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MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 
1. Preambulum 

 
Balatonújlak Község Önkormányzata (a továbbiakban : Kedvezményezett) a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívására TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027 azonosító számon 
regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület és Településfejlesztési Operatív 
Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2020. május 8-án kelt, IKT-2019-614-
I1-00001600/0000005 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 
 
A projekt címe: Balatonújlak település csapadékvíz-elvezetése (továbbiakban Projekt). 
 
Kedvezményezett Balatonújlak Község Önkormányzata a fenti projekt támogatási szerződésének 
módosítását kezdeményezte az alábbi okok miatt: 
 
Egyrészt a projekt építési kivitelezés során közel bruttó 60 millió forint megtakarítás keletkezett 
annak ellenére, hogy a vízjogi létesítési engedélyben szereplő teljes műszaki tartalmat 
Kedvezményezett közbeszerzési eljárás keretén belül leszerződte.  
Másrészt a Kedvezményezett közös munkaszervezetet működtet Kéthely Község 
Önkormányzatával, amely település bevonásával biztosítható a vállalt indikátor mennyiség. 
Harmadrészt pedig Kedvezményezett a projekt során kihasználta a belső korlátokat, így a közel 
60 millió forint fel nem használt összeg bizonyos költségvetési sorok esetében nem elszámolható 
költséget generál.  
 
A Projekt megvalósítására az Együttműködési Megállapodásban szereplő felek az alábbi 
együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
 

2. Szerződő felek 
 

Szervezet neve: Balatonújlak Község Önkormányzata 

Postacím: 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 

Székhely: 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

397890 

Adószám: 15397892-1-14 

Aláírásra jogosult képviselője: Vimmer István 

Számlavezető pénzintézet neve: MÁK 

Számlaszám: 10039007-00360940-00000017 
 

Szervezet neve: Kéthely Község Önkormányzata 

Postacím: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

Székhely: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
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Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

396563 

Adószám: 15396561-2-14 

Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Balázs 

Számlavezető pénzintézet neve: MÁK 

Számlaszám: 10039007-00346216-00000031 
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által Balatonújlak Község 
Önkormányzata részére megküldött támogatási szerződés és módosításai 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 szerződésben 
leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények 
további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § 
(1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek egyeztetni egymással a módosítás 
kérelmezését megelőzően.  

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő 
rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek.  
 
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.  
 
Balatonújlak Község Önkormányzata kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt 
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult 
szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről Kéthely Község 
Önkormányzatát tájékoztatja. 
 
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, 
illetve költségvetéssel összhangban: 
 

 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre 
jutó elszámolható 
költség összege 

A tevékenységre jutó 
támogatás összege 

1. Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Építéshez kapcsolódó 
költségek 298 962 390 298 962 390 
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2. Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Ingatlan vásárlás 
költségei 7 000 000 7 000 000 

3. Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Terület-előkészítési 
költség 7 000 000 7 000 000 

4. 

Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költsége / Műszaki 
dokumentáció 

13 117 510 13 117 510 

5. 

Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 
költsége / Felhívás 
által elvárt 
tanulmányok, 
vizsgálatok 

3 000 000 3 000 000 

6. Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Közbeszerzési 
költségek 4 660 900 4 660 900 

7. 
Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása / Munkabér 

7 200 000 7 200 000 

8. 

Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása / 
Foglalkoztatást 
terhelő adók, járulékok 

1 004 400 1 004 400 

9. 
Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

365 000 365 000 

10 
Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

3 500 000 3 500 000 

11. Balatonújlak Község 
Önkormányzata 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 3 454 000 3 454 000 

12. Kéthely Község 
Önkormányzata 

Építéshez kapcsolódó 
költségek – nem 
elszámolható költség 

369 366 0 

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

1. 
Balatonújlak 
Község 
Önkormányzata 

350 000 000 350 000 000 

2. Kéthely Község 
Önkormányzata 369 366 0 

 
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0,001054 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban: 
 

 Tag neve önrész formája  önrész összege 

részesedése a 
projekt 

elszámolható 
költségéhez 
képest (%) 

1. 
Balatonújlak 
Község 
Önkormányzata 

Nem releváns Nem releváns Nem releváns 

2. Kéthely Község 
Önkormányzata számlapénz 369 366 0,001054 

 
3.6. Kéthely Község Önkormányzata vállalja, hogy valamennyi, a projekt során nem támogatott 
vagy nem elszámolható összeget átadott pénzeszközként megtérít Balatonújlak Község 
Önkormányzata felé. 
 
3.7. Tagok megállapodnak abban, hogy Balatonújlak Község Önkormányzata idegen tulajdonon 
végrehajtott beruházásként kezeli a Kéthely Község Önkormányzata közigazgatási területén, a 
projekt keretén belül létrejövő fejlesztést. A projekt fizikai befejezését követően, a Közreműködő 
Szervezettel egyeztetett időpontban, térítésmentesen átadja a létrejövő vagyon megfelelő részét 
Kéthely Község Önkormányzata számára. 
 
3.8. 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) továbbra is Balatonújlak Község Önkormányzata 
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. 
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3.9. Kéthely Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk 
benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató 
közvetlenül utalja Balatonújlak Község Önkormányzata által megadott, a monitoring és információs 
rendszerben rögzített bankszámlára.  
 

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 egymást.  
 

5. Az együttműködés képviselete  
 

A projektet a Támogató felé továbbra is Balatonújlak Község Önkormányzata, mint 
Kedvezményezett képviseli.  
 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

A támogatási szerződés keretében létrehozott vagyon tulajdonjoga, a szellemi alkotások 
felhasználásának joga azt a tagot illeti meg, amely taghoz tartozó közigazgatási területen az 
említett vagyon létrejött.  

 
7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  

 
Kéthely Község Önkormányzata jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon 
megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik Balatonújlak Község 
Önkormányzatával, és az együttműködésből 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.  
 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak 
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után.   
 
8.2. A Megállapodás tartalma csak írásban módosítható. A Tagok adataiban bekövetkezett 
változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás 
módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik egymást.  
 
8.3. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 
 

9. A Tagok egyéb megállapodásai 
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Tagok kijelentik, hogy a pályázat megvalósítása során a jelen megállapodás mellékletét képező, a 
projekt megvalósításával kapcsolatosan az egyes tagokra háruló tevékenységek és 
munkafolyamatok eljárásrendjét és felelősségi rendjét meghatározó szabályzat rendelkezéseinek 
megfelelően járnak el. 

10. Záró rendelkezések 
 
10.1. Jelen Megállapodás 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.  
 
10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásának napjával.  
 
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. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 
 

 
.............................................. 

Vimmer István 
Balatonújlak Község 

Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

 
 

 
.............................................. 

Molnár Balázs 
Kéthely Község 
Önkormányzata 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
………………………… 
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