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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyfelől a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (székhelye: 1054 

Budapest, Tüköry utca 3., képviselő: Szabó György kuratóriumi elnök, adószám: 18158957-2-

41), mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másfelől a Bátaszék Város Önkormányzata 

(székhelye: 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4., képviselő: dr. Bozsolik Róbert, adószám: 

15414076-2-17), mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) - (a továbbiakban 

együttesen: Felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 

 

 

A Kormány az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. Cikk 2. 

pontjában foglalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítésére az örökös nélkül elhalt zsidó 

származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlására, a 

közösség életben maradt tagjai javára és érdekében a Magyarországi Zsidó Örökség 

Közalapítvány létrehozásáról szóló 1035/1997. (IV. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint 

rendelkezett a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány létrehozásáról.  

 

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány a Miniszterelnökség által nyújtott 

GF/SZKF/1151/9/(2017) iktatószámú támogatási szerződés alapján - összhangban a 

MAZSÖK vonatkozásában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (3a) bekezdése 

értelmében alkalmazandó, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben - különösen 

annak 2. § 8., valamint 54. § a) pontjában foglaltakkal - támogatási programot kíván 

megvalósítani egyrészt Magyarországi zsidó sírkertek megmentése, másreszt pedig - korábban 

zsidó temetőként használt területeken - emlékezést szolgáló beruházások megvalósítása 

érdekében. A támogatási program külön hangsúlyt fektet a közfoglalkoztatottak és az iskolai 

közösségi szolgálat bevonására, továbbá előnyben részesítené azon kérelmeket, melyek 

esetében a települési önkormányzat vállalja a hosszú távú fenntartást. A program vallási 

előírásoknak való megfelelőségét nemzetközi vallási szakértők bevonása hivatott biztosítani. 

 

 

I. A szerződés tárgya 

 

1. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Kuratóriumának 2018. augusztus 1-jei 

88/2018 (VIII.1) továbbá a 90/2018 (VIII.1.) sz. határozatai, valamint a Támogató és a 

Miniszterelnökség között létrejött GF/SZKF/1151/9/(2017) iktatószámú támogatási 

szerződés alapján a Kedvezményezett 2018. január 29. – 2018. október 31. (a 

továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) megvalósítandó projektjéhez „A 

zsidó temetők rekonstrukciós programja” témában, a pályázati döntésben megküldött 

tevékenységi kikötésekkel mindösszesen 7 000 000,00,- Ft, (azaz Hétmillió forint) vissza 

nem térítendő költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt 

Kedvezményezett részére.  
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2. Támogató a támogatást egy összegben utalja át a jelen szerződés mindkét Fél általi 

aláírását követően Kedvezményezett OTP Bank Nyrt Banknál vezetett 11746005-

15414076-00000000 számú bankszámlájára. 

 

3. A támogatást Kedvezményezett a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült 

– a projekt megvalósításával összefüggésben és a költségtervben meghatározott – 

kiadások finanszírozására használhatja fellegkésőbb a támogatott tevékenység 

időtartamát követő 30. napig. 

 

 

II. A támogatás nyújtásának feltételei 

 

1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás igényléséhez kapcsolódóan Támogató 

részére benyújtott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. 

Kedvezményezett a jelen szerződésben megjelölt tárgyban korábban vagy egyidejűleg 

támogatási igényt nem nyújtott be. 

 

2. Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási szerződésben meghatározott körülmények 

megváltozásáról, valamint az adataiban történő változásokról (ideértve az adószámának 

változását is) Támogatót 3 napon belül írásban tájékoztatja. 

 

3. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen támogatási szerződés részét képező 2. sz. 

mellékletben köteles nyilatkozni az ÁFA jogosultság tekintetében. Kijelenti továbbá, hogy 

a támogatási összeg elszámolásakor a nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően számol el. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a támogatott tevékenység után az általános forgalmi adó 

fizetési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatban változás történik, úgy a támogatás 

fedezetet biztosít a támogatott tevékenység rendeltetésszerű elvégzése során a 

Kedvezményezettre áthárított, vagy az általa fizetendő általános forgalmi adó teljes 

összegére nézve. 

 

4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy szerződéskötési képességében nincs korlátozva. 

 

5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 

felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.  

 

6. Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény jogosultságának és a 

támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, az Állami Számvevőszék, a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, 

illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez.  

 

7. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés 

meghozatalát és a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele 

alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló 

elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy 

ellenőrzés során Támogató a beszámolóhoz csatolt bizonylatok 100%-át vizsgálja. 
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8. A Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az Áht 48/B. 

§-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek megfelel. Eszerint Kedvezményezett 

kijelenti, hogy 

 

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, azaz vonatkozásában az 

Ávr. 82. § (1)-(2) bekezdésében részletezett kizáró okok nem állnak fenn, 

 

b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Kedvezményezett az Áht. 55. 

§-ában foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy Támogató vagy a Támogató nevében 

eljáró szervezet, az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel 

ellenőrzése céljából, az Áht. 55. § a) - c) pontjaiban foglalt adatait a támogatás 

folyósításától számított 5 (öt) évig, vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére 

vonatkozó igény elévüléséig kezelje, illetőleg honlapján azokat közzé tegye. 

c) vele szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak 

fenn.  

 

9. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, továbbá 

Kedvezményezett nyilatkozik arról is, hogy a támogatott tevékenység megvalósításához, 

illetőleg - amennyiben valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes 

elemeinek megvalósítását követően szerezhető be - a támogatott tevékenység 

megkezdéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, és azokat - a 

tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi hatósági engedélyt - legkésőbb a 

szakmai beszámolóval egyidejűleg Támogató rendelkezésére bocsátja. 

 

10. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt feltételeknek. 

Kijelenti, hogy jogképességgel rendelkezik, képviselője pedig cselekvőképes, és a jelen 

szerződés aláírására megfelelő felhatalmazással rendelkezik. 

 

11. Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató által az Áht. 50/A. § szerint kikötött 

biztosítékot - Kedvezményezett valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással 

megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, Támogató javára szóló beszedési megbízás 

benyújtására irányuló felhatalmazó, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezést tartalmazó nyilatkozatát - legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően 

Támogató rendelkezésére bocsátja. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy a biztosíték 

rendelkezésre állásáról a jelen támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségei 

megszűnéséig gondoskodik. 

 

12. Kedvezményezett kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. 

§-ában és a jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. 

 

13. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató az információs önrendelkezési 

jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

alapján a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatott 

tevékenység megvalósulási helyét nyilvánosságra hozza. 
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14. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és 

az ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig Támogató részére haladéktalanul írásban 

bejelenti, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene ügyészségi 

törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb 

szerve olyan napirendet tűz tárgyalásra, vagy ellene olyan eljárás indul, amely jogi 

személyisége megszűnését eredményezheti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a tudomására 

jutásától számított 8 (nyolc) napon belül köteles Támogató részére bejelenteni bármely, a 

Támogató elállási, felmondási vagy a támogatás visszavonására vonatkozó jogát érintő 

körülmény bekövetkezését, illetőleg a támogatás támogatási igényben, jogszabályban vagy 

a jelen szerződésben rögzített feltételei vonatkozásában bekövetkezett egyéb változást, így 

különösen azt, ha a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a 

Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, vagy más adataiban változás következik be. 

Támogató a Kedvezményezett bejelentése esetén, vagy ha a fenti körülményekről egyébként 

tudomást szerez a tudomásszerzést követő 30 napon belül megteszi a szükséges 

intézkedéseket.  

 

 

III. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok 

 

1. Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, 

köteles azonban a közbeszerzési szabályok előírásait betartani. Amennyiben jogszabály 

közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett abban az esetben is köteles 

a közreműködőket (vállalkozókat) olyan egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás 

során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás 

elfogadását. A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében Kedvezményezett 

közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a támogatás 

ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa. 

 

2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a 

támogatás terhére 100.000,- Ft (százezer forint) értékhatárt meghaladó értékű, áru 

beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. 

Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és írásban visszaigazolt megrendelés is. 

Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy az írásbeli alak megsértésével kötött 

szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei 

között nem vehető figyelembe. 

 

3. Kedvezményezett a költségtervben foglalt költségtételek között költségtételenként a teljes 

költségvetési támogatás legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékig saját hatáskörben 

átcsoportosíthat. Az esetleges átcsoportosítás mértékét és szükségességét Kedvezményezett 

a beszámolóban részletezni köteles. 

 

4. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon a 

pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 10 

(tíz) éven belül a foglalkoztatási, a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, 

átruházásával, a támogatásból vásárolt eszköz pedig a pénzügyi elszámolás és szakmai 

beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 (három) éven belül kizárólag a 

Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, vagy más használatába, 

illetőleg terhelhető meg, továbbá, hogy ezen időszak alatt köteles gondoskodni azok 

fenntartásáról és állagmegóvásáról. Támogató a jóváhagyás megadását a 
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Kedvezményezettet jelen támogatás alapján terhelő kötelezettségek átvállalásának 

biztosítása érdekében feltételhez kötheti. 

 

5. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a támogatásnak vagy egy 

részének felhasználása által a támogatott tevékenység időtartama alatt bármilyen bevétele 

keletkezik, azt köteles a támogatási célra fordítani, és a felhasználással a jelen szerződésben 

foglaltak szerint elszámolni. 

 

IV. Beszámoló 

 

1. Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység 

megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás 

rendeltetésszerű felhasználásáról, köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a 

továbbiakban együtt: beszámoló) benyújtani akkor is, ha a támogatásból az őt terhelő 

köztartozások összege visszatartásra kerül. A beszámoló benyújtásának határideje a 

felhasználási határidőt követő 31. nap. A beszámoló benyújtásának és megőrzésének helye: 

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (1054 Budapest, Tüköry u. 3.). 

 

 

Pénzügyi beszámoló 

 

1. A beszámolót jelen szerződés és az Elszámolási Útmutató szabályozása alapján kell 

összeállítani. A pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a számlák és egyéb számviteli 

bizonylatok záradékkal ellátott, hitelesített másolatát, továbbá az Elszámolási Útmutatóban 

foglalt mellékleteket. (Záradék szövege: „ Elszámolva a T-………-I/2017 azonosító számú 

támogatási szerződésre …………………. Ft!”.) 

 

2. A fentiek szerint záradékolt eredeti dokumentumról készített fénymásolatra pecséttel, vagy 

nem fekete tollal szöveges formában rá kell vezetni, „A másolat az eredetivel mindenben 

megegyezik!” szövegű hitelesítési záradékot, és ezt a Kérelmező hivatalos képviselőjének 

(meghatalmazottjának) dátummal és (cégszerű) aláírással [a továbbiakban: aláírás] igazolnia 

kell. Több oldalas dokumentum, bizonylat esetén a hitelesítési záradékot a fénymásolt 

dokumentum végén kell csak elhelyezni, minden további oldalon elegendő pecséttel, vagy 

nem fekete tollal szöveges formában rávezetni a „Hiteles másolat!” szöveget és dátummal a 

hitelesítést végző személy aláírását. 

 

3. A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a szerződés 3. mellékletét képező 

Számlaösszesítőt (a továbbiakban: számlaösszesítő). A számlaösszesítő tartalmazza a 

támogatott tevékenység időtartama alatt a támogatott tevékenység megvalósításával 

összefüggésben felmerült, forintban megállapított költségeket az alábbi részletezés szerint: 

a Kedvezményezett megnevezése, a támogatási szerződés iktatószáma, a teljesítés 

megnevezése, ideje és összege, az elszámolás részét képező költséget igazoló számviteli 

bizonylatok sorszáma, típusa (így különösen számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat), 

a kiállításának kelte, a teljesítésének dátuma, a gazdasági esemény rövid leírása, nettó 

összege, bruttó összege, a támogatás terhére elszámolt összeg, a számviteli bizonylat 

kiállítójának neve, adószáma, a pénzügyi teljesítés időpontja. A számlaösszesítőt úgy kell 

elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak 

legyenek. A számlaösszesítőt a Kedvezményezett képviseletére jogosult aláírásával kell 

ellátni és a Támogató részére elszámoláskor átadni. 
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4. A pénzügyi elszámolás részeként kizárólag azok a számlák, bizonylatok kerülnek 

elfogadásra, amelyeknek mind a kiállítási dátuma, mind az általuk igazolt gazdasági 

esemény teljesítésének időpontja a támogatott tevékenység időtartamán belül esik és 

pénzügyi teljesítésük a Felhívás 6.3. pontja szerinti felhasználási időszakon belül 

megtörténik. 

 

5. A felmerülő költségek támogatható tevékenységenként, a Pályázati Útmutató 9.2., 9.3. 

pontjainak előírásai szerint számolhatóak el. 

 

6. Kedvezményezett köteles a támogatás terhére elszámolni kívánt költségekről elkülönített 

számviteli nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a 

támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a beszámoló Támogató 

általi jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig megőrizni. 

 

7. Az elszámoláshoz a pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumok (utalási bizonylatok, 

számlakivonat) hitelesített másolatait csatolni szükséges. 

 

8. A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak 

végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli 

bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 

közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, a Magyar Nemzeti Bank által nem 

jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi 

Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. 

 

9. Amennyiben a támogatott program eredményeként „tárgyiasult formát öltő” nyomtatott 

vagy elektronikus kiadvány (honlap) jön létre, azon szerepeltetni kell, hogy „MAZSÖK 

támogatásból valósult meg”. Abban az esetben, ha a Kedvezményezett elmulasztja a 

támogatás tényének feltüntetését, az érintett költség a támogatás terhére nem számolható el. 

A mulasztással kapcsolatban igazolási kérelem, méltányossági kérelem nem terjeszthető elő, 

az elmulasztott feltüntetés később nem pótolható. 

 

10. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató kizárólag azon bizonylatokat 

fogadja be a pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a jelen szerződésben 

meghatározott követelményeknek. 

 

11. Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósításához Kedvezményezett saját 

forrást is felhasznált, úgy a pénzügyi elszámolást arra vonatkozóan is - a támogatott 

tevékenység megvalósításának teljes (Pénzügyi terv szerinti) költségvetésére - köteles 

benyújtani. 

 

 

Szakmai Beszámoló 

 

1. Kedvezményezett szakmai beszámolójának megfelelő részletességgel és 

(fotó)dokumentáltan tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának 

szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás eredményességét, 

továbbá le kell vezetnie és be kell mutatnia a költségtervben foglalt kiadások alakulását. 

A szakmai beszámolót a Kedvezményezett képviseletére jogosult aláírásával kell ellátni 

és - amennyiben az arra alkalmas - az eredményt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, 

kiadvány, stb.) a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell. A szakmai beszámolónak 
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fentieken túlmenően – amennyiben az engedélyköteles – tartalmaznia kell a támogatott 

tevékenység megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyek másolatát. 

 

2. A szakmai programot ellenjegyeznie kell a vallási irányultság szerint illetékes vallási 

szervezetet képviselő, a támogatott tevékenységek megvalósításában közreműködni 

jogosult személynek. 

 

3. A szakmai beszámoló részeként be kell mutatni a támogatott tevékenységek 

megvalósításának módját és csatolni kell kizárólag elektronikusan (NEM újraírható CD-n 

vagy DVD-n) a megvalósítást igazoló, nagy felbontású, digitális fényképezőgéppel 

készült, a készítés dátumát is megjelenítő fotókat. A fotók fájl neve legyen azonos a 

benyújtott Kérelemhez csatolt, azonos objektumról készült fotó fájl nevével. 

 

4. Amennyiben a Kérelem keretében a Felhívás 4.2.4. pontja szerinti síremlék felújítására 

kerül sor, a felújított síremlékről készített fotókon kívül, a beszámoló részét képezik az 

egyes sírkő részek egymáshoz rögzítése előtt készített fotók is, amelyek igazolják, hogy a 

rögzítés a Felhívás 3. számú melléklete szerinti szakmai elvárásoknak megfelelően történt. 

 

5. Amennyiben valamely tevékenység megvalósítása elmaradt vagy a megvalósítás eltér a 

Kérelemben leírt és a Támogató által jóváhagyott megvalósítási módtól, az eltérést 

indokolni kell. Amennyiben a Kérelmező a benyújtott Kérelmében vállalt iskolai 

közösségi szolgálat programot neki felróható okból nem valósítja meg vagy a védnökség 

vállalására, illetve szervezésére vonatkozó vállalásának nem tesz eleget, úgy a megítélt 

támogatásnak az iskolai közösségi szolgálat programra betervezett költsége nélkül 

számolt összege 20%-át köteles az elszámoláskor a Támogató részére visszafizetni. 

 

6. A támogatás fel nem használt részét legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni 

a Támogató részére. 

 

7. Az iskolai közösségi szolgálat szakmai beszámolóját a Kérelem dokumentációjának részét 

képező mintadokumentum kitöltésével kell elkészíteni. 

 

8. A szakmai beszámoló elfogadása alapfeltétele a pénzügyi elszámolás elfogadásának. 

 

9. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy a beszámoló nem megfelelő teljesítése 

esetén a Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Kedvezményezettet a 

kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. A beszámoló annak Támogató általi 

elfogadásáig 1 alkalommal hiánypótoltatható 8 napos határidő megadásával. A beszámoló 

elfogadásáról Támogató Kedvezményezettet az elfogadástól számított 60 napon belül 

írásban értesíti. 

 

10. Kedvezményezett köteles legkésőbb a beszámoló időpontjáig a támogatás fel nem 

használt részét (maradvány) - a VII. pontban foglaltak figyelembevételével - visszafizetni 

a Támogató részére. A fel nem használt támogatás után esedékes, VII. 1. pont szerinti 

kamat összegéről Támogató a jóváírást követően külön írásbeli értesítést küld. 

 

11. A Kedvezményezett a beszámolóban kizárólag a támogatott tevékenység időtartama 

alatt felmerült költségeket szerepeltetheti. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy 

Kedvezményezett köteles külön nyilatkozni arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése 

előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően 
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esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen 

meggyőződött (4. sz. melléklet). Ezen nyilatkozat hiányában a beszámoló nem fogadható 

el. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy nem számolhat el olyan költséget, 

amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás nyújt 

fedezetet. 

 

12. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a szakmai programban és 

a költségtervben foglaltak teljesültek, a megvalósítás során keletkezett számlák 

kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra 

került, Kedvezményezett támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági 

engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját Támogató jóváhagyta, és a 

költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő 

mértékben megtörtént. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen 

szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült. 

 

V. A támogatás ellenőrzése 

 

1. Támogató, a támogatás lebonyolításában részt vevő, illetve a jelen szerződés II. 6. 

pontjában megjelölt egyéb szervezetek a költségvetési támogatás felhasználását jogosultak 

ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység 

megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony 

teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. 

 

2. Kedvezményezett, illetve a V/1. pont szerinti közreműködők kötelesek a támogatás 

lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel 

együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a 

megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok 

rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is 

segíteni. A közreműködők ellenőrzés során történő együttműködéséért Kedvezményezett 

felel. 

 

 

VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás 

 

1. A Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti, amennyiben jogszabály azt előírja, 

illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően Kedvezményezett olyan 

nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, 

amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy 

az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról Támogató 

haladéktalanul tájékoztatja Kedvezményezettet. 

 

2. Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

elállni vagy azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy 

bekövetkezik:  

 

a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a támogatási döntést 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 

benyújtásakor;  

b) az Ávr. 81. § -ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 

meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;  
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c) Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget az ellenőrzéssel 

kapcsolatos kötelezettségeinek, és ennek következtében a költségvetési támogatás 

szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni; 

d) Kedvezményezett a jelen szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési 

kötelezettségeinek nem tesz eleget;  

e) Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok 

bármelyikét visszavonja;  

f) Kedvezményezett a Támogató által megjelölt póthatáridőn belül sem, illetve ismételten 

nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét; 

g) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és 

Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének 

megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn 

belül nem intézkedik; 

h) Kedvezményezett a támogatást nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint 

használja fel; 

i) a megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül a támogatott 

tevékenység nem kezdődik meg, és Kedvezményezett késedelmét ezen idő alatt írásban 

sem menti ki;  

j) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;  

k) Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik; 

l) Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Ávr., vagy más vonatkozó 

jogszabály előírásait megszegi. 

 

VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése 

 

1.  A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a szerződéstől történő elállás vagy annak 

felmondása esetén, Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az 

Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) 

bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti 

kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a 

visszafizetési kötelezettség teljesítésének (jóváírásának) napja. A késedelmi kamat 

számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó 

napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

 

2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a szerződés módosítása, felmondása, 

vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a 

jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással 

arányos mértékű – visszafizetését a VII/1. pontban meghatározott kamatfizetés terhe 

mellett.  

 

3. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató saját érdekkörében felmerülő okból 

keletkezik, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.  

 

4. Támogató a visszafizetési kötelezettségről írásban értesíti Kedvezményezettet. 

Kedvezményezett a visszafizetést a visszafizetésre irányuló felszólításban foglaltak 
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szerint és az abban megjelölt határidőig - határidő megjelölése hiányában a felszólítás 

kézhezvételét követő harmincadik napig - köteles teljesíteni.  

 

5. Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-00280594-00000000 számú bankszámlája javára köteles teljesíteni 

a jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével.  

 

6. Amennyiben Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig 

önként nem teljesíti, Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit a 

Kedvezményezett által rendelkezésére bocsátott, jelen szerződés II/11. pontjában 

meghatározott azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíteni. 

 

VIII. Titoktartás 

 

1. A felet a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt 

követően tudomására jutott minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi 

felelősség terheli. Egyéb – minősített adatnak nem minősülő – bizalmas információk 

átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a szerződés 

lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a támogatás céljára és összegére, a 

támogatott tevékenység megvalósulási helyére vonatkozó információkat, illetve mindazon 

rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Támogató vonatkozásában 

jogszabály írja elő. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a jogosulatlan harmadik 

személlyel történő közlés is. 

 

2. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy Támogatóra, különösen 

annak működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, 

terv, okirat, dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a Felek hivatali érdekeit sértené, és amelynek titokban tartása 

érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, azzal, hogy önmagában a jelen 

pont szerződésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések megtételének. 

 

3. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két felet a szerződés 

lejárta, illetve bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi. Más, 

a szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett 

bizalmas információk tekintetében a hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések 

alapján kell eljárni. 

 

4. A titoktartási kötelezettség Kedvezményezettet a szerződés teljesítésére, illetőleg 

megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A VIII. 1-3. pontokban foglalt 

titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, 

ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl 

– azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége 

fennáll.  

 

5. Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy Támogató az 

Info Tv. 1. melléklet, III. 3. pontjában foglalt adatok nyilvánosságra hozatalát még üzleti 

titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg. 
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IX. Szerződés módosítása, megszűnése 

 

1. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban és - az Áht. 48/A. § (3) bekezdésében 

foglalt esetet kivéve - a Felek közös megállapodása alapján érvényes, továbbá arra csak 

abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel 

is támogatható lett volna. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés kizárólag a beszámoló benyújtására megállapított 

határidő lejártát megelőzően beérkezett, indokolással ellátott kérelem alapján 

módosítható azzal, hogy amennyiben a módosítási kérelem valamely jelen szerződésben, 

illetőleg jogszabályban rögzített határidő meghosszabbítására vonatkozik, úgy annak 

az adott határidő lejártát megelőzően kell megérkeznie Támogatóhoz. Jogszabály 

eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység 

eredeti céljának megváltoztatására és a jelen szerződésben meghatározott összegen felüli 

többlet költségvetési támogatás biztosítására. 

 

2. A jelen szerződést - az Áht. 48/A. § (3) bekezdése alapján - Támogató a Kedvezményezett 

javára egyoldalúan is módosíthatja. Módosításnak minősül e tekintetben az is, ha 

Támogató a Kedvezményezett szerződés-módosítási kérelmét tudomásul veszi, és arról 

Kedvezményezettet értesíti. 

 

3. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez eljuttatott 

írásbeli értesítéssel, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt lényeges 

kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli 

felszólítás kézhezvételét követően a felhívásban tűzött határidőn belül sem. A 

kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a 

szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem 

várható el a szerződés fenntartása. A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a VII. 

pontban foglaltak megfelelően alkalmazandóak. 

 

 

X. Egyéb rendelkezések 

 

Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók: 

a) Támogató részéről: b) Kedvezményezett részéről: 

név: Porubszki Mariann név:     Kőműves Szabolcs 

tel.:  +36 (1) 2691068 tel.:      74/591-912 

e-mail:  mazsok@mazsok.hu e-mail: muszak@bataszekph.hu 

 

 

A felek a jelen szerződés teljesítése során egymás törvényes érdekeinek és jó hírnevének 

megóvásával kötelesek eljárni. Ennek megszegéséért a polgári jog szabályai szerint felelnek. A 

jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az Áht., az Ávr., a Kvtv., továbbá 

az MvM rendelet és MvM utasítás, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, és a hivatkozott, illetve a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak.  
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A jelen szerződés 12 (tizenkettő) oldalból, 10 (tíz) folyamatosan számozott főpontból és 7 (hét) 

nevesített mellékletből áll és 3 (három) eredeti példányban készült – szerződés Felek – az 

alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

melyből 2 (kettő) példány Támogatót, 1 (egy) példány Kedvezményezettet illet. 

 

 

1. melléklet: Pénzügyi terv 

2. melléklet: ÁFA nyilatkozat 

3. melléklet: Számlaösszesítő 

4. melléklet: Nyilatkozat 

5. melléklet: Aláírási címpéldány 

6. melléklet: Köztartozás nem létére vonatkozó igazolás („nullás” igazolás) 

7. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat 

 

 

 

Támogató képviseletében: Kedvezményezett képviseletében: 

 

 

 

………………………………. 

Szabó György 

kuratóriumi elnök 

 

 

 

………………………………. 

……………………………. 

képviselő 
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