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Azonosítószám

:

TÁMo P -3.2. í2 - t2 l t -2o 12 -oog7

Támogatási Szetződés 2. sz. módosítása

amely létrejött

e5lrészről a Nemzeti Fejlesztési Ürynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.\, mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljaró ESZA Társadalmi Szolgátató
Nonprofit l(ft., mint közremúködő szewezet (a továbbiakban Közremúködó Szenrezet)
Postacím: 1385 Budapest, Pf. 818.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. ,,C" épület
Aláírásra jogosult képviselóje: Bene Dániel úg,wezetó ígazgatő
Cégj e glzék szám: O I - 09 -9 1,9 262
Adószám; 2096363]. -2-4l

Név/Cégnév:EÓTVÖS

xÁnory §,í§Gypl

továbbiakban: Kedvezmé nyezett),

KÖ$navTÁR,

mint

kedvezményezett (a

Postacím: 82aO Yeszprém, Kornakitter 3
Székhely/: 82OOYeszprérn, Kornakút tér 3
Azonosító szám (törzs - szérn l Cégegt zékszárn) : 426CI35
Adőszétm l : l 5426039 -2- 19

Pénzforgalmi szárnlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11748007-1542603910020009
Alárásra jogosult képviselóje: Párnann Judit

Ma5,3r Nemzeü Lev élt ár, rnint kedve

zm.ér:y ezett,

Postacím: 1O14 Budapest, Bécsíkapu !ér 2-4.
Székhely: 1O14 Budapest, Bócsi kapu tér 2-4.
Cégjegyzékszáxl / {bitosági) nyilvárrtartásba vétel szárma, 3O9 í7 2
Adőszárn / adóazonos:.tő jet:

1

53a9

17

8-2-4

l

Pénzforgalmi számlaszálm, amelyre a i{mogaás utalásra kerúl:
Cégjeg"zésrejogosult képviselóje: dr. Mikó Zsuzsanna
PANNóNIA KULTURÁLI§ KÖZPONT ps xÖwywÁn, mint kedvezményezett,
Postacím: 822O Balatonalmádi, VáLrosház tór 4"
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Váryosháza tér 4,
Cégeglzékszárn / {bit ósági) nyilvántartásba vótel száma: 3 / 5 / 27 / 2§ 1 t
Adószfun / adóazonosító jel: 16883 13 4 -2- 19
Pénáorgalmi számlaszitn, amelyre a támogaás utalásra kerül: l1,748O83-1,6883L341o03o00B
Cégegtzésre jogosult képviselóje: Bati János
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Azonosítószám: TÁMoP -3.2.12-12 l t-2o]-2-oog7
JOKAI MÓR VÁRo§l KÖNYVTÁR, mint kerlveat::ón}€z€tt,
Postacírn: 85O§ Pápa, F'ő tér 1.
Széklrely: 8500 Pápa, í'ő tér 1.

Cégle5,zekszám/{bírósági) nyilvántartásba vétel szá:na: 87/2003.{VI.19,) Kt. határozat
Adószárn/adóazonosító jel: 154293 1 7 -2- 19
Pénzíorgafuníszámlasztxn, amelyre a támogaüás utalásra kerúl: 11748045-1542931710060005
Cégiegrzésrejogosult képviselóje: Dr. Hermann István

(Közremúködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban e5lütt: Szerződő Felek) közőtt az
alulírott helyen és napon az aJábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2013.02.25-én az a,,Képzések a kulturális fejlesztésért - Kecskemét és
vonzáskörzetében" címúprojektre, TÁMOP-3.2.I2-I2l1-2OI2-0o37 szátnon Tármogatási

szerzódést kötöttek,

összeghatárának/százalékos

amelyet 2013.06,03-án időkőzí kifizetési

kérelem

korlátjának e5loldalú módosítása tár5lakban módosítottak.

A Szerződő Felek megá,llapodnak abban, ho5i a mai napon a Támogatási Szerzódést
alábbiak szerint módosítják:

-

az

Az indikátor értékek az alábbíak szerint módosulnak:
Képzésbebevont munkavallalók száma 65 fó
Képzést sikeresen e|végző munkavallalők szátna 52 fő

-

A költségvetés módosulása képzésekátszerstezése miatt.

-

Képzésbebevont személyek változása.

Új képzések betervezése.

A Támogatási szerzódés 4. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás 3.
mellékiete lép.

A jelen módosító szerzódés elvá.laszthatatlan melléÁete aa alábbiak:

1. számú melléklet - E$lszerúsített adatlap
2. szárlrú melléklet - Költségvetés
2. szárnű melléklet - 3. számú szakmai melléklet képzésekról
3. szármú melléklet - 4. számű melléklet a projekt szá,rnszerúsíthetó eredményeiról
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szerzódés
2 db eredeti példányban készült, Az eredeti
és
Jelen szerzodésmódosítás 4 oldalon és
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eryéb
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