Kód: 0076-MMA-16-P

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egy részről a
Magyar Művészeti Akadémia (székhely: 1051 Budapest Vigadó tér 2. képviseletre jogosult: prof. emeritus Fekete
György elnök), mint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XXXIV. fejezet
Pályázati alapok elenevezésű fejezeti kezelésű, államháztartási azonosítója 303491 terhére támogatást biztosító és
képviseletében eljáró Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Székhely:

1034 Budapest, Kecske u. 25.

Számlavezető neve

Magyar Államkincstár

Fejezeti kezelésű előirányzat számla
száma:
Adószám:

10023002-00319377-50000005

Levelezési cím:

1368 Budapest Pf. 242.

Aláírásra jogosult képviselő:

Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár

Kötelezettségvállalás száma:

2016/470000092

15795506-2-41

( a továbbiakban: Támogató)
másrészről, a(z) II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott),
Székhely/ Lakcím:

3530 Miskolc Görgey Artúr u. 11.

Levelezési cím:

3530 Miskolc Görgey Artúr u. 11.

Adószám/ Adóazonosító jel:

15350844205

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám:

350844

Nyilvántartást vezető szerv neve:
Aláírásra jogosult képviselő(k):

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóság
Dr. Prokai Margit

Számlavezető pénzintézet:

CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám, amelyre a támogatás utalásra 10700086-47063909-51100005
kerül:
között (Támogató és Támogatott a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

1. Előzmény
A Támogatott 0076-MMA-16-P azonosító számon a Támogató részére támogatási igényt nyújtott be.

............................
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Támogatáskezelési Osztály

............................
Támogatott
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2. Szerződés tárgya
2.1. Szerződés tárgya a(z) Pályázat a Magyar Művészeti Akadémia által kiírt, az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához 2016 felhívásra az című projekt vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása.
2.2. A támogatott tevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása: 082030
2.3. A 2.1. pontban megjelölt tevékenység, szakmai program megvalósítására Támogató összesen 800 000 Ft-ot, azaz
Nyolcszázezer forintot támogatásként biztosít.
A költségvetési támogatás folyósítására az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76.§ (1) bekezdés d) pont alapján a beszámoló elfogadását megelőzően
támogatási előlegként 800 000 Ft, azaz Nyolcszázezer forint összegben utólagos elszámolási kötelezettség mellett a
jóváhagyott költségvetési terv szerint kerül sor.
A költségterv a megítélt támogatási összegre vonatkozóan – a Támogatott által benyújtott eredeti támogatási
dokumentáció részét képező költségtervet alapul véve – az alábbi döntési kikötés figyelembe vételével módosult:
Nincs.
- A támogatás összege jelen szerződés 3.1. pontjában megjelölt támogatási időszak alatt felmerült költségekre
fordítható.
- A támogatott hivatalos képviselője/képviselői jelen szerződés 6. mellékletében tett nyilatkozat(uk) alapján
- az általa(uk) képviselt gazdálkodó szervezetnek, vagy más, általa(uk) képviselt civil szervezetnek a
támogatási időszak alatt megkötött bármely szerződéses jogviszonya(i) és egyéb béren kívüli juttatása,
- valamint a támogatott hivatalos képviselője/képviselői részére munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj jogcímen
kifizetett összeg a támogatás terhére kifizetettként nem számolható(k) el.
2.4. A szerződés hatálya alatt a Szerződő Felek közötti együttműködés biztosítására Szerződő Felek az alábbi
személyeket jelölik ki:
Támogató részéről:

MMA Titkársága Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Támogatáskezelési Osztály

Kapcsolattartó:

Kovács Adrienn

Telefonszám:

06-1-235-42-36

E-mail címe:

kovacs.adrienn@mma.hu

Támogatott részéről:

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Kapcsolattartó:

Bokrosné Stramszky Piroska

Telefonszáma:

706352639

E-mail címe:

piros@rfmlib.hu

3. A támogatás felhasználása

............................
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Támogatáskezelési Osztály

............................
Támogatott
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3.1. A projekt megvalósításának időtartama (támogatási időszak): 2016.06.09. - 2016.12.31.
3.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a szerződés költségtervének megfelelően kell elkészítenie a pénzügyi
elszámolását. Támogatott a támogatást kizárólag a támogatási időszak alatt felmerült költségek kiegyenlítésére használja
fel.
3.3 Jelen szerződés Ávr. 92. § (1) bekezdése szerinti szakmai és pénzügyi elszámolásának benyújtási határideje:
2017.01.30.

4. Támogatott kötelezettségei
4.1. Támogatott a Támogató döntése alapján nyújtott támogatást kizárólag a Támogató által jóváhagyott, a jelen
szerződés mellékletét képező költségterv szerint, a jelen szerződésben rögzített feltételek betartásával, rendeltetésszerűen
használhatja fel.
4.2. A Támogatott köteles a projekt összes dokumentumának nyilvántartását és őrzését biztosítani, továbbá azt a
jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A
Támogatott köteles a projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, továbbá a projekttel
kapcsolatos minden dokumentumot az Ávr. 101. §-ban szabályozott módon megőrizni. Amennyiben a dokumentumok
fellelhetőségi helye - 3530 Miskolc Görgey Artúr u. 11. - megváltozik arról a Támogatott haladéktalanul, de legkésőbb 8
napon belül írásban a Támogató hivatalos levelezési címre megküldött eredetben aláírt dokumentumban értesíti a
Támogatót.
4.3. Amennyiben a 2.1. pont szerinti feladat megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik,
vagy a szerződés 3.1. pontjában megjelölt ütemezésében változás következik be, azt a Támogatott köteles 8 napon belül
írásban, a Támogató hivatalos levelezési címre megküldött eredetben aláírt dokumentumban jelenteni.
4.4. Amennyiben a 2.1. szerinti feladat megvalósítása a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik, a Támogatottnak a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról le
kell mondania.
4.5. Amennyiben a támogatott tevékenység után a Támogatottnak általános forgalmi adó levonási joga nincs, akkor a
költségvetésből nyújtott támogatásnak fedezetet kell biztosítani az adó összegére. Az adólevonási jogról a
Támogatottnak a 3. mellékletben nyilatkoznia kell.
4.6. Amennyiben a támogatott tevékenység körülményeiben, a Támogatott adólevonási jogosultságában, illetve más
adataiban, vagy a költségvetésből nyújtott támogatás egyéb feltételeiben változás következik be, a Támogatott a
tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban, a Támogató hivatalos levelezési címre megküldött
eredetben aláírt dokumentumban bejelenteni továbbá, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak
kamatait az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerint visszafizeti az MMA Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási
keretszámlára (10023002-00319377-50000005).
4.7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás teljes összegéről kizárólag a szerződés 2.3. pontjában rögzített
döntési kikötés figyelembevételével elkészített, Támogató által jóváhagyott költségtervnek megfelelő elszámolást
nyújthat be az Ávr. 93. §-ának megfelelően.
4.8. A Támogatott – amennyiben rendelkezik honlappal – a honlapja nyitóoldalán (a támogatási szerződés mindkét fél
általi aláírását követő 30. naptól, legalább a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról szóló értesítés
átvételét követő 1 évig), a támogatott feladat kivitelezése során a média megjelenéseknél, rendezvényeken,
kiadványokon,............................
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4.7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás teljes összegéről kizárólag a szerződés 2.3. pontjában rögzített
döntési kikötés figyelembevételével elkészített, Támogató által jóváhagyott költségtervnek megfelelő elszámolást
nyújthat be az Ávr. 93. §-ának megfelelően.
4.8. A Támogatott – amennyiben rendelkezik honlappal – a honlapja nyitóoldalán (a támogatási szerződés mindkét fél
általi aláírását követő 30. naptól, legalább a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról szóló értesítés
átvételét követő 1 évig), a támogatott feladat kivitelezése során a média megjelenéseknél, rendezvényeken,
kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon köteles a Támogató teljes nevének, hivatalos honlapjáról
letölthető arculati elemeinek és grafikai logójának, valamint a Magyar Művészeti Akadémia támogatása tényének az
alábbiak szerint történő feltüntetésére:
„A Pályázat a Magyar Művészeti Akadémia által kiírt, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához
kapcsolódó programok megvalósításához 2016 felhívásra az szakmai program megvalósítását 2016. évben a Magyar
Művészeti Akadémia támogatta.”
4.9. A Támogatott köteles a támogatási időszak alatt megvalósuló támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos
médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót a sajto@mma.hu elektronikus levélcímen az esemény előtt
legalább 15 nappal tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató
ezt igényli – az MMA Titkársága sajtó- és PR szakembereivel együttműködni, kivéve, ha a projekt a támogatásról szóló
értesítést megelőzően megvalósult.
4.10. A Támogatott kijelenti, hogy a hatályos alapszabálya / alapító okirata alapján a jelen szerződés 2.1 pontja alapján a
támogatásra jogosult.
4.11. A Támogatott kijelenti, hogy a támogatási igényében foglalt adatai, az általa a támogatás igénylése során közölt
információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.
4.12. A Támogatott– az Ávr. 75. § (2) bekezdés a) pont szerint – nyilatkozik arról, hogy az adott tárgyban támogatási
igényt korábban, vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be. (2. melléklet)
4.13. A Támogatott kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy
egyéb, a megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
4.14. A Támogatott az Ávr. 75. § (2) – (3) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel kijelenti, hogy megfelel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában, 50. § (1) bekezdésében
foglaltaknak valamint az Ávr. 81- 82. §-ában meghatározott követelményeknek, a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Közpénztv.) 6. §-ának, továbbá az Áht. 55. §-ában foglaltak szerinti
a nyilatkozatokra vonatkozó adatkezelést tudomásul veszi és hozzájárul az adatoknak a támogatási szerződés szerinti
utólagos ellenőrzéshez. Támogatott az Ávr. 75.§ (5) bekezdésére figyelemmel a támogatási igény benyújtását megelőző
30 napnál nem régebben kiállított dokumentumo(ka)t Támogató rendelkezésére bocsátja.
4.15. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy az Ávr. 100. §-ának rendelkezésére figyelemmel nevére, székhelyére,
adószámára és társadalombiztosítási folyószámla számára vonatkozó adataihoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, továbbá az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve ezen központi
államigazgatási szervek szakmai felügyelete alatt álló szervek hozzáférjenek, továbbá adatot igényelhetnek a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett monitoring rendszerből.
4.16. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás nem adható tovább és lejárt köztartozások kifizetésére nem
használható fel. Köztartozásnak minősül különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott,
az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség (így
különösen adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési
kötelezettségek), amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv (Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vagy szervei) hatáskörébe tartozik. Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás
alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és
járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti.
4.17. A Támogatott
tudomásul veszi, hogy az igényelt támogatás 75%-át elérő, vagy azt............................
meghaladó mértékű támogatás
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Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett monitoring rendszerből.
4.16. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás nem adható tovább és lejárt köztartozások kifizetésére nem
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használható fel. Köztartozásnak minősül különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvényben
meghatározott,
az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség (így
különösen adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési
kötelezettségek), amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv (Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vagy szervei) hatáskörébe tartozik. Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás
alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és
járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti.
4.17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az igényelt támogatás 75%-át elérő, vagy azt meghaladó mértékű támogatás
esetén a programot megjelenítő bármely típusú kiadvány kereskedelmi forgalomban nem értékesíthető.
4.18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatásból filmalkotást hoz létre, vagy mozgóképszakmai
célok megvalósulását szolgáló művészeti programot valósít meg, abban az esetben a gyártó szervezetet és az elkészült
alkotását a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 28. §- alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni, és
az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás benyújtásakor a Támogató részére másolatban
rendelkezésre kell bocsátani.
4.19. A Támogatott tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a központi költségvetésből nyújtott támogatás
támogatottjaként a szervezet neve, adószáma jele, székhelye, a támogatás célja, összege valamint a Közpénztv. 5. § (1)(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra kerül a www.mma.hu honlapon. Támogató az Áht. 56/C §-ra
figyelemmel, a támogatási igénnyel kapcsolatos adatokat a Kincstár által működtetett monitoring rendszer részére – a
közérdekű adatok megismerhetőségére vonatkozó jogszabályi rendelkezések teljesítése érdekében – kötelező
adatszolgáltatásként teljesíti.
4.20. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő
jogosultsággal rendelkezik, ennek igazolására csatolja a szerződésnek a Támogatónál maradó példányához a 30 napnál
nem régebben kiadott hivatalos törvényszéki kivonat, vagy az illetékes cégbíróság által kiállított cégkivonat eredeti
példányát. Egyéni vállalkozó csatolja a székhelye szerint illetékes nyilvántartást vezető szerv által kiállított működését
igazoló dokumentum hiteles másolatát, saját kézjegyével ellátva.
4.21. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály vagy kormányhatározat a Támogató kezelésében lévő
előirányzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
4.22. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítéka, hogy a Támogatott valamennyi
bankszámlájára, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad –
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt – , mely biztosítja, hogy a Támogató a költségvetésből nyújtott támogatás
visszafizetésére irányuló igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni. (4.
melléklet)

4.23. A Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen 0076-MMA-16-P azonosító számú támogatási szerződés alapján az
Európai Bizottság SA.34770(2012/N-2) számú határozata (HL C 284., 2012.9.20., 1. o.) [az Európai Bizottság N
357/2007. számú határozatának (HL C 87., 2008.4.8., 1. o.) meghosszabbítása]számú határozatának megfelelően odaítélt
800 000 Ft, azaz Nyolcszázezer forint összegű kulturális célú támogatásban részesül.
4.24. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, az Ávr. 84. §
(2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a 4.22. pontban előírt biztosíték a szerződés megkötését követően megszűnik,
megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, megfelelő új biztosíték, vagy – a biztosíték értéke
csökkenésének megfelelő – további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül
intézkednie kell.

5. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
teljesítése
............................
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Támogatáskezelési Osztály

............................
Támogatott
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5. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
teljesítése
5.1. A Támogatottnak a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolnia. Az
elszámolás során szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni. A Támogatott a teljes körű elszámolását az
MMA Titkársága részére a 3.3. pontban megjelölt 2017.01.30.-i határidőig küldi meg. Az elszámolás a fenti határidő
előtt is benyújtható.
5.2. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített, naprakész
nyilvántartást vezet.
5.3. Az elszámolás kizárólag 2016.06.09. - 2016.12.31. közötti gazdasági-pénzügyi eseményekhez kapcsolódóan
keletkezett és az elszámolási időszak végéig kiegyenlített számviteli bizonylatokkal teljesíthető.
5.4. A pénzügyi elszámolás az Elszámolási összesítő segítségével kell bemutatni a támogatás felhasználását az
„Útmutató a Magyar Művészeti Akadémia 2016. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához” c.
dokumentumban foglaltak szerint. A dokumentum megismerhető és letölthető a Támogató honlapjáról (www.mma.hu).
5.5. A szakmai beszámoló a támogatott tevékenység megvalósításáról szól, tartalmazza a támogatott cél
megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait, technikai
adatait (helyét, idejét, résztvevői, látogatói és közreműködői létszámát). A szakmai beszámoló részei a programmal
kapcsolatos dokumentumok (szórólapok, plakátok, az eseményről a sajtóban megjelent írások másolatai, max. 5 db fotó,
audiovizuális felvétel, jutalomkönyvek átvételi listája stb.). Támogatott köteles a szakmai beszámoló benyújtásával
egyidejűleg a projekt megvalósítása során készült kiadványból 5 példányt a Támogató részére térítésmentesen
megküldeni.
5.6. A (rész)beszámoló és (rész)elszámolás határidejének elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a
Támogató írásban, egy alkalommal, 10 napos határidőn belül teljesítendő hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat.
5.7. A Támogató a (rész)beszámoló, (rész)elszámolás elfogadásáról, a beszámoló, elszámolás kézhezvételét követő 45
napon belül írásban értesíti a Támogatottat.

6. A támogatási szerződés visszavonása, módosítása
6.1. A Támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül
legalább egy bekövetkezik:
a) jelen szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától 6 hónapon belül a támogatott
tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Támogatott a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételét neki
felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
b) Támogatott a támogatást nem a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott célra használja fel,
c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, ilyen nyilatkozatot tett, a szerződéskötés, az
elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, valamint lényeges körülményről,
tényről valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása végleg meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt, illetve más, vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott kötelezettségeit, így különösen nem ............................
tesz eleget ellenőrzéstűrési
............................
kötelezettségének,
és
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következtében
a
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tevékenység
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ellenőrizni
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g) a Támogatott a (rész)elszámolási, illetve egyéb beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,

b) Támogatott a támogatást nem a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott célra használja fel,
c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, ilyen nyilatkozatotKód:
tett,0076-MMA-16-P
a szerződéskötés, az
elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, valamint lényeges körülményről,
tényről valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása végleg meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,
e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt, illetve más, vonatkozó
jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet
ellenőrizni vagy a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségét
megszegi,
f) a Támogatott jelen szerződéshez adott, vagy szerződésben tett nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,
g) a Támogatott a (rész)elszámolási, illetve egyéb beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,
h) a Támogatott által nyújtott biztosíték megszűnik, és annak pótlásáról a Támogatott a 4.22. pont szerint
határidőben nem intézkedik,
i)

Támogatott

tevékenységhez

szükséges

jogerős

hatósági

engedélyekkel

nem

rendelkezik.

6.2. A Támogató elállási, felmondási jogát a Támogatotthoz intézett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal gyakorolja. Az
elálláshoz, felmondáshoz kapcsolódó jogkövetkezmények a nyilatkozat postai úton történő kézbesítésével, vagy annak
Támogató által bizonyított átvételével állnak be. A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a tértivevény a támogatott levelezési címéről „címzett ismeretlen”
vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett határidőben nem
vette át – azaz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza – az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

7. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
7.1. Támogatott köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges
tájékoztatást megadni, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni, valamint az ellenőrzésben közreműködni.
7.2. Támogatott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv)
értelmében a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. Amennyiben
Támogatott az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségeit nem teljesíti, az ellenőrzést akadályozza, illetőleg a szükséges
tájékoztatást nem adja meg, Támogató a jelen szerződésben biztosított támogatást visszavonja, és a Támogatott köteles
azt az Ávr. 98. §-a szerinti ügyleti kamattal – továbbá késedelem esetén késedelmi kamattal – növelt összegben
visszafizetni.
7.3. Az ellenőrzések lefolytatására a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység
befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor.

8. Támogatás visszafizetése, késedelmi kamat
8.1. A fel nem használt támogatást az MMA Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára (1002300200319377-50000005) kell visszafizetni az Ávr. 99. §-a figyelembe vételével.
8.2. Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht. 53/A. § (2) bekezdése
szerint köteles visszafizetni az MMA Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára (10023002-0031937750000005).
8.3. Amennyiben a Támogató a támogatási szerződést felmondja, attól eláll, illetve amennyiben a támogatási szerződést
a felek közös ............................
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8.1. A fel nem használt támogatást az MMA Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási
keretszámlára
(1002300200319377-50000005) kell visszafizetni az Ávr. 99. §-a figyelembe vételével.

8.2. Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht. 53/A. § (2) bekezdése
szerint köteles visszafizetni az MMA Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára (10023002-0031937750000005).
8.3. Amennyiben a Támogató a támogatási szerződést felmondja, attól eláll, illetve amennyiben a támogatási szerződést
a felek közös megegyezéssel megszüntetik, a Támogató a támogatást visszavonja vagy a Támogatott a szerződéstől –
nem a Támogatónak felróható okból – eláll, a Támogatott az addig folyósított támogatási összeget az Áht. 53/A. (2)
bekezdése alapján, az Ávr. 98. § szerinti feltételekkel, kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
8.4. A visszafizetési kötelezettségről a Támogató külön fizetési felszólításban értesíti a Támogatottat. Ha a
visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibája miatt keletkezett, a támogatás visszafizetése a
megállapított határidőig kamatmentes. Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettség teljesítésével
késedelembe esik, a késedelme után az Ávr. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.
Az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek elsősorban közös egyeztetéssel, tárgyalásos úton
igyekeznek rendezni. A Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá azzal, hogy a szerződésben
nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Áht. és az Ávr., továbbá a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik az irányadónak. Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírása napján jön létre.
A szerződés 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db a Támogatónál, 1
db a Támogatottnál marad.
Budapest, 2016 ………… hónap ..…. nap

……………, 2016 ………… hónap ..…. nap

......................................................
Támogató

......................................................
Támogatott

Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár

Dr. Prokai Margit

Pénzügyi ellenjegyző:
......................................................
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Budapest, 2016. ........ hónap ..... nap
Mellékletek:
1/1. számú melléklet:
1/2. számú melléklet:
1/3. számú melléklet:
1/4. számú melléklet:

Nyilatkozat tagsági, képviseleti jogviszonyról
Nyilatkozat az adott tárgyban beadott támogatási igényekről
ÁFA Nyilatkozat
Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás alkalmazására

............................
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Támogatáskezelési Osztály

............................
Támogatott
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