, mint doktor Endrédy András Ajka 1.
számú székhelyre kinevezett közjegyző közjegyzöhelyettese tanúsítom, hogy Csekényi
IstYán (születési neve: Csekényi István, született: Városlőd, 1959. július 28., anyja születési
neve: Freund Franciska) 8445 Városlőd, Kossuth Lajos utca 55. szám alatti lakos, aki
személyazonosságát a felmutatott 5096971A okmányazonosítójú személyazonosító
igazolványával, lakcímét a felmutatott 414155 N L számú lakcímet igazoló hatósági
igazolványával, - niiután előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett
felet a kö~jegyzőkröl szóló 1991. évi XLI. törvény 122 . § (2) bekezdése szerinti
személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról , a kö:~jegyzöi közreműködés
megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § ( 8)
bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségről, valamint az ellenőrzés során megismert
adatok kezeléséről - a fenti aláírási címpéldányt előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.---Kelt: Ajka, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év március hónap 28. (huszonnyolcadik) napján----
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