
 
 

 
 

TÁMOGATÓI OKIRAT  

 K-2013-ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004-1117170/129 

 

 

Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közigazgatási Reform Programok 

Irányító Hatósága az ÁROP-1.2.11/A-2013 a „Területfejlesztészti tevékenységek 

támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című 

pályázati kiírására beérkezett „Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló 

területfejlesztési dokumentumok elkészítése” című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004 

azonosító számú pályázatot (továbbiakban: Pályázat) elbírálta és  2013.01.09.-i döntése 

alapján 

 

támogatásra alkalmasnak minősítette. 

 

A támogatás tárgya a Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfejlesztési 

dokumentumok elkészítése című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004 azonosító számú, a 

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

elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és Magyarország központi 

költségvetési előirányzatából hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem 

térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.  

 

A Pályázatot benyújtó: 

  

Zala Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett, 

 

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Pf.: 222. 

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10. 

Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma:  

Adószám/adóazonosító jel: 15734305-2-20 

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10049006-

00320566-00000000 

Aláírásra jogosult képviselője: Manninger Jenő Vilmos 

 

 

(a továbbiakban: Kedvezményezett) 90 000 000 Ft, azaz kilencvenmillió Ft összegű, 

vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Pályázatban meghatározott 

Projekt végrehajtására fordítani. 

 

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége 90 000 000, azaz 

kilencvenmillió forint.  

 

A Kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat 2020.december 31-ig meg 

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

  

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012.04.13., a 

megvalósítás tervezett határideje:  2014.09.30. 

A fenti időpontok a benyújtott Pályázat alapján kerültek megállapításra. 
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A záró beszámoló és a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai 

befejezését követő 30. nap. 

 

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt 

helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken 

fenntartja/üzemelteti: 

 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.  

 

Több megvalósítási helyszín: 

  

Irányítószám Helység Utca Házszám Helyrajzi szám 

- - - - - 

 

 

 

A Projekt elszámolható költségeit a Projekt adatlap 5.6.2. pontja tartalmazza. Az 

elszámolható költségek részletezését a Projekt adatlap 1. és 2. számú mellékletei 

tartalmazzák. 

 
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 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. 

 

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

támogatási jogviszonyt érintő új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés 

nélkül módosulnak. 
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A támogatói okirat 3 oldalon készült. Jelen támogatói okirat elválaszthatatlan részét 

képezi a részletes útmutató és felhívás az ÁROP-1.2.11/A-2013 könnyített elbírálású 

támogatáshoz, a Pályázó által benyújtott projekt adatlap és annak mellékletét képező 

valamennyi nyilatkozat és dokumentum, valamint az ÁSZF, az „A pénzügyi elszámolás 

részletes szabályai” című dokumentum1, az „Útmutató a támogatásból megvalósuló 

közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozóan a 2007-2013 programozási 

időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 

Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) 

Korm. Rendelet alapján” című dokumentum2 függetlenül attól, hogy azok ténylegesen 

csatolásra kerültek-e. 

 

                                                 
1  A pénzügyi elszámolás részletes szabályai – a Kedvezményezettek részére készült gyakorlati útmutató - 

megtalálható a MAG Zrt. honlapján, a http://www.magzrt.hu oldalon a „Tájékoztató Az Államreform Operatív 
Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról” című 
dokumentumban. 
2 A közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására vonatkozó útmutató megtalálható a MAG Zrt. 
honlapján, a http://www.magzrt.hu oldalon az „Útmutató a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások 
ellenőrzésére vonatkozóan a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet alapján” című dokumentumban. 
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