TÁMOGATÓI OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA

Humán erőforrás fejlesztés a szakmai
kompetenciák korszerűsítése érdekében
projekt címe

Azonosító szám:
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0397
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Azonosító szám: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0397

Támogatói Okirat 1. sz. módosítása
amely létrejött
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41
másrészről
Név/Cégnév: Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),
Postacím: 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31.
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31.
Adószám/adóazonosító jel: 15763947-1-05
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
12046102-00153191-00400008
Aláírásra jogosult képviselője: Palicz István.
(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
A Támogató 2010.06.23-án az „Humán erőforrás fejlesztés a szakmai kompetenciák
korszerűsítése érdekében” című projektre, TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0397 EMIR
azonosító számon Támogatói Okiratot állított ki.
Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok
Programirodának az általa közreműködő szervezetként a 41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1.
§-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási
jogviszonyokban.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatói Okirat jelen
okiratba foglalt módosítására
- a projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek
költségkategóriák szerinti bontása a részletes költségvetés költségütemezés fülén rögzített
bontáshoz képest,
- változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője,
- az eredeti Támogatói Okiratban rögzített bármely indikátor értéke módosul,
- intézményi jogutódlás
tárgyakban kerül sor, az alábbiak szerint:

2/4

A támogatói okirat módosuló szakaszai:
Az eredeti szöveg:
Kedvezményezett neve: Deák Úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Kedvezményezett székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31.
Hivatalos képviselője: Palicz István
Adószám/adóazonosító jel: 15763947-1-05
Bankszámlaszám: 12046102-00153191-00400008.
Támogatási összeg: 8.912.300 Ft, azaz nyolcmillió- kilencszáztizenkettő- háromszáz Forint.
Az indikátormutatók száma:
- A felsőoktatási képzést sikeresen teljesítő pedagógusok mutató száma: 2
- A képzésbe bevont személyek mutató száma: 2
- Megszerzett képzettségek mutató száma: 2
- A projekt lezárását követően készített záró tanulmányban a mutatók száma: 2.
A projekt befejezésének szerződésben meghatározott, tervezett dátuma: 2012.07.31.
Módosított szöveg:
Kedvezményezett neve: Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános
Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Kedvezményezett székhelye: 3578 Girincs, Rákóczi út 1.
Hivatalos képviselője: Kányási Hedvig
Adószám/adóazonosító jel: 15350569-1-05
Bankszámlaszám: 12046102-00153199-03800007.
Támogatási
összeg:
4.332.818
nyolcszáztizennyolc Forint.

Ft,

azaz

négymillió-háromszázharminckettőezer-

Az indikátormutatók száma:
- A felsőoktatási képzést sikeresen teljesítő pedagógusok mutató száma: 1
- A képzésbe bevont személyek mutató száma: 1
- Megszerzett képzettségek mutató száma: 1
- A projekt lezárását követően készített záró tanulmányban a mutatók száma: 1.
A projekt befejezésének szerződésben meghatározott, tervezett dátuma: 2012.01.31.
A Támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező Pályázati Dokumentáció / Projekt
adatlap módosuló részei:
1. számú melléklet - részletes költségvetés (IV. számú melléklet)
2. számú melléklet - költségvetés szöveges indoklása (V. számú mellékletek)
3. számú melléklet- projekt adatlap részei (A projekt összegző adatai, A pályázó adatai,
Célcsoport, Esélyegyenlőség, Nyilatkozatok)
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A jelen módosítás elválaszthatatlan melléklete az alábbiak:
1. számú melléklet - részletes költségvetés (IV. számú melléklet)
2. számú melléklet - költségvetés szöveges indoklása (V. számú mellékletek)
3. számú melléklet- Projekt adatlap
Kedvezményezett Alapító Okirata
Aláírási címpéldány
Nyilatkozat biztosítékokról
Nyilatkozat köztartozás- mentességről
Klauzula
Nyilatkozat új Kedvezményezettől
Igazolás új bankszámlaszámról
NAV- igazolás új adószámról.

Jelen Okirat 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeti támogatói okirat
minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen okirat akkor lép érvénybe, amikor
az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

………………………….
Kányási Hedvig
Intézményvezető
Kedvezményezett
P.H.

…………….…………
Bene Dániel
ügyvezető
ESZA Nonprofit Kft
Kelt …………, 20… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 20… év ………… hónap …
napján.
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