Egyedi támogatási igény azonosító szám: AMN-……/2017

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amelyet egyrészről
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., adóigazgatási
szám: 15764412-2-41, törzskönyvi azonosítószám: 764410) a továbbiakban: Támogató,
képviseletében eljáró NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
(székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24.; cégjegyzékszám:01-09-200849; statisztikai
számjel: 25118764-7219-113-01., képviseli: Herceg Sándor Ottó)a továbbiakban: Kezelő,
másrészről
…………………............név
Képviseli:
(székhely:
adószám:
számlavezető bank:
bankszámlaszám:
a továbbiakban: Kedvezményezett
(a Kezelő és Kedvezményezett együttesen a továbbiakban: Felek) kötöttek a mai napon az
alábbi feltételekkel.
1. A támogatás előzményei, jogcíme
Támogató Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához
csatlakozva szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi támogatási lehetőséget hirdetett meg
vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: Támogatás) formájában, települési
önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban álló szervezetek részére az Európai
Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú
programok, vetélkedők, versenyek (a továbbiakban: Rendezvény) szervezéséhez. Az egyedi
támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 12. napjáig volt lehetőség.
1.1. Kedvezményezett a Rendezvény lebonyolítása céljából 2017………... napján egyedi
támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a nemzeti fejlesztési miniszter a …. iktatószámú
döntés keretében 2017. ………….. napján jóváhagyott.
1.2. Felek rögzítik, hogy Támogató egyetértésével Kedvezményezett a jelen szerződésben
foglalt feladatok megvalósítását 2017. június 30-án saját kockázatára megkezdte és
Támogató hozzájárul ahhoz, hogy Kedvezményezett jelen szerződés hatálybalépéséig
keletkezett, a támogatott tevékenységgel kapcsolatos költségei/kiadásai a Támogatás
terhére elszámolásra kerüljenek.
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1.3. A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet 1. melléklet 123. sora 1. pont i.) alpontja
értelmében a Támogatás forrását biztosító Épületenergetikai és energiahatékonysági
célelőirányzat terhére, az energiatakarékossági szemlélet kialakításának támogatása
céljából települési önkormányzattal egyedi döntés alapján támogatási szerződés köthető.
Az előirányzat kezelő szervi feladatainak ellátásával a Támogató a Kezelőt bízta meg.
2. A szerződés tárgya
2.1. Támogató .........................Ft, azaz .....................................forint összegben a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 35.
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok alcím 3. Épületenergetikai
és energiahatékonysági célelőirányzat jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:
302791) terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kedvezményezett részére a
„2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény” megvalósítása során
keletkezett költségek megtérítésére, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.
2.2. Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a Rendezvény megvalósításához – jelen
szerződésben rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok rendelkezdéseinek
megfelelően – használhatja fel.
2.3. A támogatás intenzitása: ………%
2.4. Kormányzati funkció szerinti besorolás: 056010 – Komplex környezetvédelmi programok
támogatása.
2.5. A Támogatás terhére az alábbi költségek/kiadások számolhatók el:
Tudás-élmény alapú programok (vetélkedők, gyerekversenyek); Sportversenyek költsége
(futóverseny, bicikli verseny, ügyességi verseny); Marketing költségek (hirdetések, reklám
költségek, kiadványok költsége); Nyeremények, elismerések költsége; Adminisztratív
költségek, a rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek.
2.6. A Rendezvény megrendezésének időszaka: 2017. szeptember 16 - 2017. szeptember 24.
A Rendezvény megvalósításához szükséges előkészítő és befejező tevékenységek
megvalósításának időszaka vonatkozásában a teljesítés időpontja: 2017. június 30.
napjával megegyező, vagy az azt követő időpont, illetve 2017. október 30. napjáig terjedő
időszak.
2.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy az előterjesztett igénylőlapon meghatározott szakmai
tartalommal valósítja meg a Rendezvényt a kapott Támogatás összegének
igénybevételével.
3. A Támogatás folyósítása és felhasználásának szabályai
3.1. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Támogató a
Támogatásból előleget nem folyósít. A Támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, a
Kedvezményezett jelen szerződés bevezető részében rögzített bankszámlájára, a 4.1. pont
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szerinti szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás Kezelő által történő elfogadását
követő 30 munkanapon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 86. § (1) bekezdésével
összhangban.
3.2. Felek tudomásul veszik, hogy az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évi
kiadási előirányzata terhére olyan kötelezettség vállalható, amelyből származó valamennyi
kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.
3.3. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, az államháztartáson kívüli
természetes személynek, jogi személynek folyósított költségvetési támogatásból a
Kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét - a Kormány rendeletében meghatározott
kivétellel és módon, az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján - a Magyar
Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy köztartozása esetén külön felhatalmazás nélkül a
támogatási összegből kiegyenlítésre kerül. A Támogatásból a köztartozáson felül
fennmaradó rész a Kedvezményezett bankszámlájára kerül utalásra.
3.4. Kedvezményezett kijelenti, hogy
a) nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás, adósságrendezési eljárás vagy egyéb, a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
b) a szerződés megkötését megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből
juttatott támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben rögzített
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, továbbá az ilyen támogatásból eredő
lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;
c) nincs lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása, vagy annak
megfizetésére fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott;
d) megfelel az Áht. 48/B. §-ban és az Áht. 50. §-ban meghatározott követelményeknek és
Ávr. 82. § (4) bekezdése szerint vizsgálandó szervezet adatait a Támogató
rendelkezésére bocsátja;
e) a támogatási igényében és a jelen szerződésben szereplő adatok és információk, illetve
dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak mindenben megfelelnek;
f) jelen szerződés tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott
be;
g) a Rendezvény megvalósításához az Ávr. 75 § (2) bekezdés h) pontja szerint szükséges
jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik;
h) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pont a) / b) alpontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül;
i) Kedvezményezett saját forrást nem bocsát rendelkezésre; / Kedvezményezett a
tevékenység megvalósításához a Támogatáson kívüli szükséges saját forrást
rendelkezésre bocsátotta;
j) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a Támogatás
céljának megvalósítását meghiúsíthatja;
k) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt,
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját és a létesítő
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okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát
rendelkezésre bocsátja legkésőbb a Támogatás folyósításáig;
l) nem követ el, nem engedélyez olyan cselekményt, amely a mindenkor hatályos,
közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését eredményezné, továbbá
amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatosan folytatott tárgyalások során,
a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a
korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve
amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, köteles azonnal értesíteni a Támogatót.
Amennyiben a fenti tények vonatkozásában bármely változás bekövetkezik, azt a
Kedvezményezett a tudomására jutásától számított 8 napon belül – a Kedvezményezett
átláthatóságát érintő változás tekintetében haladéktalanul – köteles írásban a Támogatónak
bejelenteni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.
3.5. A Támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel.
Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen támogatási jogviszonyra tekintettel általános
forgalmi adó visszaigénylésére jogosult, így a támogatási összeg az általa benyújtott
számlákon szereplő nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összeg alapján kerül
meghatározásra. / Kedvezményezett kijelenti, hogy általános forgalmi adó
visszaigénylésére nem jogosult, így a támogatási összeg az általa benyújtott számlaérték
bruttó összege alapján kerül meghatározásra.
3.6. A Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a tudomására
jutástól számított 8 napon belül köteles a Támogatónak írásban bejelenteni. A változás
bejelentése előtt igénybe vett támogatás visszaigényelt általános forgalmi adójára jutó
összegével a Kedvezményezett köteles elszámolni, illetve azt egy összegben visszafizetni.
3.7. A Kedvezményezett által a Rendezvény megvalósításába bevont közreműködők a
Rendezvény lebonyolításával összefüggésben az alábbi tevékenységeket valósíthatják
meg:
- Tudás-élmény alapú programok (vetélkedők, gyerekversenyek)
- Sportversenyek költsége (futóverseny, bicikli verseny,)
- Marketing költségek (hirdetések, reklámköltségek, kiadványok költsége)
- Nyeremények, elismerések költsége
- Adminisztratív költségek
Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén a Kedvezményezett felel minden olyan
kárért, amely a közreműködő igénybevétele nélkül nem következett volna be. Jogosan
igénybe vett közreműködőért a Kedvezményezett úgy felel, mintha a tevékenységet maga
végezte volna el.
3.8. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, a Támogatás folyósítója, az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság és a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférhetnek.
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4. Beszámolási és elszámolási kötelezettség
4.1. Kedvezményezett a Támogatás felhasználásáról beszámolni köteles. Kedvezményezettnek
a beszámolás során szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készítenie.
Kedvezményezett a 3.1. pont szerinti Támogatás folyósításának feltételeként legkésőbb
2017. október 31. napjáig köteles benyújtani a szakmai beszámolót jelen szerződés
1. számú melléklete (a továbbiakban: 1. számú melléklet) szerinti formában és tartalommal
(szöveges leírás és értékelés a Rendezvényről, valamint a Rendezvény keretében
megvalósított eseményekről 2 db szemléltető fotódokumentáció), és pénzügyi elszámolást
jelen szerződés 2. számú melléklete szerinti formában és tartalommal, a Rendezvény
megvalósulását igazoló és a támogatási igényt alátámasztó, záradékolt, egyedi támogatási
igény azonosítót feltüntető számlamásolatokkal és bizonylatokkal, a 3. számú melléklet
szerinti kis támogatástartalmú számlák összesítőjével (a továbbiakban: 3. számú
melléklet), valamint a 4. számú melléklet szerinti személyi jellegű költségek összesítőjét
(a továbbiakban: 4. számú melléklet) Kezelő részére (1277 Budapest 23, Pf.: 55).
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 1. számú melléklete alapján
elkészített szöveges leírást, értékelést, és fotódokumentációt Támogató korlátlanul
felhasználhatja.
Ha a Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem
megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a Támogatás folyósítása
felfüggesztésre kerül.
Kedvezményezett a beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles nyilatkozni arról, hogy a
3.4. pont szerinti átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatában történt-e változás és
amennyiben igen, az érinti-e az átláthatóságot.
Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen fejezetben
meghatározott számviteli bizonylatokon szereplő, e Támogatás vonatkozásában elszámolt
összegeket más támogató felé nem számolja el.
4.2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy kizárólag számlákkal igazolt/alátámasztott olyan
költségek számolhatóak el és egyenlíthetők ki a Támogatás terhére, amelynek a teljesítés
dátuma 2017. június 30. napjával megegyező, vagy azt követő időpont, illetve 2017.
október 30. napjával megegyező vagy azt megelőző időpont közötti időszakban merültek
fel. A kiadások felmerülési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat alapjául
szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az irányadó.
4.3. Kedvezményezett a 4.1. pont szerinti elszámolás keretében köteles – Kezelő útján – a
Támogató részére pénzügyi elszámolást – elszámoló lapot és annak mellékleteként a
számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat)
benyújtani, amelyhez 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forintot meghaladó
kötelezettségvállalás esetén csatolni kell a szerződést/megrendelőt, illetve a
teljesítésigazolást (amely a számlán történő teljesítésigazolással is teljesíthető), továbbá a
kifizetést igazoló egyéb, a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat (pl. a
Kedvezményezett vonatkozó banki kivonatait, kiadási pénztárbizonylatait) benyújtani. Az
elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számla, illetve egyéb
bizonylat eredeti példányára az alábbi záradékot szükséges felvezetni: „A bizonylat
összegéből ………………….. támogatási szerződés alapján elszámolva ……………… Ft.”
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Azon számlákat, melyek támogatástartalma a 30.000,- Ft-ot, azaz harmincezer forintot
nem haladja meg, továbbá a hozzájuk kapcsolódó egyéb dokumentumokat (megrendelő,
teljesítésigazolás, kifizetést igazoló dokumentum) nem szükséges az elszámolás részeként
a Kezelő részére megküldeni. Az elszámolás részeként a 3. számú melléklet szerinti
dokumentumot szükséges benyújtani.
4.4. Abban az esetben, amennyiben a Rendezvény lebonyolításával összefüggő tevékenységet a
Kedvezményezett részben vagy egészben maga végzi saját teljesítményben,
a Kedvezményezettnek a Rendezvénnyel összefüggő költségei saját belső bizonylataival
(ilyen tétel lehet a bérszámfejtést követően a kifizetésre kerülő összegek bizonylata)
számolhatóak el.
A pénzügyi elszámolás keretében a közvetlen költségként elszámolandó
illetmény/munkabér és munkaadókat terhelő járulék költség megalapozottságát a 4. számú
melléklet szerinti analitikus nyilvántartás becsatolásával szükséges alátámasztani.
Az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a
kifizetések egyértelműen azonosíthatók legyenek. Az analitikában feladatok szerint, havi
bontásban kell szerepeltetni a feladatok elvégzésében részt vevő személyeket (be nem
azonosítható módon), valamint az egyes személyekhez rendelten az illetmény/munkabér
bruttó összegét, a munkaadókat terhelő járulékok összegét, mindezek adott feladatra
elszámolni kívánt összegét, valamint az időráfordítást. Az összesítőt oly módon kell
elkészíteni, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen
azonosíthatók legyenek.
4.5. A pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló jóváhagyására és a teljesítés
igazolására a Kezelő – Támogató által kijelölt – munkatársai jogosultak. Kezelő a
pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló jóváhagyásáról Kedvezményezettet
írásban értesíteni köteles.
4.6. A hiánytalan szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás kézhezvételét követő 30 napon
belül a Kezelő írásban nyilatkozik azok elfogadásáról. Amennyiben akár a szakmai
beszámoló, akár a pénzügyi elszámolás nem kerül benyújtásra a Kedvezményezett által,
vagy azok bármelyike hiányos, és/vagy további tartalmi részletezés, pontosítás szükséges,
illetve egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának
ellenőrzésére, úgy Kezelő Kedvezményezettet 15 napos határidő kitűzésével, egyszeri
alkalommal hiánypótlásra hívja fel, szükség esetén egyszeri alkalommal további 8 napos
határidő kitűzésével „tisztázó kérdés” megküldésének formájában hívja fel a
Kedvezményezett figyelmét az ellentmondások rendezésére, az elszámolás összhangjának
megteremtésére. A hiánypótlás benyújtását és a tisztázó kérdés megválaszolását követően
a Kezelő a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról a megküldött
adatok és dokumentumok alapján hozza meg döntését, további hiánypótlásra, tisztázó
kérdés kibocsátására nincs lehetőség. Amennyiben Kedvezményezett a szakmai
beszámoló, vagy a pénzügyi elszámolás benyújtására, a hiánypótlásra vagy a tisztázó
kérdésre vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
4.7. A jelen szerződés szerinti Támogatás (támogatási program) az Ávr. 102/B. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően tekinthető befejezettnek, és az Ávr. 102/B. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően tekinthető lezártnak.

6

Egyedi támogatási igény azonosító szám: AMN-……/2017

5. Szerződésszegés és következményei
5.1. Amennyiben az 5.3. pont b), c), g), és i) alpontjaiban meghatározott bármely körülmény
bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest változik, vagy a
Támogatás egyéb, a támogatási igényben ismertetett, vagy a jelen szerződésben rögzített
feltételeiben változás következik be, Kedvezményezett köteles e tényt a tudomására
jutástól számított 8 napon belül írásban a Támogatónak bejelenteni. A jelen pontban
foglalt, továbbá a 3.4., 3.6. és 7. pont szerinti bejelentést követően a Támogató
gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről.
5.2. Amennyiben a Feladatok megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból
meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, az 5.1. pont szerinti bejelentési kötelezettség
teljesítése mellett az igénybe még nem vett támogatásról a Kedvezményezettnek le kell
mondania.
5.3. Támogató a szerződéstől való elállásra vagy annak azonnali hatályú felmondására jogosult
– kártérítési kötelezettség nélkül – különösen, de nem kizárólagosan, ha az alábbi esetek
bármelyike bekövetkezik:
a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést,
a Kedvezményezett tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény
benyújtása, a szerződés megkötése, a Támogatás igénybe vétele, illetve az ellenőrzés
során;
b) a Rendezvénnyel kapcsolatos feladatok teljesítése meghiúsul, vagy tartós akadályba
ütközik vagy a jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet
szenved;
c) az Ávr. 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés
meghozatalát követően következik be vagy jut a Támogató tudomására;
d) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt, illetve
más jogszabályban meghatározott kötelezettségét (így különösen az Áht.-ban, Ávr.ben foglalt rendelkezéseket megszegi, nem tesz eleget ellenőrzéstűrési
kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű
megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy nem tesz eleget bejelentési
kötelezettségeinek);
e) a Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen szerződésben megjelölttől akár
részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
f) a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a
Támogatás igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult;
g) Kedvezményezett a jelen szerződésben foglalt, illetve az Ávr. 75. § (2) és (3)
bekezdése szerinti egyéb nyilatkozata bármelyikét visszavonja;
h) a 4.1. pont szerinti szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Kedvezményezett
az ott megjelölt határidőben nem nyújtja be, illetve nem megfelelő, hiányos teljesítés
esetén a Támogató írásbeli felszólításában meghatározott határidőben sem tesz eleget
kötelezettsége teljesítésének;
i) a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem
rendelkezik.
j) a 3.4., 3.6., 5.1. és 7. pontokban előírt bejelentési kötelezettségeit a Kedvezményezett
az ott rögzített határidőn belül nem teljesít;
k) a Kedvezményezett egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
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5.4. Amennyiben a Kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségeit – neki felróhatóan
– nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe nem vett támogatás – törvény, illetve
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – annak zárolásával, törlésével
visszavonásra kerül. Amennyiben a Kedvezményezett az Nvtv. szerinti átláthatóságát
tekintve valótlan nyilatkozatot szolgáltatott, vagy az átláthatóságban beállott változásról
nem nyilatkozott, és amennyiben a szerződés teljesítésére még nem került sor, a Támogató
jogosult a szerződéstől elállni, a teljesítés megkezdését követően a szerződést felmondani,
és a Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján folyósított Támogatás egy összegű
visszafizetésére.
5.5. Ha a Kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt
bármely kötelezettségét, az súlyos szerződésszegésnek minősül.
Az elállás a szerződést felbontja és a Kedvezményezett az addig részére jelen szerződés
alapján folyósított Támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdés és az Ávr. 98. § (1) bekezdése
szerinti ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerintikésedelmi
kamattal növelten egy összegben köteles visszafizetni Támogató részére.
Az ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a Támogatás folyósításának napja, utolsó napja
a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett késedelembe
esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
A szerződés felmondása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett
támogatási összeg visszafizetésére köteles az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerint.
Amennyiben a Kedvezményezett az Nvtv. szerinti átláthatóságát tekintve valótlan
nyilatkozatot szolgáltatott, vagy az átláthatóságban beállott változásról nem nyilatkozott,
az Ávr. 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel Támogató jogosult a szerződéstől elállni,
amennyiben a szerződés teljesítése megkezdődött, a szerződést felmondani és a
Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján folyósított támogatás egy összegű
visszafizetésére.
5.6. Az elállásról, illetőleg a felmondásról szóló nyilatkozatot ajánlott, tértivevényes
küldeményként küldi meg a Támogató a Kedvezményezett részére. Az elálláshoz, illetőleg
a felmondáshoz fűződő joghatások a nyilatkozat másik Félhez való megérkezésével állnak
be. Nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami
adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be.
5.7. Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésére a döntés, értesítés, felszólás
kézhezvételét követő 30 napon belül köteles.
5.8. A Támogatás visszafizetésekor fel kell tüntetni az átutalási megbízás közlemény rovatában
az ÁHT azonosítót, a Támogatási Szerződés iktatószámát és az egyedi azonosító számát.
5.9. Figyelemmel arra, hogy a 3.1. pont szerinti Támogatás folyósítására a jelen szerződés 4.1.
pontjában meghatározott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követően
kerülhet sor, Felek rögzítik, hogy Támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
biztosíték kikötésétől eltekint.
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6. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése
6.1. A Támogatás felhasználását a Kezelő, a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott
szerv vagy személy, az NFM Ellenőrzési Főosztálya, az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szerv
jogosult – a Kedvezményezett szükségtelen zavarása nélkül – bármikor, bárhol
ellenőrizni. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy az erre
vonatkozó felhatalmazás igazolása mellett jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden
vonatkozó dokumentumot, számlát, számviteli bizonylatot megvizsgálni és a teljesítés
során eljáró személyeket nyilatkoztatni.
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul,
és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit
biztosítani. Ennek keretében biztosítja a jogosultság megfelelő igazolását követően az
ellenőrzést végzők részére – jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá a
Támogatás folyósításával és felhasználásával kapcsolatos körülményekről – az általuk
megkívánt és szükséges tájékoztatást, beleértve a Rendezvény megvalósításában
közreműködőkkel kötött szerződéseit és megállapodásait is. Kedvezményezett köteles az
ellenőrző szerv képviselőjének munkáját segíteni, továbbá megadni a jelen jogviszonnyal
összefüggő és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből
nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan az általuk kért tartalmú tájékoztatást,
beleértve a Feladatok megvalósításában közreműködők szerződéseit és megállapodásait is.
Kedvezményezett harmadik személyek irányába nem vállalhat olyan kötelezettséget,
amely megakadályozná a fentiek szerint feljogosított szervezetek vagy személyek részére a
Támogatás felhasználásával kapcsolatos vizsgálatokat és a támogatási összeg
felhasználásával kapcsolatos iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok
megtekintését, ellenőrzését.
6.2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a támogatói döntés meghozatalát,
a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele
alatt, a Támogatás folyósításakor, a Támogatás felhasználása során, illetve a Rendezvény
teljesítését illetően a Támogatás folyósításának megszűnését követően, utólagosan is sor
kerülhet a beszámoló Kezelő által történő elfogadását követő 5 évig, az Ávr. 100. § (2) és
(3) bekezdése szerint.
6.3. Kedvezményezett köteles a Támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából
elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek
megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.
6.4. A 6.2.-6.3. pontokban foglalt kötelezettségek Kedvezményezett által történő elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül.
7. Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettsége
Amennyiben Kedvezményezett jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik be,
azt köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül, a Nvtv. 3. § (1) bekezdés
1. pontjában foglaltakat érintő változást haladéktalanul, írásban bejelenteni Támogató részére.
A bejelentés megtételéig a jelen szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni,
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ez esetben Támogató a Kedvezményezett részére továbbítandó küldeményeit a jelen
szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. A fizetési számla adataiban bekövetkezett
változás a másik Félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba és nem minősül
jelen szerződés módosításának.
8. Adatkezelés
8.1. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás
tárgya, az elnyert támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra
kerül a Támogató által, az erre a célra biztosított honlapon történő közzététel révén.
8.2. Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződés teljesítése
során közölt, a személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat a
Támogató közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje.
8.3. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Infotv. 27. § (3)
bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
8.4. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató és a
Kezelő az Áht. 55. § a) / b) pontja szerinti adatokat jelen szerződésből származó
követelések elévüléséig jogosult kezelni.
8.5. Kedvezményezett kijelenti, hogy az Infotv. előírásainak megfelelően a jelen szerződés
szerinti Rendezvényért felelős, illetve a Rendezvény megvalósításában részt vevők
személyes adatainak Támogató által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét,
tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárulnak. Ennek alapján
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkor hatályos
közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a támogatási összegből
megvalósítandó beszerzései tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Amennyiben Kedvezményezett a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2015.
(X. 1.) Korm. rendelet szerinti kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot is
valósít meg, akkor köteles a Rendelet előírásait betartani.
9.2. A Kedvezményezett a Rendezvény megvalósítása során a Támogatás terhére egyszázezer
forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére
irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Jelen pont alkalmazásában írásban kötött
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is.
Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban az annak
teljesítése érdekében történt kifizetése a Kedvezményezett tevékenység költségei között
nem vehetők figyelembe.
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9.3. Kedvezményezett köteles a Támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot a
Kedvezményezett beszámolójának Kezelő által történő jóváhagyásától számított 10 évig
teljes körűen megőrizni.
9.4. A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket
jelölnek meg az alábbiak szerint:
Kedvezményezett kapcsolattartója:
Kapcsolattartó neve: ___________________
Kapcsolattartó beosztása: ___________________
Kapcsolattartó elérhetősége: ___________________
Kezelő kapcsolattartója:
Kapcsolattartó neve: ___________________
Kapcsolattartó beosztása: ___________________
Kapcsolattartó elérhetősége: ___________________
9.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban,
szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni,
amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére
kézbesítették. A nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett
igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a
küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a
kézbesítés napjának tekinteni.
A postai úton küldött nyilatkozat, vagy egyéb értesítés esetén a postára adás, elektronikus
úton előterjesztett nyilatkozat, vagy egyéb értesítés esetén az elküldés napját kell a
nyilatkozat megtételének napjaként tekinteni. Az ezzel kapcsolatos válasz megtételére
rendelkezésre álló határidő ilyen esetben a postai úton küldött nyilatkozat esetén azon a
napon kezdődik, amely napon azt a címzett részére kézbesítettnek kell tekinteni.
Elektronikus úton előterjesztett nyilatkozat esetén a válaszra rendelkezésre álló határidő a
következő munkanapon kezdődik.
A Felek megállapodnak, hogy a 9.4. pontban megjelölt kapcsolattartók, illetve a
teljesítésigazolók személyében vagy adataiban történt változásról a másik felet
haladéktalanul írásban értesítik. A kapcsolattartók, illetve a teljesítésigazolók személyében
vagy adataiban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött
értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók, illetve a teljesítésigazolók személyében vagy
adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának.
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9.6. Támogató nem vállal semmilyen felelősséget Kedvezményezett tevékenységéért a
Rendezvény lebonyolítása során. A Kedvezményezett kijelenti, hogy külön felhívás nélkül
beszerez és a Támogató kérése rendelkezésre bocsát minden olyan engedélyt, illetve
hozzájárulást, amely a Rendezvény jogszerű megvalósításához, és a jelen szerződésben
vállalt kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.
9.7. Jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének
érvénytelenségét kivéve, ha az érvénytelen pont vagy rendelkezés hiányában az egész
szerződés érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában a Felek a
szerződést nem kötötték volna meg.
9.8. Jelen szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba és határozott – a
jelen szerződés 4.7. pontja szerinti támogatási program lezárásáig terjedő – időtartamra jön
létre.
9.9. Értelmezési vita esetén a Felek a Támogató birtokában lévő eredeti Támogatási Szerződés
példányát tekintik irányadónak.
9.10. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén a megfelelő hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
9.11. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések
tekintetében különösen az Áht., az Ávr., az Nvtv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény., az Infotv., a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény,
továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
9.12. Jelen szerződés csak írásban, mindkét Fél által aláírt dokumentummal módosítható
figyelembe véve az Ávr. 65/B. § (1) bekezdésében és az Ávr. 95. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakat.
9.13. Kedvezményezett 5 évre kizárható a célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha a jelen
szerződésben foglalt bejelentési kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget a
Rendezvény meghiúsulásával, tartós akadályba ütközésével, vagy Támogatási
Szerződésben foglaltakhoz képest késedelmes megvalósulásával kapcsolatban.
9.14. Mind Támogató, mind Kedvezményezett képviselője kijelenti, hogy rendelkezik a
szükséges jogszabályi, szervezeti és egyéb felhatalmazással jelen Támogatási Szerződés
megkötésére.
9.15. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szemléletformáláshoz nyújtható
egyedi támogatásról szóló 2017. évi Európai Mobilitási Hét Tájékoztató (a továbbiakban:
Tájékoztató), a Kedvezményezett által a Tájékoztató alapján benyújtott igénylés, az
igényléshez kapcsolódó összes adatlap és annak mellékletét képező valamennyi
nyilatkozat, a jelen szerződés 1.2. pontja szerinti egyedi támogatói döntés.
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9.16. Jelen Támogatási Szerződést a Felek elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 példányban jóváhagyólag aláírták.

Melléklet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

számú melléklet: Szakmai beszámoló – minta
számú melléklet: Pénzügyi elszámolás – minta
számú melléklet: Kis támogatástartalmú számlák összesítője – minta
számú melléklet: Személyi jellegű összesítője – minta – személyi költségek
finanszírozása esetén
Aláírási címpéldány (a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc
napnál nem régebbi)
Létesítő okirat (másolata)
Egyedi Támogatói döntés
2017. évi Európai Mobilitási Hét „Tájékoztató a rendezvényhez nyújtható egyedi
támogatásról”
Átláthatósági nyilatkozat

…………, 2017. ……….. hó ……. nap

Budapest, 2017. ……….. hó……. nap

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kedvezményezett

Támogató

Képviseletében:

Képviseletében eljár: NFSI Nonprofit Kft.
Budapest, 2017. ……….. hó……. nap

.......................................................... (név)
..........................................................(beosztás)
pénzügyi ellenjegyző
NFSI Nonprofit Kft.
Kapják:
1.) Támogató képviseletében eljáró Kezelő – 2 példány
2.) Kedvezményezett – 1 példány
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1. számú melléklet

SZAKMAI BESZÁMOLÓ /MINTA/
A 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
rendezvényéhez kötődő rendhagyó támogatáshoz
Kedvezményezett neve:
Egyedi támogatási azonosító:
Rendezvény(ek) időtartama:
1. A programok részletes ismertetése
(az egyes rendezvények pontos dátuma, az adott rendezvény rövid ismertetése)

2. A rendezvény célcsoportja, a résztvevők létszáma, szervezésbe bevont szervezetek felsorolása,
tapasztalatok összefoglalása

3. A megvalósítás eredményességének elemzése, annak ismertetése, hogy a program(ok) milyen módon
járultak hozzá a 2017. évi Európai Mobilitási Hét célkitűzésének megvalósításához

4. Az elszámolni kívánt költségek ismertetése
(költségek felsorolása, részprogramok rövid ismertetése)

Kelt,……………, …………….
Kedvezményezett megnevezése
Képviseletében:
.......................................................... (név)
..........................................................(beosztás)
Melléklet:
Fotódokumentáció

2. számú melléklet

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS /MINTA/
A 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényéhez kötődő rendhagyó támogatáshoz
Kedvezményezett neve:
Elszámolási időszak:

Sorszám

Kötelezettségvállalás azonosítója:

A
számviteli
bizonylat
sorszáma

A
számviteli
bizonylat
típusa

A számviteli
bizonylat
kiállításának
kelte

A számviteli
bizonylat
teljesítési
ideje

A számviteli bizonylat
tartalmának rövid
leírása* (a gazdasági
esemény bemutatása)

A számviteli
bizonylat
kiállítójának
neve, adószáma

A számviteli
bizonylaton
feltüntetett
vevő neve

A
számviteli
bizonylat
nettó
végösszege

A számviteli
bizonylat
bruttó
végösszege

A számviteli bizonylat
bruttó végösszegéből a
támogatás
szempontjából
elismerhető összeg**

A
pénzügyi
teljesítés
időpontja

1.
2.
3.
4.
5.
…
Mindösszesen:
* pl.: kivitelezési költségek, közbeszerzés költsége stb.
** A számla bruttó végösszegének azon része, amely kizárólag az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” rendezvény kapcsán felmerült költségeket tartalmazza.
A Kedvezményezett képviseletére jogosult személyként nyilatkozom, hogy a táblázatban feltüntetett számlák tartalma a 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény
kapcsán merült fel, és került felhasználásra.
Kelt:

Kedvezményezett megnevezése
Kötelező mellékletek:
1.) Kedvezményezett nevére kiállításra került számlák
2.) A Feladat lebonyolítását összefoglaló szakmai beszámoló max. egy A/4-s oldalon

Képviseletében:
.................................................................. (név)
...................................................................(beosztás)

3. számú melléklet

Sorszám: SZÖ-AMN-…../2017

KIS TÁMOGATÁSTARTALMÚ SZÁMLÁK ÖSSZESÍTŐJE
A 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényéhez kötődő rendhagyó támogatáshoz

Sorszám

Kedvezményezett neve és Egyedi támogatási
igény azonosító száma:

Számla
kibocsátójának
megnevezése

Számla
sorszáma

Teljesítés
időpontja

Számlán
feltüntetett
vevő neve

Kifizetést
igazoló
bizonylat
sorszáma

A számlán
szereplő
termék vagy
szolgáltatás
megnevezése

Az
elszámolható
költség
megnevezése

Számla
nettó
összege

ÁFA

Számla
bruttó
összege

Számla bruttó
végösszegéből a
támogatás
szempontjából
elismerhető összeg

1.
2.
3.
4.
…
Mindösszesen:
Alulírott, mint Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a költségeket alátámasztó
dokumentáció eredeti példányban rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben szereplő számlák az összesítőben szereplő időpontban kifizetésre kerültek. Az
összesítőben szereplő számlák tartalma a 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény kapcsán merült fel, és került felhasználásra, más támogatás terhére nem kerültek
elszámolásra és azokat a jövőben más támogatás terhére nem kívánjuk elszámolni.
Kelt:
Kedvezményezett megnevezése
Képviseletében:
.......................................................... (név)
..........................................................(beosztás)

Egyedi támogatási igény azonosító szám: AMN-……/2016

4. számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTŐJE
A 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényéhez kötődő rendhagyó támogatáshoz

Sorszám

Kedvezményezett neve és Egyedi támogatási
igény azonosító száma

Munkavállaló,
megbízott
személy
megnevezése

Teljesítési
időszak

Teljesítés
jogcíme

A
Rendezvénnyel
kapcsolatos
tevékenységre
fordított
munkaidő
aránya (%)

Arányosítandó
bruttó bér /
illetmény /
megbízási díj /
céljuttatás

Bruttó bért /
illetményt /
megbízási díjat /
céljuttatást
terhelő
járulékok, adók

Összes
személyi
jellegű
ráfordítás

Az elszámolni
kívánt bruttó
bér / illetmény /
megbízási díj /
céljuttatás

Az elszámolni
kívánt
járulékok,
adók

Nettó bér
Kifizetés
dátuma

Kifizetési
bizonylat
sorszáma

Járulékok, adók
Kifizetés
dátuma

Kifizetési
bizonylat
sorszáma

1.
2.
3.
4.
…

Mindösszesen:
Alulírott, mint Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a költségeket alátámasztó dokumentáció eredeti példányban
rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben szereplő számlák az összesítőben szereplő időpontban kifizetésre kerültek. Az összesítőben szereplő költségek a Rendezvénnyel
kapcsolatban merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek elszámolásra és a jövőben más támogatás terhére nem kívánjuk elszámolni azokat.

Kelt:
Kedvezményezett megnevezése
Képviseletében:
.......................................................... (név)
..........................................................(beosztás)
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