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Támogatási Szerződés
amely létrejött

egyrészröl a PénzügyminisZérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok lrányító Hatóság (1051
Budapest, Józseí nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró
Magyar Államkincstár Tolna Megyei lgazgatóúga
Postacím: 7'í00 Szekszárd, Augusz lmre u.7
Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője, Grószné Kőczán Mónika irodavezetó, Berta Zsuzsanna

osztályvezetó
Azonosító szám (törzs-szám):
Adószám

:1

532997 0-2-41

237309, PlR törzsszám: 329970

másrészről INéviCégnév], mi nt kedvezményezett (a továbbiakban

:

Kedvezményezett),

Postacím: Simontornya Város Onkormányzata
Székhely: 7081 Simontornya Szent lstván király utca 1.
Azonosító szám (törzs-szám ): 733425
Adószá m/ad óazonosító jel: 1 57 33421 -2-1 7
Pénáorgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00347736-00000062
Aláírásra jogosult képviselője: Csöszné Kacz Edit po|gármester
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerzódő Felek) között
napon az alábbi feltételekkel,

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
szezódés (a továbbiakban: Szeződés) elválaszthatatlan mellékletétképező konzorciumi
együttműködési megállapodás tarialmazza. A jelen Szeződést aláíró Kedvezményezett a Szezódést,
mint konzorciumvezetó - a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján - az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja atá.1

1.

Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesáési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül
TOP-2.1.1-15 jelű, Bamamezós területek rehabilitációja tárgyú felhívást tett közzé, melyre
Kedvezményezett TOP-2.1 .1-15-íL1-2018-00005 azonosító számon regisárált, 2018. április 9, napon
befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletétképezó felhívás szerint, amelyet
a Támogató 2018. december 17. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
l

A felhívásnak megfelelóen törlendó.

amennf ben nem releváns

(t

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerzódés mellékletétképezi, és a Szerződő Felekre
kötelezó 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 érlelemben nem kerülnek csatolásra a Szerzódéshez.

2.

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződó Felek az alábbi Szerzódést

kötik:

2,1, A

Szerzódés tárgya a "Barnamezős terü|etek rehabilitációja Simontornyán" című és TOP2,1,1-15-TL1-2018-00005 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben
rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
történő fi nansz írozása

2,2, A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7081 Simontornya, Gyár utca 144 hrsz, (Projekt
fő helyszíne) megvalósítja. és azt - ha a Projekt esetében releváns - a fenntartási időszak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A

Kedvezményezett a Szeződés aláírásával köielezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfele|ően, kellő a|aposságga| hatékonysággal és gondossággal va|ósítja meg,
illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokbó| származő
támogatások felhasznáIásának rendjéról szőlő 27212014 (Xl. 5.) Korm rendeletben [a továbbiakban:
27212014. (Xl 5 ) Korm rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2,3,

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

2,4.

A Szerződés elválaszthatatlan részétképezi az ,Altalános Szerzódési Feltételek az operatív
programok keretében támogatásban részesítettkedvezményezettekkel kötendő támogatási
szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZr;, amely a www.szechenvi2020,hu honlapon folyamatosan

elérhető.

3.

A Projekt megvalósitásának

időbeli ütemezése

3.1, AProjektkezdete
A Projekt megvalósítási idoszakának kezdő időpontja: 2019.03.01. nap.
3

2,

Költségek elszámolhatóságának

kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő idópontját a felhívás határozzameg.
A Projekt keretében az ezt követően fe|merült kladásokat lehet elszámolni
3

3,

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai

befejezésénekteruezett napja: 2021 , év 09. hó 30. nap.

A

Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható,
3.3.2 A zárő kifizetési igénylésbenyújtásának határideje: 2021 . év 12, hó 29. nap.
2

(C,

-\

U-

A Projekt pénzügyi befejezésére,megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ASZF
1

4. 1

pontja tartalmazza.

4.

A Projekt összköltsége, elszámolható összkö|tsége, a támogatás forrása, összege

4,1.

A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 414.999.981 Ft, azaz NQ;yszáztizennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezerkil

encszáznyol wanegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége
kil

4'14.999.981

encszázki lencvenkilencezer-kilencszáznyol wanegy fori nt.

A Projekt költségvetését a Szerzódés

4.3.
A

'1.

Ft, azaz

melléklete tartalmazza.

A Projekthez felhasználásra kerulő források

Projekthez felhasználására kerülö források részletes boniását

tartalmazza.

4.4.

Négyszááizennégymillió-

a Szeződés 2.

melléklete

A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összkóltségének 100 o/o-a, de legrfeljebb 414.999.981
Fl, azaz NégyszáztizennQlymiltiGkilencszázkilencvenkilencezer-kilenszáznyolananegy
forint,
Amennyíben az egyes tevékenységeke vonatkozőan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szezódés 1. melléklete tarta|me77a.

4.5.

Támogatás igénylése

4,5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az

igényelhető támogatási elóleg mértékeaz utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási
összeg legifeljebb 100 %-a.

Pc

igényelhető támogatási

elóleg legmagasabb összege 414.999.981 Ft,

Négyszáztizennégymillió-kjlencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznyolwanegy

azaz

forint,

4.5.2 Kiflzetési génylés
i

A Szezódés 3, sz. melléklete szerinti mérföldkóvek elérésétkövetó 15 napon belül kötelező szakmai
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fiákai befejezéséhez kapcsolódó
utolsó mérföldkö esetén a támogatási szezódésben meghatározott határidón belül köteles a
Kedvezményezett a kiflzetési igénylésbenbeszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni
kívánt költs{lekról
A mérfóldkövek elérésétmegelözóen az ASZF 3.5.,1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A

2014-2020 programozási időszakra rendelt fonások felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 25512014. (X,10_) Korm. rendeletben (a
továbbiakban:jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott

&\

414.999.981 Ft, azaz négyszázlizennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kiIencszáznyolcvanegy

forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1)bekezdése szerinti állami támogatásnak,

5.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés me|lékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom
szerint valósítja meg.

A

műszaki-szakmai tadalom nem teljesítése esetén a 27212014, (X|.5.) Korm. rendelet
- 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

1.

mel|ék|etének65.4

6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A

Kedvezményezett
valósítja meg

a Projektet a Szerződés 3. me|lékletébenmeghatározott méfföldkövek

szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények eléréseérdekében jogosuli és köteles felhasználni

A

Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítéseesetén a
88 §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni

27212014. (X|.5 ) Korm. rende|et

7,

Biztositékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 27212014, (X1,5,) Korm. rendeIet 84. §-a alapján mentesül
köte|ezettség alól,

8.

a

biztosítéknyújtási

Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9.

Záró rendelkezések

9 1. A szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a szerzódéshez fizikai éftelemben nem
csatolt, de a Szerzódésben vagy az ASZF-ben hivatkozott me|lékletek, továbbá a projektadatlap és
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része

A

szerződésben hivatkozott kötelezó mellékletek pdf formátumban kerülnek előálIításra, és a
Pályázali e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként
kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre
és a|áírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázali eügyintézés felületen A me|lékletek a Szerzódés módosítása során a fentiekben meghatározott módon
kerülnek megküldésre,

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerzódés tartalmát, az ASZFet, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényt, a 27212014. (X|,5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (Xll. 31 ) Korm rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi hogy a Szeződés, valamint az ASZF a vonatkozó jogszabályok módosításával
illetve új, a Szerződés és az ASZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésévelminden
külön intézkedésnélkül módosul nak,

[r

9.3, A

Szeződó Felek a Szezódés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó
nevéról, postacíméról, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméróla Szezódés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követó 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szezödés hatálybalépéséneknapja megegyezik a Szeződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának napjával. A Szezódés határozott idöre jön létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartási idöszak végénekdátuma ennél késóbbi, úgy a fenntartás idószak végén
hatályát veszti.

9.5, A

Kedvezményezett kijelenü,

hogy az

információs önrendelkezési jogról

és az

ínformációszabadságról szőlő 201'1. évi CXll, törvény elóírásainak 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 ellenőzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és a Miníszterelnökség által történó kezeléséhez (ideértve ezen adatok

felvételét,tárolását, nyilvánosságra hozatalát, staüsáikai módszerekkel történő feldolgozását is)
kifejezetten hozzfiárultak. Ennek alapján a Kedvezményezet szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfeleló kezelése az érintettek hozzátlárulásával történik.

9.6.

A Szezódésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári
szóíó 2013. évi V. törvényt is - és európai uníós jogszabályok rendelkezései az

Törvénykönyvról
irányadók.

9.7. A

Kedvezményezett képviseletében aláírő személy(ek) kijelenti(k) és

cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányáv allcímpéldányukkal igazoljaligazol1ák,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szeződés bevezető részébenfeltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére),továbbá ennek alapján a
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéról a Szezódés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal

rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részérőlmegakadályozná vagy
bármiben korlátozná a Szezódés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.

Szerződő Felek a Szeződést elolvasták, és közös értelmezésután, mint akaratukkal és elhangzott
mi nden ben egyezót aláírták,

nyilatkozatai kkal

G
\

C_t

Korru pció-ellenes záradék

A Kedvezményezeit nem követhet el, nem engedélyezhet, illeive harmadik személyt nem jogosíthat
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes
jogszabályok megsértéséteredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és
nem adhat azeljárő harmadjk személynek ajándékoi, illetve pénzbelivagy nem pénzbelijuttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet,
és a Szerződéshez fizikai érlelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZr-Oen hivatkozott

mellékletek, továbbá

a

projektadatlap

és annak

dokumentum a szerzódés elválaszthatatlan része

mellék|etétképező valamennyi nyilatkozat,

Szerzódő Felek a Szeződést átolvasták, és közos értelmezésután, mint akaratukkal és elhangzott
ny atkozatai kkal m nde n be n egyezót aláírl.ák.
i l

i

Mellékletek:
1 melléklet- A Projekt kö|tségvetése
2 melléklet - A Projekt forrásai
3 melléklet - A Projekt méÉöldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tarta|ma és eredményei
5 melléklet - A Projekt indikátorai
6 mel ék| et - Biztosítékokravonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7 melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. me|léklet - Rövid osszefoglalás a projektrő|
10. melléklet - Projekt helyszíne
1 1. melléklet - Kommunikációs terv/ Nyilatkozat kommunikációs terv benyújtásáról
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldánylaláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
l

dokumentumj
13. mellék|et - Nyilatkoza| arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként,utófinanszírozás
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tarloző a|áiámasztó dokumentum(ok)

{

1, sz. melléklet

A pRoJEKT
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Támogatási szerzódés száma. TOP-2.í.1-1 s-TL1-2018-00005
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munkarész.

ltségei
El zetes

tiu,t"tit"*

k

SlMONTORNYA

(Ft)

építése.

dokumentumol<
SlMONTORNYA

300 010 300

arra
(F0
iutó ÁFA
81oo2 ]81,

tplteSl

t
VÁR05

Netto

eqvséqár (Ft)

SlMONTORNYA

SlMONTORNYA

Mennyiseg

el

8 890 000

tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
koltségei

srr,:ngHvr

9

Támogatást
igényl
SlMONTORNYA
VÁRoS
öruronvÁruyzATA

SlMONTORNYA

VÁRoS
öruronvÁruyzATA

Kiiltségkategória

Kiiltségtipus

Prol'ektel készítés
koltségei

El zetes

Szal<mai

tanulmányol<,

megalapozó

enged élyezési
dokumentumok

Projektel készítés
koltségei

VÁRoS
otitronvÁruYZATA

Projektel l<észítés
koltségei

El zetes

lrS, azat az

tanulmányok,
engedélyezési

integrá lt
telepü lésfejlesz

dokumentumol<

tési stratégia
e lkészítése.
A szrikséges
kozbeszerzési
eljárás(ok)
lefolytatásá na k
koltséee.
A

SlMONTORNYA

Projektmenedzsm

VÁRoS
önronvÁruyzATA

ent l<oltség

SlMONTORNYA

Sza l<mai

VÁRoS
öruronruÁruyzATA

tevékenységekhez
kapcsolódó
szolgá ltatások
koltségei

SlMONTORNYA

VÁRoS

Szal<mai

tevél<enVségel<hez

k

ltségek

Projektmenedzsment
hez igénybevett
szakért i szolgáltatás
díia
kotelez en el írt
nyilvánosság
biztosításána l<
koltsége

Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra

Összesen (Ft)

1 500 000

jutó ÁFA (Ft)
405 o00

1

2 000 000

540 000

2 540 000

1

2 000 000

540 000

2 540 000

1

4 400 000

1 188 000

5 588 000

1

291,339

78 66I

370 000

1

3 200 000

864 000

4 064 000

1 905

000

tanulmány
és
kihaszná ltsági
terv).

kcizbesze rzési

Mennyisóg

(lgényfelmérés

koltségei

koltséeei
SlMONTORNYA

Megnevezés

projektmenedz
sment koltsége.
Nyilvánosság
biztosításána l<
koltsége,

Marl<eting,

lnfrastrul<tu rá li

kommunil<ációs

s feilesztések

,/1,r,,",,,ry

":,E

l

ffiluEEil

.L-..' C\

U\

ötttronvÁruyzATA

xii|}séOtinus

MegneVezós

kapcsolódó

szolgá ltatások

kiegészít

szolgá ltatások

koltségei

,,soft" elemel<

koltsége.
MLiszaki ellen
M szakiellen ri
Szakmai
koltsége.
tevékenységel<hez szolgáltatás koltsége

Menh/iség

Nettó
egysógár (Ff}

Osszesen (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

koltségei

SlMONTORNYA

vÁnos
öruronvÁruyzATA

r

1

2 500 000

675 000

3 175 000

500 000

135 000

635 000

kapcsolódó
szolgá ltatások

koltséeei
SlMONTORNYA
VÁRoS

ötttronvÁruvZATA

Szal<mai

Szal<mai

Reha bilitációs

tevé l<enységel<hez

megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgá ltatások
koltségei

l<ornyezette rve

kapcsolódó
szolgá ltatások
l<oltségei

ELSZAMOLHATO KOLTSEGEK

tó
sza l<mé rnol</sz

kért
koltsége,
a

414 999 981

F
zata

"!fl

;]|,.*

P.H.

á,Hb
nonap

40

napján.
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2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSA|
Tám og atási sze rződ és szá m a : T OP -2.1,'| -1 5-T L1 -20 1 8-00005
Kedv ezm ényezett: S imontornya Város On ko rmányzata

Források

(Ft)

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:

414.999.981

Saját forrás

0

Osszesen

4í4.999.98í

(..--.-----.......--...--.

l",

Simontornyt

l q llugdt

PH
Kelt. Simontornya. 2019
napján.

Kelt:

ar.fú

napján.

(

hőnap ,'ZO.

3. sz. melléklet

A PRoJEKT naÉnröloxövel
Tám ogatási sze

ződés száma

Kedve2ményezett:

Mérföldkő
sorszáma
1

S

i

:T

mo nto rnya

Mérfölclkó
elérésének
tervezett dátuma
2020 04 30.

OP -2.1.1 -1 5 -T L1 -201 8-00005

Város

Ö n ko rmán

yzata

tervezett eredmény
Támogatói döntés alapján az 1. mértöldkóig teljesítendő feltételek:
1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítéseés
tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 "^
projekt m űszaki-szakmai tartal mával és a megvalósítással kapcsol atos
elvárások" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns
szempontoknak és feltételeknek megrfeleljen a projekt, melyet
dokumentumokkal szükséges igazolni.

2 Az

1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.7. pontjában
megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása,

A

pály ázat előkészítésesorán a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. és
az Önkéntes Tűzoltó Egyesúlet szándéknyilatkozatot állított ki arról, hogy
a projekt megvalósulása esetén a létesülő ingatlanokba betelepülnek és
ott folytatják tevékenységüket, Az első mérfóldkó keretében
együttm úködési megállapodásban pontosítj u k az együttm ű ködés továbbí
kereteit. A projeK megvalósítási időszakában, az 1. mérföldkő keretében
szél eskörű partneri vi szony ki a a kítása te rvezett civ l szerv ezetekkel,
gazdasági szereplőkkel, val am nt a lakosság gal,
i

l
i

Kommunikációs terv elkészítéseés benyújtása,
P rojekt előkészítésifázis: a) részletes szakmai megalapozó tanul mány
elkészítése:- lTS - Megvalósíthatósági tanulmány és CBA - az
nf rastru ktu rál is beavatkozásokat kiegészító, a beruházás jelentóségét
i

em el ó, a n na k kom pl exitás ához hozzájáru

2

2020,o8,15.

l

ó,,soft " prog ra

m o

kra

vonatkozó feltételek teljesítéseb) múszaki tervdokumentációk
elkészítése- engedélyes tervek elkészítése- engedély beszerzése kiviteli tervdokumentáció készítésec) soft programok megvalósítása: - a
barnam ezós terúlet meg új ításához kapcsolódó helyi társadal m i akci ok
megval ósítása. Folyam atos projektmenedzsm ent.
Kőzbeszezés lefolytatása az építésitevékenységkapcsán. A mérföldkő
teljesítésea meg kötött kivitelezói vállalkozói szerződés. Soft elemek
megvalósítása: - a barnamezós terulet megújításához kapcsolódó helyi
társadalmi akciók megvalósítása - környezettudatosúgot erósító
oktatás,szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül
energiatudatosságra neveló, szem é|etformáló programok. Folyamatos
l

3

2020.11.30.

4

2021.o1.31.

oroiektmenedzsment tevékenvséo.
A kivitelezés 25%-os készültsége. Műszaki ellenór elkezdi a munkáját
(építésinapló megnyitása, munkaterület átadás, munkakezdés),
Folvamatos oroiektmenedzsment tevékenvséo.
A kivitelezés 50%-os készültsége. Folyamatos műszaki ellenőri és
projektmenedzsment tevékenység.Soft elemek megvalósítása: kom petenciaf ej esztés (az ön korm á nyzat hatósági íu n kci ój ának
hatékonysáqát iavító, valamint a lakosság társadalmi részvételéterősító
l

I

í

\a\

n

lérfoldI(ó

sorszáma

MertöldKó
elérésének
tervezett dátuma
2021.02 28

6

2021.04,30,

7

2021,06,30.

8

2021,09,30.

Megvalósitani tervezett eredmény leirása
képzések)
A ,,soft" beavatkozások előrehaladásának jelentése a KSZ fe|é. Soft
elemek megvalósítása: - a település identitását fejlesztó szemináriumok,
workshopok, szakmai és közösségi fórumok szeruezése; Folyamatos
oroiektmenedzsment tevékenvséo.
A kivitelezés 7So/o-os készü|tségeFolyamatos műszaki ellenőri és
pro,j ektm enedzsm ent tev ékenység

A kivite|ezés 100%-os készültsége, Műszaki átadás-átvételi eljárás. Soft
elemek megvalósítása: - települési arculat kialakítását támogató
fejlesztések, városmarketing tevékenység,Folyamatos műszaki ellenőri
és proiektmenedzsment tevékenvséo.
Projektzárás. Soft elemek megva| ósítása: - B ű nmege|őzést,
közIekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő programok,
akciók. helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek készítése,
felv il ágosító, d rogprev enciós progra m ok szerv ezése, Fol yam atos

projektmenedzsment tevékenység,
Benyújtásra kerüló dokumentumok:
- műszakt ellenőr beszámo|ója
- rehab szakmérnök nyilatkozata
- fotódokumentáció - teljesítésigazolások
- egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazolő
bankkivonatok, stb.)

-

zárő kifizetés ioénvlés

P.H
Kelt:

.. hónap

.

Ke|t:

,-árd 2019.

év (

I
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hónap
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A pRoJEKT MúszAKI-szAKMAt TARTALMA ÉseneomÉruyel

sz. melléklet

Támogatási szerzodés száma: TOP-2.1.1-15-TLí -201 8-00005
Kedvezményezett: Simontornya Város Onkormányzata
l
]]

llk

Mórf

Eredmény megnevezése

Eredmény leirása

sorszf,n}f,

Eredmény
számszeríi
sithetcj

||,|

7

7

Barnamezos területen

fel jított épület alapterülete
Barnamezos területen
ujonnan épített épület
alapterülete

A Városüzemeltetési Kft. két szintes kozponti
irodaéptlletének m egrlrj ítása.

Tűzoltó szertár építéseegy alulhasznositott
területen.

célértéke
366

Eredmény

Az eredmény neffi
számszertísíthetó, egyéb
t célértékének
tulajdonsága
mértékeqvséqe
m2
A városüzemeltetési kft. két

számszer sithe

m2

324

szintes kozponti
irodaépül etének meguj ítása
a 144 hrsz-en.
Tűzoltó szerár építéseegy
alulhasznosított területen a

142és 143 hrsz-en

P,H.

&

.
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Kelt:Szekszárd,2019

év.

napján
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5, sz. melléklet

A PRoJEKT lNDlKÁToRAl
Támogatási szerzódés száma : T OP -2.1.1 -15-TL 1 -20 1 8-0000 5
Kedvezményezett: Simontornya Város Onkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:
n9 mu
megnevezése
lntegrált v árclsfejl esztési stratégiákba
bevont területek lakossága (CO37)
lrrtegralt lrarosfejlesztési

zoldfeltilet naqysáqa
Megujult vagy jonnan kialakított
zoldfelület naqvsáqa
Megujult vagy jonnan kialakított
zoldfelület naqvsáqa
Megujult

vagy jonnan

9g9lyé!!ozás

2o21

3955

stiategiatiní

bevont tertiletek lakossága (CO37)
lntegrált városfejlesztési stratégiákba
bevont tertjletek lakossága (CO37)
lntegrált városfejlesztési straté9iákba
bevont területek lakossága (CO37
lntegrált városfejlesztési stratégiákba
bevont területek lakossáqa (CO37
lntegrált városfejlesztési stratégiákba
bevont teri]letek lakossáoa (CO37
Megújult vagy útjonnan kialakított

zoldfelület naqvsáqa
Meg jult vagy újonnan
zoldfeltilet naqysága

_-9é!g"a

kialakított

-

sgss

-

-sgs5

3955

-

2023.09.30.

-

e-9s5

--3955
3955

2025.09 30

3955

2026.09.30.

3955
4430,0000

4430,0000

4430,0000

2022.09.3o.

0,0000

4430,0000

4430,0000

2023.09.30.

0,0000

4430,0000

4430,00o0

2024.09.30.

0,0000

4430,0000

4430,0000

0,0000

4430,0000

4430,0000

2

,rar,nltuvr

"il

S,

ry!íimTríü,Tlll

(...\

C-\

Monitoring mutató
meqnevezése

Megujult

vagy jonnan kialakított

zoldfelület naqvsáqa
Városi területeken épített vagy renovált
koz- vagy kereskedelmi épúletek

(Co39)
Városi területeken építettvagy renovált
koz- vagy kereskedelmi épületek
(Co39)
Városi tertileteken épített vagy renovált
koz- vagy kereskedelmi épületek
(Co39)
Városi terr.ileteken épített vagy renovált
koz- vagy kereskedelmi épületek
(Co39)
Városi területeken építettvagy renovált
koz- vagy kereskedelmi épületek
(Co39)
Városi területeken építettvagy renovált
koz- vagy kereskedelmi épületek
(co39)

Bázisérték
dátuma

Bázisérték

cél dátuma

célváltozás

2026.09.30.

Cél

Gél kumulált

0,0000

4430,0000

4430,0000

2021 o9.3o

690,0300

690,0300

690,0300

2022.09.30,

0

690,0300

690,0300

2023.09.30

0

690,0300

690,0300

2024.o9.3o.

0

690,0300

690,0300

2025.09,30

0

690,0300

690,0300

2026 09.30.

0

690,0300

690,0300

iisszváltozás

rrtarrrNrrW
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6. sz. melléklet
B

lzTosíTÉKo KRA VoNATKozÓ

ruyl

lnrxozAToK, szE Rzó

Tám og atási szerződ és szá m a : T OP -2.'| .1 -1 5-T L1 -20 1 8-00005
Kedv ezm ényezett: Si montornya Város Ön kormányzata

A melIék|et nem releváns.

Kelt: Simontornya, 2O1g. év

.frl

D

ÉSE K, ME

GÁLLApoDÁsoK

7
KONZORClUMl EGYÜTTMÚKÖDESl MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részes ített projekt megvalósítására
o g atá s i sz e rz ő d é s sz á m a : T OP -2,1,1 -1 5 -T L'| -20 1 8-00
Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

Tá m

A melléklet nem releváns.

Kelt: Simontornya, 2O19, év

fu},'.

. hónap

00

5

sz. me||ék|et

8. sz, me|léklet

KÖZBESZEnzÉSl TERV
Tám ogaiási sze rződés száma. T OP -2,1 .1 -1 5-T L1 -20 1 8-00005
Kedvezm ényezett: Simo nto rnya Város On kormányzata

Támogatást
iqénylő
Simontornya Város
Onkormányzata

Beszerzés tárgya

érték
TűzoItószeftár építése 300 0]0 300 Ft
nkubátorház kiaI akítása
és szolgá|tató tér
létrehozása, va|amint
zöldfe| ü et megúj ítása
,
i

|

Simontornya
K

]enyeZeTt
H

Kelt: Simontornya,

Becsült netto

közebszerzési
eljárás típusa
Kbt. 117§
szerinti eljárás

Megjegyzés

RövlD összerocLALÁs

A pRoJEKTRóL

9, sz. mdlékJet

Támogatási szeződés száma: T OP -2.1.1 -15-TLí -20 í 8-00005
Kedv ezm ényezett : S imo nto rnya Város Ö n ko rmányzata
projekt céljai, A projekt célja egy barnamezós terület rehabilitálása Simontornya területén, a volt
bőrgyár területe mellett. Az Onkormányzat elhatározta a vállalkozások és befektetők, valamint a
lakosság számára vonző, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat
kialakításiát, melynek fontos lépéseez a projekt. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat
és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor vereplői által
tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság
fejlődését,a foglalkoztatás bövülését is eredményezheti. Simontornya jelenleg nem rendelkezik lTSsel, melynek elkészítésejelen projekt keretében valósul meg a Felhívással összhangban.
A fejlesztés helyszíne: A fejlesztés három belterületi ingatlanon zllana (142, 143, 144 hrsz), melyból
az egyik a 100%-ig önkormányzati tulajdonú cé9 tulajdonában, míg a másik kettöt árverés útján
szerezIe meg a NAV-tól az önkormányzat, A fejlesztés elsődleges helyszíne egy volt vízmű terület,
melyen több rossz műszaki állapotban lévó, alulhasznosított épület található.
A fejlesztés részletes szakmai tartalma: A projekt keretében Onkormányzati tulajdonban és
önkormányzati többségi tulajdonú gazdaúgi társaság tulajdonában lévó barnamezós terület és
épületállomány klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történó rehabilitációja
valósul meg, valamint nem épület jellegű építményekmegújítása gazdaságélénkítésiés közösségi
tevékenységekkiszolgálására is alkalmas lesz. A Városüzemeltetési Kft. által használt - rossz
múszaki állapotú - ún. fóépület ken]l megújításra, ahol az épület hátsó részében helyet kapnának a
Kft. irodái és egyéb tevékenységei(raktár, műhely), míg az elsó részben szolgáltató terek (iroda,
múhely) kerülnének kialakításra. A fóépület szomszédságában lévő - jelenleg használaton kívüli iroda, öltöző, féltetős garázs, szín funkciójú épület elbontásra kerülne. A142 és 143-as hrsz-ú telkek
funkciója kettős lenne. Egyrészt biáosítanák a kiszolgáló utat a 144 ársz-ú telek hátsó részéhez,

A

amelyet

a

Városüzemeltetési Kft. használ, másrészt helyszínei lennének egy új építésnek,a

tűzoltószertárnak, A városban önkéntes tűzoltók hárítják el tűzeseteket, vonulnak a helyszínre
elhárítani a bajt, sokkal elóbb, mint a hivatásos távolabbi tűzoltóságtól az esetkocsik kiérnének.Ézaz
Onkéntes Tűzoltóság ma is működik, de nincs telephelye, Ezt a hiányt pótolja a beruházás. Az épület
legnagyobb tömege a két tűzoltóautó számára létesítetthangár.
Onállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- Akadálymentesítés,
- Energiahatékonysági ntézkedések(hószi getelés, napelemek),
- Nyilvánosság biztosítása,
- Partnerségi tervezés,
- lnfrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészító ,,soft" elemek,
A projekt keretében szórt azbeszt mentesítésenem kerül sor. A projekthez az igényfelmérésés
i

kihasználtsági terv elkészült, illetve rendelkezésre állnak az előzetes műszaki anyagok, Az
igényfelmérésés kihasználtsági terv széleskörű partnerségi együttmúködésen alapul, A projekt nem
okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését. A projekt bruttó 414.999.98'1 Ft-ból
valósul meg, 8 mérföldkó keretében 3'1 hónap alatt. A projekt keretében megvalósításra kerülnek ún,
soft elemek is, amelyek az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket egészítikk. A soft elem
hozzáadot. értékeemeli a beruházás jelentóségét, hozzájárul annak komplexitásához. Tervezett

tématerületei:

1.Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében - a barnamezós terület
megújításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása - környezettudatosságot erösítö

oktatás, szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül energiatudatosságra
szemlél etformáló programok.

2. Humánkapacitás fejlesztés -

kompetenciafejlesztés

nevelő,

(az önkormányzat hatóúgi funkciójának

hatékonyságát javító, valamint a lakosság társadalmi részvételéterósítő képzések).
3. Települési arculat és identitás fejlesztése:

/:;

-a

telepü|és ideniitását felIesztő szemináriumok workshopok szakmai

szervezése,

- telepü|ési arculat kia|akítását támogató fejIesztések

4

BűnmegeIőzést közIekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő programok akciók:

- helyi bűnmegelőzési stratégiák cselekvési teruek készítése
-

és közösségi

felvilá9osító, drogprevenciós programok.

\

10. sz. me|léklei

PROJEKT HELYSZÍNE

Tám

og

atási sze

rződ

Kedve}m ényezett,

S

és száma _ TOP -2. 1 .1 -1 5-T L'| -20 1 8-00005
imo nto rnya Város Ön ko rmányzata

Település
7081

Simontornya

Gyár utca

142

7081

Simontornya

Gyár utca

143

7081

Simontornya

Gyár utca

144

\

11lA, sz, me|léklet

KoMMUNlKÁclÓs TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben
foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett

tevékenysé9ek

Tám og atási szerződés szám a,, TO P-2.

1 .1

-1

5-TL1 -20

1

8-00005

Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

szerződésben

összeq*: 414.999.981,- Ft

tám

Kiemelt
jelentőségű
oroiekt

1

Mrd Fi feletti támogatá5l össze8
15O mlllió Ft a att

lnfrastrukturális

150-500 ml ló Ft
500 m ó Ft fe ettl
150 ml ló Ft a attl
150-500 nTi||ió Ft

fejlesztés
Egyéb fejlesztés
(eszközbeszerzés, képzés,
szoftverfejlesztés,
bértámogatás, tanácsad ás,

X

500 rri||ió Ft fe ett

stb.)

Feladatok
A prolekt e|ókészitó szakasza (1-4.)

lgen*

A projekt megva|ósítási szakasza (5-9.)

A proiekt meqvalósítását követő szakasz (10-14
1

2

J

4
E
J

6
7
8

9

10
11

12

)

unikációs terv készítése
Nyomtatott tájékoZatók (brosúrák, szóró|apok, stb
kom

Nem*

x

m

X

)

e|készítéseés lakossáqi terjesztése
A kedvezményezett működó honlapján a projekthez

kapcso|ódó tálékoáaíó
(eset|eg aIo|da|) megje|enítése és folyamatos frissítésea
proi ekt fizikai zárásáig
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a
saitómeqielenések összeqvű jtése
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes
eseményekhez, pI alapkőletétel, egyes beruházási fázisok
befe ezése, átadások. képzes zárása, stb )
A beruházás helyszínén.A', , B' vagy ,,C" típusú tábla

X
X

X

elxeszítése es elhelvezése
Médiam egje|enés vásár|ása a proiekthez kapcso|ódóan
kom m uni kációs cé|ra aI kaImas fotódokum entáció készítése
Sajtó-nyilvános ünnepélyes pro1 ektátadó rend ezvény

X

X

X

X

^-^_,.^-l^^
§Zcl
VUZc>c

Sajtóköz|emény kikü|dese a projekt zárásáról és a
saitóm eqie|enések összeovűitése
Eredm énykomm unikációs információs anyagok, kiadványok

X

X

készítése

TE RKEPTER feltö|tése a proiekthez kapcso| ódó tarlalom
A beruházás he|yszínén ,.D'' típusútábla elkészítéseés

elhelvezése

Kelt: Simontornya, 2019. év

,...,.. hó 4C napján

m a

I

X

x

A

((.oú
Kedvezményezett cégszerű aláírása
csőszné kacz Edit

* a megfe|elő

esetében X jelölés szükséges

polgármester

C"

11lB. sz. melléklet
NYl

LATKoZAT KoMM
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l
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l
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JTÁsÁnÓ

l

Tám ogatási sze rzódés száma,.

T OP -2,1.1 -15-TL 1 -20 í 8-00005
Kedv ezményezett: S imo ntornya Város Ön kormányzata

Alulírott Csőszné Kacz Edjt, mint Simontornya Város Onkormányzata képviseletébeneljáró személy a
TO?-2,1.1-15-TL1-2018-00005 azonosító számú ,,Barnamezős területek rehabilitációja Simontornyán"
című projekt kapcsán
nyilatkozom, hogy

A)

az 1. mértőldkőig a kommunikációs tervet benyújtjuk.

Simontornya Város On kormányzata

\(r

12, sz, melléklet

BE

KONZORC|UMl TAGOK ESETÉBEN (AMENNYlBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
NvúJTÁS RA) : ALÁíRÁsl cítvl pÉlonNy/AlÁíRÁsM l NTA, vALAM l NT AM EN Nyl B E N
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSl JOGOSULTSÁGOT |GAZOLÓ DOKUMENTUM

Tám og atási szerződ és szá

m a : T

OP -2,'|,'| -'l 5-T L1 -20 í 8-00005

Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

A melléklet nem releváns.

\(1

13. sz_ melléklet

NY|LATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓF|NANSZ|ROZÁS VAGY SZÁLLiTd F|NANSZiROZÁS
KERETEBEN K|VANJA ELszAiloLNl
Támogatási szerzódés száma: ToP-2.í.l-ís-TL,|-20l&00005
Kedvezményezelt: slmontomya váíos Önkoímányzata

Alulirott csőszné Kacz Edit, mint simontornya Város Önkormányzata képviseletében eljáró személy a ToP-2,1,1-15 Tl1,2o18-oooo5 azonosító számú,
"Barnamezós lerÜletek lehabililációja slmontornyán" című projekt kapcsán nyilatkozom, ho8y a projekt tevékenységeinek finanszírozását a2 alábbiak szerint
tervezzük:
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14. sz. melléklet

EGyÉB A pRoJ
Támogatási szerződés szám
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NTu
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(oK)

OP -2.1,1 -1 5-T L1 -20 1 8-00005

Kedv ezm ényezett: S i mo nto rnya Város Ön ko rmányzata

1. nyilatkozat a FeIhívás 3 2 ,,A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
eIvárások" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és
feltéteIeknek való megfelelésről
2. nyilatkozat a Felhívás 3 1 3 pontjában foglalt, a paftnerségi tervezés, mint kötelezően
megvalósítandó tevékenységmegvalósításáról
3. helyrajzi számokkal ellátott helyszínrajzlvázralz a megújításrakerülő ingatlan(ok)ról, helyszín(ek)rő|
;

;

(elektronikusan );
m ontornya Város Szabály ozási terv e

4. S

i

Ke|t: Simontornya,2

(el

ektroni ku sa

n ).

hónap

napján,

