Határozati javaslat melléklete
LIFE Integrated Projects 2016 - A4
ASSOCIATED BENEFICIARY DECLARATION and MANDATE
I, the undersigned,
Dr. Papp László
representing,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, DEB
Public body
735584
4024 Debrecen, Piac u. 20.
HU 15735588-2-09,
hereinafter referred to as "the associated beneficiary",
for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement Improving air
quality at the most relevant Hungarian municipalities through the implementation of air quality
plan measures with the Contracting Authority (hereinafter referred to as "the grant agreement")
hereby:
1. Mandate
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., HOI
Public body
01-09-921027
1223 Budapest, Park utca 2.
10897988-2-43,
represented by Dávid Mezőszentgyörgyi PhD, Executive Director
(hereinafter referred to as "the coordinating beneficiary”)
to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequent
amendments with the Contracting Authority.
2. Mandate the coordinating beneficiary to act on behalf of the associated beneficiary in
compliance with the grant agreement.
I hereby confirm that the associated beneficiary accepts all terms and conditions of the grant
agreement and, in particular, all provisions affecting the coordinating beneficiary and the
associated beneficiaries. In particular, I acknowledge that, by virtue of this mandate, the
coordinating beneficiary alone is entitled to receive funds from the Contracting Authority and
distribute the amounts corresponding to the associated beneficiary's participation in the action.
I hereby accept that the associated beneficiary will do everything in its power to help the
coordinating beneficiary fulfil its obligations under the grant agreement, and in particular, to
provide to the coordinating beneficiary, on its request, whatever documents or information may
be required.

I hereby declare that the associated beneficiary agrees that the provisions of the grant
agreement, including this mandate, shall take precedence over any other agreement between
the associated beneficiary and the coordinating beneficiary which may have an effect on the
implementation of the grant agreement.
I furthermore certify that:
1. The associated beneficiary has not been served with bankruptcy orders, nor has it
received a formal summons from creditors. My organisation is not in any of the
situations listed in Articles 106(1) and 107 of Council Regulation No 966/2012 of the
European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules
applicable to the general budget of the Union (OJ L298 of 26.10.2012).
2. The associated beneficiary will contribute 580645 € to the project.
My organisation will participate in the implementation of the following actions:
A1, A2, A5, A7, A8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3,
E4, E5, F1, F2, F4.
The estimated total cost of my organisation's part in the implementation of the project
is 1451613 €.
3. The associated beneficiary will conclude with the coordinating beneficiary an
agreement necessary for the completion of the work, provided this does not infringe
on our obligations, as stated in the grant agreement with the Contracting Authority.
This agreement will be based on the model proposed by the Contracting Authority. It
will describe clearly the tasks to be performed by my organisation and define the
financial arrangements.
4. I commit to comply with all relevant eligibility criteria, as defined in the LIFE
Multiannual Work Programme 2014-2017 and the LIFE Call for Proposals including
the LIFE Guidelines for Applicants.
This declaration and mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form an
integral part thereof.
I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.
I have read in full the LIFE Model Grant Agreement and the Financial and Administrative
GUIDELINES provided with the LIFE application files.
I certify to the best of my knowledge that the statements made in this proposal are true and
the information provided is correct.
At ................................................. on........................................................
Signature of the Associated Beneficiary:
Dr. Papp László, Mayor

LIFE Integrált Projektek 2016 - A4
TÁRSKEDVEZMÉNYEZETTI NYILATKOZAT és MEGBÍZÁS
Alulírott,
Dr. Papp László
aki
[Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata] [DEB]
[testület]
[735584]
[4024 Debrecen, Piac u. 20.]
[HU 15735588-2-09],
(a továbbiakban: társkedvezményezett)
Az Szerződő Hatósággal megkötött [A Levegőminőségi Tervben foglalt Intézkedési Tervek
végrehajtására a levegőminőség javítása érdekében levegőminőség szempontjából releváns
magyar településeken] című támogatási megállapodás [továbbiakban: támogatási
megállapodás] aláírásának szempontjából képviselőként eljárva
ezennel
1. megbízom
[Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.] [HOI]
[testület]
[01-09-921027]
[1223 Budapest, Park utca 2.]
[10897988-2-43],
Amelyet [Dávid Mezőszentgyörgyi PhD ügyvezető igazgató]
(a továbbiakban: koordináló kedvezményezett)
hogy a nevemben és képviseletemben írja alá a támogatási megállapodást és annak további
módosításait a Szerződő Hatósággal.
2. Megbízom továbbá a koordináló kedvezményezettet, hogy a társkedvezményezett
képviseletében a támogatási szerződés rendelkezéseivel összhangban eljárjon.
Ezennel igazolom, hogy a társkedvezményezett elfogadja a támogatási szerződés minden
rendelkezését és különösen a koordináló kedvezményezettet és a társkedvezményezetteket
érintő rendelkezéseket. Külön igazolom, hogy a jelen megbízás alapján a koordináló
kedvezményezett egy személyben jogosult a Szerződő Hatóságtól a pénzeszközök átvételére
és arra, hogy az összegeket a társkedvezményezettek adott tevékenységben való
részvételének arányában a társkedvezményezettek számára szétossza.
Ezennel elfogadom, hogy társkedvezményezett mindent megtesz annak érdekében, hogy a
koordináló kedvezményezett a támogatási szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja,

és különösen annak érdekében, hogy a koordináló kedvezményezettnek - annak kérésére minden kért dokumentumot vagy információt rendelkezésére bocsásson.
Ezennel kijelentem, hogy a társkedvezményezett elfogadja a támogatási szerződés - így ezen
megbízás - a társkedvezményezett és a koordináló kedvezményezett közötti -- a támogatási
szerződés végrehajtására kihatással levő - bármely egyéb megállapodás tekintetében való
elsőbbségét.
Továbbá igazolom, hogy:
1. Az irányításom alatt álló szervezet nem kapott csődbemenetellel kapcsolatos
határozatot és hitelezői sem küldtek számára hivatalos felszólítást. Az irányításom
alatt álló szervezet nincs a 966/2012/EU számú, az Unió általános költségvetésére
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2012. október 25.-i európai parlamenti és
tanácsi rendelet 106. (1) és 107. cikkelye szerinti helyzetben (Az Európai Unió
Hivatalos Lapja, L298, 2012. október 12.).
2. A társkedvezményezett vállalja, hogy a projekt céljaira 580645 euró összeget bocsát
rendelkezésre.
Az irányításom alatt álló szervezet a következő akciók végrehajtásában vesz részt:
A1, A2, A5, A7, A8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4,
E5, F1, F2, F4
A projekt végrehajtásában való részvétele során az irányításom alatt álló szervezet
részéről 1451613 euró összegű költség merül fel.

3. A Társult kedvezményezett vállalja, hogy a Koordináló Kedvezményezettel a munka
elvégzésére megállapodást köt, feltéve, hogy ennek nincs káros kihatása a Szerződő
Hatósággal kötött támogatási szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítésére. Ezen
szerződés a Szerződő Hatóság által ajánlott modellen alapul. Ez egyértelműen rögzíti
az irányításom alátt álló szervezet által elvégezendő feladatokat és meghatározza a
pénzügyi megállapodásokat.

4. Vállalom, hogy teljesítek minden részvételi követelményt a 2014-2017 évekre szóló
LIFE Többéves Munkaprogramban, a LIFE pályázati felhívásban, valamint a LIFE
pályázati útmutatóban foglaltak szerint.
Ezen nyilatkozat és megbízás a támogatási megállapodáshoz kerül csatolásra, azok
elválaszthatatlan részét képezik.
Személyesen jogosult vagyok ezen nyilatkozatnak az irányításom alatt álló szervezet nevében
történő aláírására.
Elolvastam a LIFE Támogatási Megállapodás Minta, valamint a LIFE pályázati
dokumentációban rendelkezésemre bocsátott Pénzügyi és Adminisztratív Útmutató teljes
szövegét.
Legjobb tudomásom szerint igazolom, hogy a jelen pályázati anyagban szereplő nyilatkozatok
a valóságnak megfelelnek valamint a megadott információk pontosak.
Kelt: .......................................(helyszín) .................................................(dátum)
A Társkedvezményezett aláírása:
Az aláíró fél/felek neve és jogállása/beosztása:

