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Azonosítószám: TÁtVIoP -3.2.í2-12 l L -2oí2-oog7
Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása
amely létrejött

e$lrészról a Nemzeti Fejlesztési Ü5rnökség (IO77 Budapest Wesselényi u. 20-22.) rrrint
támogató (továbbiakbarr: Támogató) képviseletébenellárő ESZA Társada]mi Szolgáltató
Szenrezet)
Nonprofit Kft. mint közremúködő szervezet (a továbbiakban Közremüködő
Postacím: 1385 Budapest, Pf.: 818
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
Aláírásra jogosult képviselóje: Bene Dániel üg,wezetó ígazgatő
Cégj eryzék szőtn: O l -O9 -9 19 262
Adószám: 2096363I -2-4I
másrészról
Név/Cégnév:gÖ'tvÖs

Kedvezményezett),

*Áncly s{§GY§i KÖNYVTÁR mint

kedvezményezett (a továbbiakban:

Postacím: 82OO Yeszprém, Koma_kírt tér 3
Székhely: 82OO Yeszprém, Koraakút tér 3
Azonosító szám (törzs - szfun l Cégegt zékszám\ : 426835
hdőszfun l adóazonosító jel: !5426O39 -2- 19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerúl: II748OO7-1542603910020009
e: Paltrjan§ .'§dlt
AláráSra
ult ke

Mag3.ar Nernaeti levéltár, mint kedvezrnórryezett,

Postacírr: trO14 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Székhely: 1O14 Budapest, Bécsi kapn!ér 2-4.
Cégjeg"zékszárry' {bírósági} nydvántar|ásba vóte1 szárrra: 3a9 17 2
Adószárn/adóazonosító j el. 153a9L7 a-2-4L
Pérráorgalmi szár;űaszátn', amelyre a tárnogatás utalásra kerú1: 1O332SS0-0 142501,
30005132
Cégieryzósre jogosult képviselóje: dr" Mikó Zsrrasanrra

l

ns xÖruYwÁn, ndnt kedvearnényezett,
Posiacírn: 822O Balatonalmádi" Városház tér 4
Székhely: 8220 Balato,nakrrádi, Várcsh éva tér 4
Cég;eg,"zékszárc/ {bírósági} a3,§r"ántarásbe_ vótel ssálna: 3 / 5 / 27 l 20 l 1
Adószárn Jadóazonosító jel: 16E83 134-2-19
Pénzforgalrni saámlaszám, amelyre a árnogatás utalásra kerü1: !L748a83-'!,6883'j,341oo3ooo8
Cégieg,zesre jogosuit kópviseloj e: Bati János

PANNÓN1A KULTURÁL1S KÖZPONT
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Azonosítószám: TAMOP -3.2.12-12 l L-2O12-0,O37
JÓK,4,1 MÓR

vÁRO§í KŐi§YVTÁR, lr*nt

keelvee,mén3.*eett,

Postacím: B5O0 Pápa, §ó tér 1
§zékhely: 858S Fápa, Fó tér 1

Cégjeryzókszám/{bíróságii rr3itr_:.ántartásba vótei szi{r:ra: 87/2§§3.{V{.19.1 Kt. lratározat
Aáószálxn / adóazonosító jel: 154293 1 7 -2- 19
Pónzforgalmi szánrlaszám, amelyre a €rnoga€s
rrtalásra kerül; 11748ú45-154293t710060005
Cégegtzésrejogosult képvisetróje: Dr, §sr§rann ístl"átr

(Közremúködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban eg,rrtt: Szerződő Felek) közőtt az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2013.02.25-én az ,,KulturáJis szakemberek továbbképzésénekszervezése
az EÖtvÖs Károly Me5lei Könyvtár és Közmúvelódési Intézet áJtaf vezetett konzorciumi
egruttmúködésben" címúprojektre, TÁMOP-3.2.I2-I2ll-2ol2-oo37 azonositő szátnon
Támogatási szerzódést kötöttek, amelyet,2013.06.03-á,n időközí kifizetési kérelem
összeghatárénak/szévalékos korlátjának e5lolda7u szerződésmódosítása tárryban , valamint
2OI3.10.08-án a képzésitervben illetve a projekt számszerúsíthetó eredményeiben
bekövetkez ő v aJtozás tárryban módosítottak.

A Szerződő Felek megrillapodnak abban, ho5, a mai napon a Támogatási Szerzódést
alábbiak szerint módosítj ák:
a projekt megvalósítás befejezó dátumának módosulása
a képzési tervben bekövetkezett vátozások:
az indíkátor mutatók csökkenése, valamint azok cé|elérésének
változása
költségvetés módosulása a képzésekátszervezése miatt

az

Az eredeti szöveg:
A Projekt íizikal befejezésénektervezett napja: 2OV.a83O.

Módosított szöveg:
A Projekt fizíkat befejezésénektervezett napja: 2at4.tL3a"

A Támogatási szerződés 2. szárnú mellékletének helyébe a jelen módosítás 1.

számú

2.

szátrtú

melléklete lép.
A Támogatási szerződés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás
melléklete lép.

A

jelen módosító szerződés elvá,laszthatatlan melléklete az alábbi(ak)

1. számú melléklet - költségvetés

:

2. számu melléklet - a projekt számszerúsíthetó eredményei
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Azonosítószám: TÁMoP -3.2.12-12 l 1 -2ot2-oo37
Jelen szerzódésmódosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. Az eredeü szerződés
|és az összes, már érvénybenlévó korábbi szerzódésmódosítás] minden e§léb kitétele és

pontja valtozatlan marad. Jelen szerzódésmódosítás akkor lép érvénybe,amikor az alábbí
felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.
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