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ADDENDUM 
 

a 2004/HU/16/C/PE/002 sz. Kohéziós Alap projekt kapcsán 2005. február 23-án létrejött 
Támogatási Szerzıdéshez  

 
mely az alábbi felek között köttetett: 
 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 
cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. 
képviseli: Kiss Pál igazgató 
 
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep 
fejlesztésére  
cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
képviseli: Rigó Csaba elnök 
(a továbbiakban Kedvezményezett) 
 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (korábbi Nemzeti Fejlesztési Hivatal) ellenjegyzése mellett 
cím: 1077 Budapest Wesselényi u. 20-22. 
képviseli: Ambrovics Andrea fıigazgató. 
 
 

1. § 
Tekintettel arra, hogy 
 

a) a 2007. december 31-vel hatályát vesztı, az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi 
LXXIV. 4/A. § (1) bekezdése az áfa visszaigénylési jogosultság tekintetében 
megkülönböztette a koncesszióról szóló 1991. évi XVI.törvény 1.§ (1) bek. a) és d) 
pontjának hatálya alá tartozó víziközmő beruházási projekteket, és ezen beruházások 
esetében, a beruházó önkormányzat számára nem tette lehetıvé az áfa visszaigénylését., 
így a Projekthez a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás, illetve a hozzá tartozó hazai 
társfinanszírozás a le nem vonható áfa elszámolhatósága miatt bruttó támogatásként 
került folyósításra; 

b) a 2008. január 1-val hatályba lépett, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (új áfa törvény) ezt a megkülönbözetést 2008. január 1-vel megszőntette, továbbá 
a 269. § (5) bekezdése 2004. január 1-tıl 2007. december 31-ig visszamenıleg is lehetıvé 
tette a víziközmő beruházások esetén az áfa levonásba helyezését; 

c) az uniós szabályok szerint az áfa nem elszámolható költség, amennyiben azt a 
kedvezményezett levonhatja, függetlenül attól, hogy ezzel a jogával az ténylegesen él-e; 

 
a szerzıdéskötı felek a Támogatási Szerzıdést ellenjegyzı egyetértésével a Támogatási 
Szerzıdést az alábbiak szerint módosítják: 
 
 

2.§ 
A Támogatási Szerzıdés 5. pontja az alábbiakra módosul: 

5. A támogatás összege, pénzneme 
 
5.1  A beruházás a támogatás maximális összegének kiszámításához alapul vett, a jelen 

szerzıdés 2.12 pontjában megjelölt Kohéziós Alap támogatási szabályok szerint 
Elszámolható maximális beruházási nettó költség 48.877.968,- EUR, azaz 
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Negyvennyolcmillió-nyolcszázhetvenhétezer-kilencszázhatvannyolc EUR. 

5.2 A Kohéziós Alap támogatás maximális összege az Elszámolható költségek 75 %-a, 
36.658.476,- EUR, azaz Harminchatmillió-hatszázötvennyolcezer-
négyszázhetvenhat EUR. 

5.3 A Kohéziós Alap támogatáshoz kapcsolódó állami társfinanszírozási hányad az 
Elszámolható költségek 15 %-a, 7.331.695,- EUR, azaz Hétmillió-
háromszázharmincegyezer-hatszázkilencvenöt EUR. 

5.4 A Kedvezményezett saját része az Elszámolható költség 10 %-a, 4.887.797,- EUR, azaz 
Négymillió-nyolcszáznyolcvanhétezer-hétszázkilencvenhét EUR. 

5.5 A jelen szerzıdés szerint nyújtott Támogatás kifizetése EUR-ban történik. A 
Kedvezményezett köteles a Beszállítási szerzıdéseket EUR-ban megkötni. 

 
 

3.§ 
A Támogatási Szerzıdés 6.4. és 6.5 pontjai az alábbiakra módosulnak: 
 

6.4    A beruházás forrástérképe a következı: 

 

 

6.5   A Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a beruházás megvalósításához szükséges 
saját részt és a kifizetésre benyújtandó beszállítói számla áfa összegét a mindenkori 
beszállítói számla kifizetésének esedékességét megelızı 20. munkanapig a KSZ által 
megadott lebonyolítási számlára hiánytalanul átutalja, és az átutalás megtörténtérıl az 
adott átutalási megbízás másolati példányának megküldésével egyidejőleg értesíti KSZ-t. 

 
 

4.§ 
A Támogatási Szerzıdés 8.8.2 pontja az alábbiakra módosul: 
 

A beruházás forrásai  /EUR % 

Támogatás a Kohéziós 
Alapból 

36 658 476,- 75 

Központi költségvetési 
támogatás 

7 331 695,- 15 

Önkormányzati saját forrás 4 887 797,- 10 

Összes támogatható 
beruházási költség 
(Elszámolható költségek) 

48 877 968,- 100 

Nem támogatott költségek (El 
nem számolható költségek) 

9 775 593,6,-  

              - ebbıl levonható áfa  9 775 593,6,-  

Várható összes bruttó 
beruházási költség 

58 653 561,6 ,-  
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8.8.2 A kifizetéshez szükséges fedezet (a Kohéziós Alap támogatás, az állami 
társfinanszírozási hányad, az önkormányzati saját rész és a számla áfa tartalmának 
összege) a projekt lebonyolítási számlán rendelkezésre áll. 

 

 

5.§ 
 

A Támogatási Szerzıdés VII. Tulajdonjog és üzemeltetés fejezete az alábbiak szerint módosul: 

22.1 Elidegenítési tilalom: A Támogatás segítségével megvalósított Beruházás során létrejövı 
létesítmények és eszközök a Kedvezményezett tulajdonába kerülnek, melyeket a 
beruházás befejezését követı legkevesebb 5 éven belül a köztulajdon jelleg megtartása 
mellett és a KSZ elızetes hozzájárulásával legfeljebb a Kedvezményezett társulást alkotó 
önkormányzatok részére idegeníthet el.  

22.2 Kedvezményezett továbbá vállalja, hogy az elkészült beruházás tekintetében fennálló, 
harmadik személy felé bármilyen jogcímen megvalósítandó elidegenítési tilalmat az ıt 
alkotó önkormányzatok felé a Támogatási Szerzıdés 22.1 szerinti vagyonátadás során a 
létrejött létesítmények és eszközök tekintetében tovább érvényesíti. 

22.3   Terhelési tilalom: A Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás befejezését követı 
legkevesebb 5 éven belül a KSZ elızetes hozzájárulása nélkül a Támogatási Szerzıdés 
22.1 és 22.2 pontjai figyelembe vétele mellett a beruházást további ingatlan-nyilvántartási 
vagy azon kívüli más módon nem terheli meg és ezt a tilalmat az ıt alkotó 
önkormányzatok felé a létrejött létesítmények és eszközök tekintetében tovább 
érvényesíti.  

22.4   A Kedvezményezett illetve a Támogatási Szerzıdés 22.1 pontja szerinti elidegenítés után 
a Kedvezményezettet alkotó önkormányzatok a beruházás során létrejövı 
létesítményeket a beruházás befejezésétıl számított legalább 5 évig köteles az elfogadott 
támogatási kérelemben rögzített funkciónak és mőszaki tartalomnak megfelelıen 
üzemeltetni. A Kedvezményezett csak a KSZ elızetes hozzájárulásával jogosult 
megváltoztatni a beruházás mőködési, üzemeltetési feltételeit, a támogatás odaítélésekor 
rögzített eredeti körülményeket, így különösen a beruházás jellegét, mőszaki és egyéb 
paramétereit, a beruházás tulajdoni helyzetét, stb. Kedvezményezett vállalja, hogy ezt a 
korlátozást az ıt alkotó önkormányzatok felé a létrejött létesítmények és eszközök 
tekintetében tovább érvényesíti.  

 
 

6.§ 
A Támogatási Szerzıdés IX. Egyéb rendelkezések fejezete az alábbi 24.8 ponttal egészül ki: 
 
24.8 A 2008. január 1-vel megváltozó áfa szabályok következtében a Kedvezményezett a 
projekt kezdetére visszamenılegesen nettó finanszírozásra jogosult. Az akkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelıen és szabályosan 2005. február 23. (TSz aláírás dátuma) és 2007. 
december 31. között felmerült elszámolható költségekhez kapcsolódóan kiutalt támogatás áfára 
esı összege, pontosan 2 261 992,05 EUR, azaz kétmillió-kétszázhatvanegyezer-
kilencszázkilencvenkettı- egész ötszázad EUR, valamint a 2008. január 1. és 2008. július 31. 
között kelt számlákon felmerült elszámolható költségek támogatásból kiutalásra kerülı áfa 
összege, pontosan 1 388 632,01 EUR, azaz egymillió-háromszáznyolcvannyolcezer-
hatszázharminckettı- egész egyszázad EUR, összesen 3 650 624,06 EUR, azaz hárommillió-
hatszázötvenezer-hatszázhuszonnégy- egész hatszázad EUR összegő támogatást 
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Kedvezményezett köteles a Közremőködı szervezet által megadott lebonyolítási bankszámlára 
legkésıbb a Támogatási Szerzıdés 4.1 pontjában rögzített projekt zárási határidıt követı 4. 
hónap végéig visszautalni. 

 
 
   

A Kedvezményezett 
részérıl 

Rigó Csaba elnök  

 Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 

(Kohéziós Alap közremőködı szervezet) 
részérıl 
Kiss Pál 
igazgató 

   
   

Ellenjegyezte: 
 

  

   
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Programok Irányító 
Hatósága részérıl 
Ambrovics Andrea 

fıigazgató 

  

 


