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TÁMOGATÓI OKIRAT 

 

 

Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program 

Irányító Hatósága a 2013.01.18. -én meghirdetett Helyi hő, és villamosenergia-igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati kiírására beérkezett 

„Épületenergetikai fejlesztés a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános 

Iskolában” című, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0184 azonosító számú pályázatot 

(továbbiakban: Pályázat) elbírálta és  

támogatásra alkalmasnak minősítette. 

 

1. Kedvezményezett adatai 

Név/Cégnév: Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola   

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

Postacím: 9400 Sopron, Hunyadi János utca 8-10 

Székhely: 9400 Sopron, Hunyadi János utca 8-10 

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/Vállalkozói igazolvány száma/ 

nyilvántartást kezelő szervezet által adott azonosítószám): Műk. engedély: GyB-06/44-

2/2013  

Adószám: 18532449-2-08 

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  

10200294-33412465 

 

2. Okirat tárgya 

A támogatás tárgya a „Épületenergetikai fejlesztés a soproni Hunyadi János Evangélikus 

Óvoda és Általános Iskolában” című, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0184 azonosító számú, a 

projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) 

elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi 

költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő 

finanszírozása.  

 

A Kedvezményezett 10 565 999 Ft, azaz tízmillió-ötszázhatvanötezer-

kilencszázkilencvenkilenc forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, 

melyet köteles a Pályázatban meghatározott Projekt végrehajtására fordítani. 

 

Támogatás intenzitása: 85 %. 

 

Támogatás jogcíme: 

 

A Környezet és Energia Operatív Programra meghatározott előirányzatok 

felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM 

rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból 

1.296.829 Ft, azaz egymillió-kettőszázkilencvenhatezer-nyolcszázhuszonkilenc forint 

(melynek támogatástartalma 1.102.305 Ft) csekély összegű támogatásnak minősül, 



 

 
 

amelyet kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a 

továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 

 

Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 

támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja 

meg a 200. 000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget.  

 

Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott 

pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás 

teljes összegét kell figyelembe venni. 

 

A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek 

vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben a támogatási 

intenzitás meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 

bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános 

csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági 

rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 

mértéket. 

 

A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus 

formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a vállalkozás által 

a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi 

csekély összegű (de minimis) támogatásról. 

 

A Kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 

meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.  

 

A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság 

kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.1 

 

 

3. Projekt adatai  

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013.06.01. 

A Projekt megvalósítás határideje: 2013.12.31. 

A fenti időpontokat a benyújtott Pályázat alapján állapítottam meg. 

 

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége 12 430 588 Ft, azaz 

tizenkétmillió-négyszázharmincezer-ötszáznyolcvannyolc forint. A Projekt elszámolható 

költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

A Projekt megvalósítási helyszíne(i):  

9400 Sopron, Hunyadi János utca 8-10. (Hrsz: 6161.);  

9400 Sopron, Borsmonostori utca 9. (Hrsz: 6154.) 

Kedvezményezett a Projektet a Projekt megvalósítási helyszíne(i)n megvalósítja, és a 

Projektet a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszíneken fenntartja/üzemelteti. 

                                                 
1
 A de minimis-re vonatkozó szabályokat abban az esetben szükséges beépíteni, ha a Projekt érintett de minimis 

támogatással  



 

 
 

 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles az „Általános Szerződési 

Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF), továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 

megtartására.  

 

A Kedvezményezett bármely bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási 

kötelezettsége vagy igénylés teljesítése, továbbá a támogatói okirat kezelése során 

bekért dokumentumok benyújtása a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül történik. 

Az elektronikus alkalmazással már beküldött dokumentumokat – a biztosítékok 

iratanyagán kívül – papír alapon nem kell ismételten beküldeni. Ha az elektronikus 

alkalmazás használata lehetséges, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus 

alkalmazás használata minősül. 

 

 

A projektet finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást 

veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatói okirattal 

rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti. 

 

Amennyiben a támogatói okiratban a projekt megvalósítására meghatározott határidő 

módosítása hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését, úgy a Támogató a 

megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti. 

 

Azon kötelezettségek esetében, melyeknél a Pályázati e-ügyintézés felület jogi és 

infrastrukturális feltételei nem biztosítottak vagy a Pályázati e-ügyintézés felület igazolt 

meghibásodása miatt nem teljesíthetők, a kért dokumentumokat papír alapon és 

elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. 

 

A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet köteles kapcsolattartót kijelölni. A 

kapcsolattartó személyének változásáról – a változást követő 30 napon belül – kötelesek 

tájékoztatni egymást. 

 

A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található Pályázati e-ügyintézés felületen 

keresztül történik. Ha a Pályázati e-ügyintézés felület vagy egyes funkciói nem állnak 

teljes körűen rendelkezésre, az értesítéseket papír alapon kell kiküldeni. A 

Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet nem hivatalos kommunikációja (pl. 

Projektet érintő, joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása) 

telefon, telefax, elektronikus levelezés útján lehetséges. 

 

A támogatói okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve a 

támogatási jogviszonyt érintő új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés 

nélkül módosulnak. 

 

A támogatói okirat 4 oldalon készült. A támogatói okirathoz csatolt 3 db melléklet és a 

támogatói okirathoz nem csatolt, de a támogatói okiratban, a Pályázatban vagy az ÁSZF-

ben hivatkozott mellékletek a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF 

a Közreműködő Szervezet Honlapján elérhető (http://www.nkek.hu/). 

 

 

 

http://www.nkek.hu/


 

 
 

 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségei  

2. sz. melléklet: Előleg igénylési kérelem sablon  

3. sz. melléklet: A támogatáslehívás tervezett ütemezése sablon 

 

 

Kelt: Budapest,  

 

   

                                                                                                      

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és 

Energia Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

  

 

 

 

 



 

 
 

1. sz. melléklet 

A projekt elszámolható költségei  

 

 

 



 

 
 

2. sz. melléklet 

 

…… számú ELŐLEG IGÉNYLÉSI KÉRELEM 

Az előleg igénylési kérelem benyújtásának időpontja (év/hó/nap): …………………………….. 

A támogatói okirat hivatkozási száma: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0184 

A projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda 

és Általános Iskolában 

A (Fő)Kedvezményezett neve és címe: Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános 

Iskola, 9400 Sopron, Hunyadi János utca 8-10 

Kapcsolattartó neve:…………………………………………………………………………………… 

Kapcsolattartó telefonszáma:………………..…  e-mail címe:…………………………………….. 

Hiánypótlás után ismételten benyújtott Előleg igénylési kérelem:    IGEN  NEM 

 

Tisztelt Közreműködő Szervezet! 

 

Ezúton benyújtom előleg igénylési kérelmemet a fenti támogatói okiratban rögzítettek 

szerint.  

Az igényelt előleg összeg:……………………………………………………..……. Ft. 

 

Az előleg igénylés elfogadásának és folyósításának feltétele, hogy a támogatói okiratban 

meghatározott biztosítékok a felhívásban és jogszabályokban foglaltak szerint 

rendelkezésre álljanak.  

 

A biztosítékok meglétének igazolására a kérelemhez a következő 

dokumentumo(ka)t csatoltam:  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

Az előleget a következő bankszámlaszámra kérem átutalni: 

 

Bank megnevezése:………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Tisztelettel: 

……………………………………. 

    P. H. 

Kelt:……………………….., …………….. 



 

 
 

3. sz. melléklet 

A támogatáslehívás tervezett ütemezése sablon 

 

 

Ütem 
sorszáma 

Ütem 
megnevezése 

Elszámolás 
tervezett 
dátuma  

(év, hó, nap) 

Tervezett 
elszámolás 

összege 

Tervezett 
támogatáslehívás 

összege 

Tervezett 
támogatáslehívás 
aránya az összes 

támogatáshoz 
viszonyítva 

1 Előleg          

2 
 1. Időközi 

elszámolás 
        

3 
 2. Időközi 
elszámolás 

        

4 
  3. Időközi 
elszámolás 

        

5 
 4. Időközi 

elszámolás     

6 Záró Kifizetés 
    

Összesen: 0 Ft 0 Ft 0,00% 

 

 

 

 

  

  

Kedvezményezett 

képviseletében:  

  

      

  P.H.   

Kelt:   
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