
MINTA
GVOP-2005-4.1.1.

A szerződés-minta tájékoztatásul szolgál!
A szerződés megkötésekor egyediesítésre kerül, a szükséges

mellékletek meghatározása szintén
a szerződéskötés alkalmával történik.

1/22

Azonosító szám:

Iktatószám:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

amely létrejött egyrészről

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóság, mint Támogató

képviseletében eljáró

IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht. (1077 Budapest,
Csengery u. 14-16. képviseli: …., ügyvezető) mint a Támogató képviseletében eljáró
közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) másrészről

pályázó/kedvezményezett neve (székhelye:                     , cégjegyzékszáma/bírósági
nyilvántartásba vételi száma/vállalkozói igazolvány száma:              , adószáma: képviseli:          )
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alábbi feltételek mellett.

I. A szerződés tárgya

1. Jelen szerződés tárgya vissza nem térítendő támogatás nyújtása a                 azonosító
számon nyilvántartásba vett pályázatban leírt (a továbbiakban: pályázat) projekt
költségeihez, valamint a Kedvezményezettet, a Támogatót és a képviseletében eljáró
Közreműködő Szervezetet megillető jogok és kötelezettségek, és a Felek együttműkö-
désének meghatározása.

2. A felek megállapodnak abban, hogy Támogató a Kedvezményezett            azonosító
számon nyilvántartásba vett pályázatában foglaltak szerint,             céljából az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Irányító Hatósága által kezelt GVOP Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
előirányzatból – egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kedvezményezett
részére, Kedvezményezett pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást a
pályázatában megnevezett

----------------------<a projekt neve>-------------------------------------------------------------------

projekt (beruházás) megvalósítására fordítja, és a projektet kizárólag a pályázatban
meghatározott célok elérése érdekében működteti. A megvalósításra kerülő projekt
tartalmát részletesen a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező pályázat tartalmazza.



MINTA
GVOP-2005-4.1.1.

A szerződés-minta tájékoztatásul szolgál!
A szerződés megkötésekor egyediesítésre kerül, a szükséges

mellékletek meghatározása szintén
a szerződéskötés alkalmával történik.

2/22

II. A támogatás felhasználhatóságának időtartama és a megvalósítás
helyszíne

1. A projekt megvalósításának tervezett kezdőnapja:     év         hónap             nap, de
legkésőbb a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 90. nap. Amennyiben
Kedvezményezett neki nem felróható okból nem tudja megkezdeni ezen időpontig a
projekt megvalósítását, úgy a határidő további 60 nappal meghosszabbítható.

A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a projekt megvalósítását a pályázat benyújtását
követően az alábbi időpontban megkezdte:    év         hónap         nap.

2. Befejezésének tervezett napja:            év             hónap           nap, de legkésőbb        év
hónap          nap.

3. A Kedvezményezett vállalja, hogy a projektet az alábbi helyszín(ek)en (székhely,
telephely(ek), fióktelep(ek)) valósítja meg és a megvalósult beruházást a projekt lezárását
követően 5 évig üzemelteti.

A projekt megvalósításának helyszínei

Irányítószám Település Utca Házszám

4. Az utolsó Kifizetési kérelem benyújtásának határideje:      év            hónap         nap.

5. A projekt tervezett összköltsége (a Pályázat szerint):               Ft. (azaz             forint).

6. A projekt megvalósultnak akkor tekinthető, ha a szerződésben megjelölt és támogatott
feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben
foglaltaknak megfelelően teljesült és a Kedvezményezett által benyújtott pénzügyi
beszámoló elfogadásra került.

7. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása során a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései figyelembevételével és
betartásával köteles eljárni.
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III. A támogatás forrása, összege

1. A Támogató vállalja, hogy az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti és a pro-
jektben megjelölt, valamint részletezett beruházás            Ft, (azaz                      forint)
összköltségének finanszírozásához          Ft, (azaz          forint) vissza nem térítendő
támogatást nyújt. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének          %-a,
ebből                       %,                     Ft, (azaz          forint) Közösségi Támogatás,
valamint        %,                  Ft, (azaz             forint) hazai társfinanszírozás.

2. A támogatás az alábbi Közösségi alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból
kerül kifizetésre:

• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

• A GVOP Irányító Hatóság által kezelt GVOP Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
előirányzat.

IV. A támogatás kifizetése és ütemezése

1. A Kedvezményezettnek a Kifizetés-igénylési dokumentációt a Támogató képviseletében
eljáró Közreműködő Szervezethez kell benyújtania.

2. A Kedvezményezett a kifizetés-igénylési dokumentációt (Kifizetési kérelem) legfeljebb évi
alkalommal nyújtja be a Közreműködő Szervezethez.

3. A Kedvezményezett által benyújtott Kifizetés-igénylési dokumentációnak az előző
Kifizetés-igénylési dokumentáció benyújtásától számított időszakot kell lefednie, azaz az
érintett időszakban felmerült elismerhető költségeken kell alapulnia. A Kedvezményezett
első kifizetési kérelmének jelen szerződés II. fejezet 1.) pontjában meghatározott
időponttól számított időszakot kell lefednie.

4. A Kedvezményezett a támogatást az alábbi ütemekben, a jelen szerződés II. fejezet 1)-2)
pontjában meghatározott időpontok között veheti igénybe. Az éves ütemezéstől eltérni
csak a Támogatási Szerződés módosításával lehet.

200< > évben < > M Ft

200< >évben < > M Ft

200< > évben < > M Ft

Összesen: < > M Ft

5. A támogatás folyósítása a teljesítés igazolása mellett a benyújtott számlák, kifizetést
igazoló dokumentumok alapján utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik.
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6. A támogatás folyósítása forintban vagy más deviza nemben kiállított számla, vagy egyéb
számviteli bizonylat alapján, forintban történik. Forinttól eltérő pénznemben kiállított
szállítói számla esetén a forintra történő átváltás alapja a számlán megadott teljesítés
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam.

7. Az elszámolás rendjének részletes meghatározását, a Kifizetés igénylési dokumentáció
tartalmi elemeit a „Tájékoztató levél a pénzügyi elszámoláshoz” című formalevél
tartalmazza. Azok a felmerült elismerhető költségek, amelyekre nem vonatkozik a
Kedvezményezett által benyújtott utolsó Kifizetési igénylés, a továbbiakban már nem
elszámolhatóak.

8. A Közreműködő Szervezet a Kifizetés igénylés elfogadásának feltételeként helyszíni
ellenőrzést rendelhet el. A helyszíni ellenőrzés során a jelen szerződés XII. pontjába
foglalt tűrési, együttműködési és információadási kötelezettséget Kedvezményezett
köteles teljesíteni.

9. Amennyiben a Közreműködő Szervezet a Kifizetés-igénylési dokumentációban
hiányosságot észlel köteles azt a hiánypótlással érintett mellékletekkel együtt visszaküldeni
a Kedvezményezettnek, megjelölve a kifogásokat. A hiánypótlásra – az erre történő
felszólítás kézhezvételétől számított – 15 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésre.
Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt önhibájából
elmulasztja, a kifizetési igényt a Támogató elutasítja.

10. Amennyiben a teljesítés és a kifizetés igénylés elfogadásra kerül, úgy az elfogadott
költségek arányos részének átutalását a Közreműködő Szervezet átutalási megbízása
alapján a Magyar Államkincstár végzi a Kedvezményezettnek a szerződés 8. számú
mellékletét képező Rendelkező levélben, illetve a 12) pontban megjelölt bankszámlára.

11. Az átutalást legkésőbb a számlák és a számlaösszesítő, valamint az egyéb szükséges iratok
hiánytalan benyújtását követő 60 munkanapon belül teljesíteni kell.

12. A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy az alábbi pénzforgalmi jellegű bankszámlákkal
rendelkezik.

Bank neve Bankszámlaszám

<bank neve > <bankszámlaszám>

13. A támogatási összeg folyósítása a fent elsőként megjelölt bankszámlára történik,
amennyiben a Kedvezményezett másként nem rendelkezik.
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V. A támogatás felhasználhatósága

1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a támogatási összeget a Kedvezményezett a
szerződés I. fejezet 2) pontjában részletezett projekt (beruházás) ráfordításaira – annak
megvalósítására és a felmerülő, elszámolható költségeire – kizárólag a számviteli
jogszabályoknak megfelelően használhatja fel, igazodva a 2. mellékletben részletezett
projekt (beruházás) költségvetéséhez és a pályázatban meghatározott tevékenységekhez.

2. A támogatás jelen szerződés IV. fejezet 4) pontjában meghatározott ütemben fel nem
használt része csak a jelen szerződés módosítása esetén használható fel a következő
évben.

3. A Kedvezményezett köteles a Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezetet
minden olyan körülményről haladéktalanul szóban és írásban egyaránt tájékoztatni, amely
a projekt eredményességét, vagy a megszabott határidőre történő elvégzését veszélyezteti
vagy gátolja.

4. A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 2. mellékletében (Részletes projekt-
költségvetés és kifizetés ütemezés) meghatározott, a projekttel kapcsolatban felmerülő
költségeket számolhatja el.

VI. Pénzügyi elszámolás

1. Kedvezményezett köteles legkésőbb a projekt (beruházás) befejezését (az üzembe
helyezést) követő 120. napon a jelen szerződés 7. számú melléklete szerinti pénzügyi
beszámolót benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. Amennyiben a jelen szerződés
megkötésének időpontjáig a projekt (beruházás) megvalósult, úgy a pénzügyi beszámoló
benyújtásának határideje a jelen szerződés hatályba lépését követő 120. nap.

2. A pénzügyi beszámoló a projekt (beruházás) megvalósítását tanúsító, bizonylatokkal és
hatósági engedélyekkel alátámasztott elszámolást tartalmazó dokumentum, amelyhez
csatoltan a helyszíni munkálatok megvalósulását fényképekkel igazoltan dokumentálni
kell, továbbá az esetlegesen fennmaradó, fel nem használt támogatás összegéről írásban le
kell mondani.

VII. Záró-jegyzőkönyv

1. Kedvezményezettnek a jelen szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítését
követően a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről a szerződés II. fejezet 3)
pontjában rögzített fenntartási időszakot követő 60 napon belül záróbeszámolót kell
benyújtania a Közreműködő Szervezet részére. A záróbeszámoló elfogadása esetén a
Támogató 30 napon belül záró-jegyzőkönyvet készít.
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VIII. A projekt előrehaladási jelentések és a projekt monitoringja

1. A Kedvezményezetteknek a kifizetésekre vonatkozó igénylések alátámasztására projekt
előrehaladási jelentést kell készíteniük a projektek megvalósításáról, amely jelen szerződés
5. számú mellékletét képezi.

2. A projekt előrehaladási jelentésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

a. az előrehaladást a célokhoz mérten, beleértve a számszerűsíthető célok
bemutatását és mutatóit;

b. főbb eredményeket; beleértve az időbeli ütemezést, annak való megfelelést, illetve
eltérést is;

c. a céloktól való jelentős eltéréseket, megfelelő indoklással együtt;

d. a közbeszerzéssel, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek
teljesítésének igazolása a jelen támogatási szerződésben foglalt rendelkezések
szerint;

e. ténylegesen felmerült költségeket;

f. a projekt végrehajtása során felmerülő problémákat és a megoldásuk érdekében
tett lépéseket.

3. A jelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházásról készített fényképek,
kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.);

b. a - szükség esetén - lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az
eljárás lefolytatását követő első projekt jelentéshez szükséges benyújtani);

c. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló
dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép,
kiadvány egy példánya, stb.).

4. A projekt előrehaladási jelentéseket három havonta illetve az elszámolásokkal együtt kell
benyújtani, az első jelentésnek a támogatási szerződés aláírásától számított harmadik
hónap végéig terjedő időszakot kell lefednie. A Kedvezményezett köteles az első projekt
előrehaladási jelentéssel együtt a részletes projekt tervet is benyújtani a Közreműködő
Szervezethez.

5. A projekt előrehaladási jelentést akkor is három havonta kell benyújtani, ha az adott
időszakban a kedvezményezett nem kérelmezi támogatás kifizetését. A projekt
előrehaladási jelentés jóváhagyása a további kifizetések előfeltétele.

6. A Kedvezményezettnek a végső kifizetés teljesítését követően a projekt fenntartási ideje
alatt évente kell projekt fenntartási jelentéseket benyújtania, legkésőbb minden év április
15-ig.
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7. Amennyiben a Kedvezményezett a fenti határidőben előírt projekt előrehaladási jelentés
benyújtását elmulasztotta vagy azt nem megfelelően teljesítette, a Kedvezményezettnek a
Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet írásbeli felszólítása
kézhezvételétől számított 15 napon belül be kell nyújtania a projekt előrehaladási jelentést
az addig felmerült elszámolható költségekre vonatkozóan.

8. A Közreműködő Szervezet a projekt előrehaladási jelentést összeveti a projekt
előrehaladási jelentés által felölelt időszak alatt benyújtott számlákkal. Amennyiben eltérés
tapasztalható:

a. indokolást kérhet a Kedvezményezettől,

b. helyszíni ellenőrzést rendelhet el.

9. A 8) pontban kért indokolás elmulasztása, illetve ha a Kedvezményezett a projekt
előrehaladási jelentést a felszólítás ellenére sem nyújtja be, vagy a hiánypótlásra
rendelkezésre álló idő – a kézhezvételtől számított 15 nap – eredménytelenül telik el
szerződésszegésnek minősül.

10. A Közreműködő Szervezet, a projekt előrehaladási jelentésen túl, további monitoring-
adatszolgáltatásra is felkérheti a Kedvezményezettet, melynek köteles eleget tenni.

IX. A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és a bejelentéssel
kapcsolatos kötelezettsége

1. A Kedvezményezettnek általános tájékoztatási kötelezettsége van a Közreműködő
szervezet felé a projekttel kapcsolatos valamennyi ténnyel, körülménnyel kapcsolatban.

2. Jelen Támogatási Szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok, igazolások
Közreműködő Szervezethez történő benyújtása:

a. 30 napnál nem régebbi igazolás az állami és a székhely, valamint a projekt
megvalósítási helye szerint önkormányzati adóhatóságtól, vámhatóságtól,
illetékhivataltól, illetőleg az illetékes társadalombiztosítási szervtől (továbbiakban
együtt: adóhatóság), hogy a hatáskörükbe tartozó lejárt köztartozása, illetve az
Európai Unió tradicionális forrásai címen tartozása a Kedvezményezettnek nincs,
vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett;

b. 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy közjegyző által hitelesített
másolata;

c. szerződéskötésre jogosult aláíró képviseleti jogosultságát igazoló aláírási
címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata, vagy a banki aláíró-
karton bank által hitelesített másolata;

d. a bankszámlaszám bank által kiállított hitelességét igazoló irat;

e. hitelfelvétel esetén a pályázathoz csatolt hitelígérvényre vonatkozó hitelszerződés.
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3. A Kedvezményezett köteles a Közreműködő Szervezetnek haladéktalanul, de legkésőbb 5
napon belül írásban bejelenteni:

a. amennyiben a projekt (beruházás) megvalósítása bármely okból tartós akadályba
ütközik vagy meghiúsul, vagy a Szerződésben vállalt ütemezéshez képest
késedelmet szenved,

b. ha a támogatási szerződés fennállásának tartama alatt ellene csőd- vagy
felszámolási eljárás, illetve végelszámolási eljárás indul,

c. az ÁFA-levonási jogosultságában bekövetkezett változást,

d. a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve a
szerződést befolyásoló körülményben beálló változás.

4. Haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles bejelenteni a projekt céljára nyitott
bankszámlájának változását, valamint további új bankszámlák nyitását, és ezzel egyidejűleg
köteles átadni a Közreműködő Szervezet részére a bankszámlára (bankszámlákra)
vonatkozó azonnali beszedési megbízáshoz szükséges felhatalmazói nyilatkozat
számlavezető bank által visszaigazolt eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányát is.

5. Kedvezményezett felelőssége tudatában kijelenti illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

a. az I. fejezet 2) pontban megjelölt projekt (beruházás) összköltségének legalább
25%-át saját forrásból fedezi,

b. az 6) pontban megjelölt, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása nincs,

c. az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs,

d. a jelen szerződésben megnevezett projekt megvalósításához szükséges hatósági
engedélyeket beszerzi,

e. az I. fejezet 2) pontban meghatározott projekt megvalósítását a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően megkezdte, illetve amennyiben erre még nem
került sor, úgy a megvalósítás tényleges megkezdésétől számított 30 napon belül, a
jelen szerződés 9. számú mellékletét képező Bejelentési Űrlapon a Közreműködő
Szervezetet erről tájékoztatja,

f. a Szerződés II. fejezet 3) pontjában vállalt kötelezettségét teljesíti, valamint a
támogatott beruházással létrehozott informatikai rendszert, tartalmakat,
szolgáltatásokat, valamint új munkahelyeket (a KSH útmutató szerinti teljes
munkaidőben foglalkoztatottak teljes állományi létszámát) jelen szerződésben
rögzített üzembe helyezési (befejezési) időponttól számítva legalább 5 évig
folyamatosan működteti, illetve fenntartja, foglalkoztatja,

g. a pályázatba foglalt valamennyi adatok, információk és dokumentumok
teljeskörűek, valódiak és hitelesek.
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6. A jelen szerződés szempontjából köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek
költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek
megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik
(adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt
társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek, Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
(APEH) vagy szervei, az illetékhivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága
(VPOP) vagy szervei által jogerős határozattal előírt fizetési kötelezettségek), valamint a
köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy
azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás 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. Az állami
adóhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a költségvetési
támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja.

7. Kedvezményezett tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy

a. a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát vagy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a
Magyar Államkincstár és a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének
megismeréséhez,

b. a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű
megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR)
jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők,
Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosítson a pénzügyi
adatbázishoz,

c. a Magyar Államkincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a
Kedvezményezett nevére (megnevezésére), lakhelyére (székhelyére), az
adószámára, adóazonosító jelére és társadalombiztosítási azonosító jelére,
valamint a társadalombiztosítási folyószámla számára vonatkozó adatokat
megküldi az APEH, a VPOP, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság (ONYF) részére,

d. az APEH és szervei, a VPOP és szervei, valamint az ONYF megyei igazgatási
szervei a Kincstár tájékoztatása alapján számszerű adatot szolgáltatnak az
utalványozónak és az OTMR-nek, amikor a Kedvezményezettnek 60 napot
meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása alakul ki, illetőleg azt
megfizette vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést)
kapott, és ezen adatszolgáltatás alapján a Kedvezményezett 60 napon túli
köztartozása esetén – a köztartozás fennálltáig – a Támogató köteles
felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását,
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e. a támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználását a Támogató vagy
megbízottja a jelen szerződés XII. fejezetében foglaltak szerint ellenőrizze,

f. nevét, a támogatás tárgyát, összegét valamint a projekt (beruházás) helyét a
Támogató nyilvánosságra hozza.

X. A Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve annak eredményeként
létrejött eszközök tulajdonjoga

1. A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök, létrejött
szellemi tulajdon, vagyoni értékű jogok kizárólag a jelen szerződésben, valamint a
pályázati kiírásban és benyújtott pályázatban meghatározott céloknak megfelelően
hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon, vagyoni
értékű jogok és immateriális javak - amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába kerül -
csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve
terhelhető meg. Ha az elidegenítéshez Támogató írásban hozzájárult, a Kedvezményezett
mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás
hiányában azonban köteles a tárgyi eszköz és egyéb vagyoni értékű jogok, immateriális
javak értékére eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált, de a mindenkori
jegybanki alapkamattal növelt összegét visszafizetni.

2. A Kedvezményezett köteles a Támogatásból beszerzett eszközökre a Magyar Biztosítók
Szövetsége, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elismert biztosítónál
saját költségére vagyonbiztosítási szerződést kötni, vagy a már megkötött
vagyonbiztosítási szerződést saját költségére a beszerzett eszközökre kiterjeszteni, és azt
fenntartani mindaddig, amíg a számviteli előírások szerint a biztosított vagyontárgyak az
értékcsökkenési leírási kulcsok alapján nulla értékre leírásra nem kerülnek, de legalább a
Projekt megvalósításának a jelen szerződés II. 2) pontjában meghatározott végső
határidejéig.

3. A biztosítási szerződés végső kedvezményezettjeként – a támogatásból beszerzett
eszközök erejéig – a támogatót kell feltüntetni. A támogató, káresemény esetén a befolyó
biztosítási összeget – a kedvezményezetten keresztül – teljes egészében a biztosítási
eseménnyel érintett vagyontárgy javítására, illetve pótlására fordítja azzal, hogy az
esetleges maradvány Támogatót illeti és – rendelkezése alapján – az előirányzatba kerül
vissza. A biztosítási eseményről a Kedvezményezett haladéktalanul köteles írásban
tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet, a kárrendezés befejezésekor pedig részére
köteles írásbeli beszámolót küldeni.

4. A vagyonbiztosítási szerződés megkötéséről vagy a már megkötött vagyonbiztosítási
szerződésnek a beszerzett eszközökre történő kiterjesztéséről a Kedvezményezettnek a
beszerzéssel egyidejűleg kell intézkednie, illetve amennyiben a beszerzésre a támogatást
megelőzően került sor, a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon belül. A
biztosítási kötvényt a Támogató vagy az általa az ellenőrzéssel megbízott szervezet, illetve
személy részére, – kérésre – a Kedvezményezett köteles bemutatni. A biztosítási
szerződés megkötésének elmulasztásából fakadó kár a Támogatóra nem hárítható át és
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ebben az esetben a Kedvezményezett saját költségén köteles a sérült Eszközök javítására
vagy a megsemmisült/eltulajdonított eszközök pótlására és a megvalósult beruházás jelen
szerződésbe foglalt határidőig történő fenntartására.

XI. Tájékoztatás és nyilvánosság

1. A Támogató nyilvánosságra hozza a Kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát és
helyszínét, a támogatás összegét és arányát.

2. A Kedvezményezett a projekt teljes megvalósítása során köteles a tájékoztatással és
nyilvánossággal kapcsolatos eszközök és tevékenységek biztosításáról gondoskodni, a
1159/2000/EK Rendelet valamint az Arculati Útmutató iránymutatásai szerint.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos eszközök alkalmazására az alábbi
részletes szabályok vonatkoznak. Az Arculati Útmutató az eszközök helyes használatához
nyújt segítséget, mely elektronikusan letölthető a www.nfh.hu weboldalról, illetve szemé-
lyesen átvehető a Közreműködő Szervezetek irodáiban.

a. Infrastrukturális beruházások esetében, a projekt helyszínén jól látható helyen a
kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a vonatkozó jogszabályban meghatá-
rozott, műszaki adatokat tartalmazó táblát kell biztosítani az Arculati Útmutató
iránymutatásai szerint
• a nagyközönség számára hozzáférhető helyen (kongresszusi központok,

repülőterek, állomások, stb.) maradandó emléktáblát kell elhelyezni;
• a beruházás megvalósításának mérföldköveihez kacsolódó rendezvényekre

a Támogató képviselőjét meg kell hívni.

b. Támogatott képzési és foglalkoztatási projektek esetében
• a résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az Európai Unió és a Magyar

Állam által támogatott projekten vesznek részt;
• a nagyközönséget tájékoztatni kell az Európai Unió és a Magyar Állam

szerepéről a humán erőforrás fejlesztésben, a szakképzésben és a
foglalkoztatásban.

c. a vállalkozások beruházásainak támogatása, a helyi potenciál fejlesztése és minden
egyéb, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásában részesülő projekt
esetében
• a résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az Európai Unió és a Magyar

Állam által támogatott projekten vesznek részt;
• a beruházás megvalósításának mérföldköveihez kacsolódó rendezvényekre

a Támogató képviselőjét meg kell hívni.
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3. Hirdetőtábla

A hirdetőtáblán az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának feltüntetésére helyet
kell biztosítani az Arculati Útmutató iránymutatása alapján. A hirdetőtábla méretének
összhangban kell lennie a beruházás nagyságával.

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának feltüntetésére biztosított hirdető-
táblának az Arculati Útmutatóban szabályozott kritériumoknak kell megfelelnie:

a. tartalmaznia kell a közösségi és a hazai emblémát és a következő szöveget, az
alábbi módon:

b. A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg.

c. az emblémáknak a szabványoknak megfelelően kell szerepelniük;

d. az Európai Unió támogatásának feltüntetésére használt betűknek legalább
ugyanolyan méretűeknek kell lenniük, mint amelyeket a Magyar Állam
támogatásának feltüntetésére használnak, de a betű stílus lehet eltérő;

e. fel lehet tüntetni, hogy melyik közösségi alapból illetve hazai előirányzatból
származik a támogatás;

f. a közösségi közreműködés számára a hirdetőtábla teljes felületének legalább 25%-
át kell biztosítani.

A hirdetőtáblát legkésőbb hat hónappal a tevékenység elvégzését követően kell
eltávolítani és helyére emléktáblát helyezni.

4. Emléktábla

A széles közvélemény számára hozzáférhető helyen emléktáblát kell elhelyezni, amely
hivatkozik a támogatott projektre. A táblának utalnia kell az Európai Unió és a Magyar
Állam támogatására – esetleg az érintett Alapra illetve előirányzatra is – az Arculati
Útmutató iránymutatása szerint.

A magánszektor épületeiben végzett fizikai beruházások esetében az emléktáblákat egy
évre kell elhelyezni.

Amennyiben a kedvezményezett úgy határoz, hogy hirdető- vagy emléktáblát állít fel,
tájékoztatókat tesz közzé vagy egyéb tájékoztatási eszközöket biztosít olyan projektekre
vonatkozóan, amelyek összköltsége nem haladja meg az 500 millió forintot, úgy abban az
esetben is fel kell tüntetni az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását az Arculati
Útmutató iránymutatása szerint.

5. Plakátok

Annak érdekében, hogy megtörténjen a résztvevők és a társadalom tájékoztatása az
Európai Unió és a Magyar Állam szerepéről a humán erőforrás fejlesztésben, a szak-
képzésben és a foglalkoztatásban, a vállalkozás-fejlesztésben és a vidékfejlesztésben, az
ilyen projektek megvalósítóinak vagy kedvezményezetteinek épületein plakátokat kell
elhelyezni. A plakátokon utalni kell az Európai Unió és a Magyar Állam támogatására –
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esetleg az érintett Alapra, illetve előirányzatra is – az Arculati Útmutató iránymutatása
szerint.

6. Információs és kommunikációs anyagok

A támogatásokra vonatkozó kiadványoknak (pl. füzetek, prospektusok, hírlevelek)
egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk a címoldalukon az Arculati Útmutatóban található
logó-csoport megjelenítés szerint, az Európai Unió és a Magyar Állam részvételére. A
kiadványoknak meg kell nevezniük az érintettek tájékoztatásáért felelős szervezetet,
valamint a támogatás lebonyolítására kijelölt irányító hatóságot.

Az elektronikus úton közzétett anyagokra (honlap, adatbázis potenciális kedvezmé-
nyezettek számára) illetve az audió-vizuális anyagokra hasonlóképpen a fenti elveket kell
alkalmazni.

7. Tájékoztató rendezvények

A támogatásokra vonatkozó tájékoztató rendezvények bonyolítása esetén (pl.
konferenciák, szemináriumok, kiállítások és vásárok) az Arculati Útmutatóban található
logó-csoport megjelenítés szerint kell biztosítani az Európai Unió és a Magyar Állam
részvételét (pl: az európai zászló elhelyezésével és az emblémának a dokumentumokon
való szerepeltetésével).

XII. Ellenőrzés

1. Az erre külön jogszabályban feljogosított szervek- beleértve az Európai Számvevőszék, az
Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység, és az Európai
Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a, Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a Támogató és a
Közreműködő Szervezet, a Kifizető Hatóság, a KTK IH képviselői a projekt
megvalósításának bármely szakaszában, a teljes fenntartás idején, és azt követő 3 évig –
előreláthatólag 2013. december 31-ig – jogosultak a projekt megvalósításához igénybevett
támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni, a Szerződés XIII. fejezet 3)
pontjában meghatározott projektdossziéba betekinteni. Az ellenőrzés során bármely, a
projekttel és a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak,
információt kérhetnek.

2. A Kedvezményezett köteles a fent felsorolt szervek képviselőit ellenőrzési munkájuk
során a helyszínen is a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés
vizsgálatában segíteni, szükség esetén a szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott
dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni. A felhasználással és az ellenőrzéssel
összefüggő kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül.

3. A Kedvezményezett vállalja, hogy jelen Támogatási Szerződés tárgyát képező projekt
(beruházás) költségeit és a folyósított támogatás összegét az ellenőrzés céljára
elkülönítetten tartja nyilván és az elszámolás dokumentációit az 1) pontban meghatározott
időpontig megőrzi.
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4. Amennyiben a Kedvezményezett az írásbeli felszólítástól számított 15 napon belül sem
biztosítja az 1) pontban meghatározott szervek számára az ellenőrzés feltételeit, nem adja
át a szükséges dokumentumokat, bizonylatokat, nem közli a kért adatokat, vagy az
ellenőrzést egyéb módon akadályozza, az szerződésszegésnek minősül.

XIII. Dokumentumok megőrzése

1. A Tanács 1260/1999/EK rendelet 38. cikk (6) bekezdése értelmében a Kedvezményezett
a projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó, valamint jelen
Szerződés hatálya alatt, a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező valamennyi dokumentumot
a Szerződés IX. fejezet 5) pont f) alpontjában vállalt kötelezettség időtartamának lejártától
számított három évig, azaz előreláthatólag 2013. december 31-ig köteles megőrizni. Az
iratmegőrzési határidő megváltozása esetén a Támogató közli a Kedvezményezettel az új
határidőt, melyet a Kedvezményezett magára nézve kötelezőnek ismer el. A csekély
összegű (de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden
iratot a támogatás kedvezményezettje az odaítélést követő 10. évig köteles megőrizni és a
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni

2. Az eredeti dokumentumokat vagy az eredetivel mindenben egyező másolatokat külön
projekt dossziéban kell tárolni. A projekt dossziéban egyértelműen meg kell jelölni az
eredeti dokumentumok tárolási helyét, gondoskodva egyben arról, hogy azok könnyen
hozzáférhetők legyenek.

3. A projektdosszié az alábbi dokumentumokat, vagy a tárolásuk helyére vonatkozó infor-
mációkat tartalmazza:

a. a beadott pályázati formanyomtatvány és szükséges mellékleteinek másolatát

b. a pályázat hiánypótlásának vagy módosításának  másolatát

c. a támogatási szerződés, és módosításait (amennyiben módosult a támogatási
szerződés)

d. a támogatási szerződéshez kapcsolódó, ígérvényeket, biztosítéki szerződéseket és
módosításaikat

e. a projekt előrehaladási jelentések és szükséges mellékletei másolatait

f. a számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok eredetivel mindenben megegyező
másolatát

g. a Közreműködő Szervezettel folytatott levelezést

h. a közbeszerzési eljárás dokumentumait

i. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek dokumentált
bizonyítéka (pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány
másolata stb.)

j. a projekt hátteréről vagy indokoltságáról szóló további dokumentumok (pl.
megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérés stb.).
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4. Az eredeti dokumentumok vagy az eredetivel mindenben egyező másolatai megőrzésének
vagy bemutatásának – 1) pontban meghatározott időpontig történő – elmulasztása
szerződésszegésnek minősül, ami a XVI. fejezetben foglalt következményeket vonhatja
maga után.

5. Az iratmegőrzésre vonatkozó fent leírt kötelezettségek mellett a Kedvezményezett köteles az
egyéb jogszabályokban – így különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben,
valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott bizonylat megőrzésének
feltételeire – meghatározott megőrzési kötelezettségek betartására.

XIV. A szerződés módosítása

1. A támogatási szerződés módosítására a Kedvezményezett vagy a Támogató, illetve a Támo-
gató nevében eljáró Közreműködő Szervezet kezdeményezése alapján írásban kerülhet sor.

2. A Kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátá-
masztva kell a Közreműködő Szervezethez benyújtania. A szerződés módosítása csak
kivételesen indokolt esetben és csak olyan módon lehetséges, amely a támogatás megítélé-
sének körülményeit, valamint a projekt eredeti célkitűzéseit nem változtatja meg.

3. A kérelmet a Közreműködő Szervezet 15 napon belül saját mérlegelési jogkörében megvizs-
gálja. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Közreműködő Szervezet írásban érte-
síti a Kedvezményezettet. Amennyiben a módosítási kérelmet a Kedvezményezett hiányosan
nyújtja be, úgy a Közreműködő Szervezet 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlást ír elő. A
módosítási kérelem ismételt hiányos benyújtása esetén a Közreműködő Szervezet a módosítási
kérelmet elutasítja.

4. A módosítási kérelem benyújtására utolsó alkalommal - kivéve a 6. pontban foglalt
eseteket - a projekt befejezésének tervezett napjától visszaszámított 91. napon van
lehetőség.

5. Kezdeményezni kell a támogatási szerződés módosítását, ha változnak

a. a projekt kezdő vagy záró időpontja;

b. az összköltség évek szerinti bontása, legalább a teljes támogatás értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben, a projekt adatlapon szereplő bontáshoz képest
(az összköltség változása nélkül);

c. a számszerűsített célok;

d. a Kedvezményezett adólevonási jogosultsága.

6. Jelen szerződés hatálya alatt kezdeményezni kell a támogatási szerződés módosítását, ha
változnak

a. a kedvezményezett azonosító adatai;

b. amennyiben a Kedvezményezett más jogi formába alakul át, jogutóddal megszű-
nik;

7. A támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem benyújtásától számítva a
kérelem elbírálásáig a támogatás folyósítása felfüggeszthető.
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8. A szerződés módosítását a Támogató illetve a Támogató képviseletében eljáró Közre-
működő Szervezet is kezdeményezheti, különösen, ha a Kedvezményezett által, jelen
támogatási szerződés alapján nyújtott adatszolgáltatásból vagy más módon a Támogató
vagy a Közreműködő Szervezet tudomására jut a szerződés módosításának valamely
indoka.

9. Amennyiben a szerződésmódosítást a Támogató vagy a Támogató képviseletében eljáró
Közreműködő Szervezet kezdeményezi, a szerződésmódosítás tervezetét megküldi a
Kedvezményezett részére, melyet a Kedvezményezett egyetértése esetén 15 napon belül
visszaküldi a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a Közreműködő Szervezet a
módosítást az Operatív Program, az intézményrendszer megváltozása, illetve jogszabá-
lyváltozás miatt kezdeményezi, a Kedvezményezett képviseletére jogosult személy köteles
a módosítás aláírására. A módosítás aláírásának megtagadása, vagy elmaradása a támoga-
tásról való lemondásnak minősül, és a támogatás visszavonását vonja maga után.

XV. A Támogatás folyósításának felfüggesztése és visszatartása

1. A Támogató jogosult a támogatás folyósításának legfeljebb 60 napig tartó felfüggesz-
tésére, ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a jelen szerződésben, vagy a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. Amennyiben a Kedvezményezett a
fenti határidőn belül nem tesz eleget a szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezett-
ségének a Támogató eláll a szerződéstől. A támogatás folyósításának felfüggesztésével
összefüggésben felmerülő Költségeket a Kedvezményezettnek kell viselnie.

2. A támogatást az 1) pontba foglalt eseten kívül fel kell függeszteni:

a. Amennyiben a Kedvezményezett 60 napon túl meg nem fizetett lejárt
köztartozással rendelkezik, vagy halmoz fel, a köztartozás megfizetéséig,

b. Amennyiben a Kedvezményezettel szemben felszámolási vagy végelszámolási
eljárás indul, továbbá csődeljárás esetén a csődegyezség megszületéséig,

c. Amennyiben a Kedvezményezett ellen a lefolytatott közbeszerzési eljárás során
jogorvoslati eljárás indul, annak lezárásáig.

3. A támogatás felfüggeszthető:

a. Amennyiben a támogatás valamely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel
kapcsolatos, a jogerős hatósági engedélyek beszerzéséig,

b. Amennyiben a Kedvezményezett egy másik, valamely Közösségi alapból vagy
hazai központi költségvetési előirányzatból támogatott projektjére vonatkozóan
vizsgálat indul, a másik projekttel összefüggésben szükséges intézkedéseknek a
megfelelő testület által történő végrehajtásáig.

4. Az esedékes támogatásnak az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján – a köztartozások
megfizetése érdekében – visszatartására jogosult a Közreműködő Szervezet, amennyiben
a Kedvezményezett esedékessé vált, 60 napon túli köztartozása miatt a folyósítás
felfüggesztésére már három ízben sor került.
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5. A Kedvezményezett szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a felfüggesztés,
illetve visszatartása nem érinti. A Támogatót vagy a képviseletében eljáró Közreműködő
Szervezetet a felfüggesztés elrendeléséből adódóan kártérítési, kártalanítási, vagy
késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem terheli.

XVI. A szerződésszegés és jogkövetkezményei

1. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy szerződésszegésnek minősül az alábbi esetek
bármelyike:

a. Kedvezményezettnek a pályázathoz csatolt, továbbá a jelen szerződéshez
benyújtott bármely nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy e nyilatkozatainak
bármelyikét visszavonja, illetőleg írásbeli bejelentési kötelezettségét nem, vagy 30
napon túli késedelemmel teljesíti,

b. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a támogatás
igényléséhez valótlan, hamis adatokat szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan
nyilatkozatot tett, illetőleg akár a jelen szerződés megkötésekor, akár az
elszámolások során vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat vagy valótlan
nyilatkozatot tesz,

c. a jelen szerződés II. fejezet 1) pontjában meghatározott ütemezés első
határidejétől számított 3 hónapon belül a szerződés teljesítése Kedvezménye-
zettnek felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Kedvezményezett a vissza
nem térítendő támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen
idő alatt írásban nem menti ki,

d. a Kedvezményezett jelen szerződésben vállalt jelentéstételi kötelezettségének, az
ott meghatározott határidőben és módon nem tesz eleget,

e. a Kedvezményezett jelen szerződés XII. fejezetében rögzített ellenőrzéseket
akadályozza, az ellenőrzés tűrési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz
eleget, illetve a Projekt előrehaladási/Projekt fenntartási jelentést vagy a VIII.
fejezet 5) pontban meghatározott indoklást az arra vonatkozó írásbeli felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyújtja be.

f. a Kedvezményezett a XVIII. fejezetben részletezett biztosítékadási kötelezett-
ségének nem tesz eleget,

g. a Kedvezményezett a támogatást részben vagy egészben jogszabálysértő módon
vagy nem rendeltetésszerűen használja fel,

h. a Kedvezményezett a szerződésben vállalt, számszerűen meghatározott
kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy 75%-nál kisebb arányban
teljesíti,

i. a Kedvezményezett az 1159/2000/EK rendeletben foglaltak szerint a jelen
szerződés XI. fejezetében előírt, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti,
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j. a Kedvezményezett elhatározza végelszámolással, vagy más módon történő
jogutód nélküli megszűnését, vagy a Kedvezményezett felszámolását jogerősen
elrendelik,

k. a támogatott projekt (beruházás) meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását
előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be,

l. ha a Kedvezményezett nem tartja be a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat, a
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában, vagy bíróság jogerősen
megállapította a közbeszerzései előírások megsértését

m. Kedvezményezett a XIII. fejezetben meghatározott, az eredeti dokumentumok és
azok hitelesített másolatainak megőrzési kötelezettségét megszegte.

2. A fenti szerződésszegési esetekben a Támogató a jelen szerződéstől eláll, és a támogatást
egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerződés a megkötése időpontjára
visszamenő hatállyal megszűnik, a Kedvezményezett a már folyósított támogatást az elállás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás(ok)
időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal
növelve az elállás időpontjától számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Magyar
Államkincstárnál vezetett,  a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára.

3. Ha a Kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás egészét az elálláskor érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összeggel köteles 5 napon belül visszafizetni.

4. A Kedvezményezett szerződésszegése esetére tudomásul veszi, hogy legfeljebb 5 évre
kizárható a Támogató által biztosított pályázati lehetőségekből, ha az alábbiak közül
legalább egy feltétel bekövetkezik [Ámr. 88. § (2)].

a. a szerződésben rögzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak részben –
számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 75%-ot el nem érő arányban –
valósul meg;

b. a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg;

c. a Kedvezményezett bármely bejelentési kötelezettségének a jelen szerződésben előírt
határidőig nem tett eleget.

XVII. A Szerződés megszűnése és hatálya

1. A Felek a jelen Támogatás Szerződés jellegére tekintettel a felmondás jogát kizárják.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés a jelen szerződésbe foglalt
kötelezettségek teljesítésével, azaz a XVII. fejezet 8) pontjába foglalt határidővel szűnik
meg. A teljesítést megelőzően, csak vis-maior, lehetetlenülés, a Támogató, a Támogató
képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet vagy a Kedvezményezett általi, a jelen
szerződésbe foglalt esetekben és módon történő elállása, vagy a bíróság határozata alapján
szűnik meg.
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3. Amennyiben vis-maior, (illetve egyik félnek sem felróható lehetetlenülés) bekövetkezése
miatt a projekt csak szerződés módosításával megvalósítható, a Kedvezményezettnek
kezdeményeznie kell a Közreműködő Szervezetnél jelen szerződés módosítását.

4. A Kedvezményezett elállhat a szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a
szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem
képes. Ilyen esetben, köteles a Támogatás felvett összegét, a jegybanki alapkamattal növelt
összeggel, az elállást követő 5 napon belül visszafizetni.

5. Amennyiben a Kedvezményezett - neki fel nem róható okból – a szerződésben vállalt
kötelezettségeit csak részben, de számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 75%-
nál kisebb arányban teljesíti, az igénybe vett támogatás – törvény, illetve kormányrendelet
eltérő rendelkezése hiányában – annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. A
Kedvezményezett köteles ebben az esetben a támogatás felvett összegét a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 5 napon belül visszafizetni.

6. Amennyiben a Kedvezményezett – neki fel nem róható okból – a szerződésben vállalt
kötelezettségeit csak részben, de számszerűen megállapított kötelezettségek esetén legalább
75%-ot meghaladó arányban teljesíti, az igénybe nem vett támogatás törvény, illetve
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – annak zárolásával visszavonásra kerül. A
Kedvezményezett köteles ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 5 napon belül visszafizetni,
egyúttal a szerződésmódosítást kezdeményezni. A szerződésmódosítás sikertelensége esetén,
az igénybe vett támogatás jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét az elállástól
számított 5 napon belül köteles visszafizetni.

7. Jelen támogatási szerződés a felek által történő aláírásával érvényesen létrejön és hatályba
lép.

8. Jelen támogatási szerződés időtartama a Szerződés IX. 5) pont f) alpontjában vállalt
kötelezettség időtartamának lejártától számított három évig tart. A Szerződés megszű-
nésének pontos időpontjáról a Kedvezményezettet a Közreműködő Szervezet írásban
értesíti.

XVIII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1. A Kedvezményezett jelen szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi bankszámlájára
vonatkozóan, a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott „Felhatalmazó levél”
minta alapján felhatalmazza a Közreműködő Szervezetet arra, hogy amennyiben a
szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét nem teljesíti, a szerződés XVI.
(szerződésszegés) vagy XVII. (szerződés megszűnése) fejezeteinek jogkövetkezményei
alkalmazásra kerülnek, akkor bankszámláját azonnali beszedési megbízással a projekt
keretében, a nem teljesítés időpontjáig kifizetett támogatás és kamata összegével
megterhelje.

2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az elállási nyilatkozat kézbesítése és az azonnali
beszedési megbízás alapján a Kedvezményezett bankszámlájának a megterhelése
egyidejűleg történik.
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3. A támogatás csak akkor folyósítható, ha a Kedvezményezett a számlavezető bankja által
érkeztetett felhatalmazó levelet a Közreműködő Szervezethez eljutatta.

4. Támogató a támogatás visszakövetelése esetén elsősorban az 5) pontban meghatározott
bankgaranciát / biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényt / ingatlanokon
fennálló jelzálog jogát érvényesíti.

5. Kedvezményezett jelen szerződés megkötéséhez a támogatás visszafizetésének
biztosítékaként a Támogatót megjelölő, legalább az odaítélt támogatás összegével és
járulékaival (a járulék összege a támogatás 20%-ának felel meg) azonos összegre szóló
feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát/biztosítási szerződés alapján kiállított
kezesi kötelezvényt nyújt.

VAGY

Kedvezményezett jelen szerződés megkötéséhez a támogatás visszafizetésének
biztosítékaként, legalább az odaítélt támogatás összegével és járulékaival (a járulék összege
a támogatás 20%-ának felel meg) azonos összegre szóló jelzálog jogot alapít az alábbi
ingatlanokra:

Ingatlan adatai:

• Helység:
• Helyrajzi száma:
• Külterület/belterület:
• Ingatlan-nyilvántartási megjelölés: (lakóház, udvar, gazdasági épület stb.)
• Terület nagysága:

6. A bankgaranciának/biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvénynek/az 5.
pontban meghatározott ingatlanon fennálló jelzálog jognak a pénzügyi beszámoló
benyújtását követő 3 hónap utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia. Kedvezményezett a
jelen szerződés aláírásával együtt átadta a támogatás visszafizetésének biztosítékaként
kikötött bankgaranciáról kiállított okiratot/a biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi
kötelezvényt/a közjegyző előtt megkötött jelzálog szerződést és 3 napnál nem régebbi
tulajdoni lapot, amely a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.

XIX. Egyéb rendelkezések

1. A Kedvezményezett kijelenti és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, valamint aláírási
címpéldányával igazolja, hogy társasági dokumentumai, valamint az Adatlapban, ill. a jelen
szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult a Kedvezményezett
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján jelen támogatási szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselője kijelenti továbbá, hogy a testületi szerve(k)
részéről a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik,
tulajdonosai jelen jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan
jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben
korlátozná a jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.
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2. Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően a pályázati
adatlapon feltüntetett pályázati / Projekt felelős, illetve a projekt megvalósításában
résztvevő személyek, személyes adataik a Támogató/Közreműködő Szervezet által
történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen
személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

3. Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pályázatban közölt, a
személyes adat fogalma alá nem tartozó adatokat a Támogató/Közreműködő Szervezet
közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje.

4. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy

a. az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az Előirányzatból finanszírozott
beszerzéseket, jelen támogatási szerződést a Kedvezményezettnél, továbbá a
támogatási szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi szervezetnél, illetve
személynél,

b. a 2003. évi XXIV. törvénnyel módosított Polgári Törvénykönyv 81. § értelmében
nem minősül üzleti titoknak a Támogatás felhasználásával kapcsolatos adat,
valamint az az adat amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön
törvény közérdekből elrendeli,

c. kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (3) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást
adni.

5. Kedvezményezett a Szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, indítvá-
nyait a Közreműködő Szervezetnél jogosult írásban előadni, melyre 15 napon belül
választ kell adni.

6. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére a szerződő
felek – a pertárgy értékétől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi
Bíróság illetékességét kötik ki.

7. A Felek jelen támogatási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írják alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi
CXXXV. törvény, az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó támogatások hazai
felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) kormányrendelet, az Európai
Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004.
(XII. 26.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a
gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, az Európai Közösséget létreho-
zó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet,
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valamint a Pályázati Útmutatóban felsorolt egyéb jogszabályok mindenkor hatályos
vonatkozó rendelkezéseit tekintik az irányadónak

Jelen szerződés … oldalon és 5 db eredeti példányban készült és a szerződéshez csatolt 10 db
melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

E mellékletek a következők:

1. Pályázat

2. Részletes projekt-költségvetés és kifizetés ütemezés

3. Felhatalmazó levél

4. a) Bankgarancia/ b) Biztosítói kezesi kötelezvény / c) közjegyző előtt megkötött jelzálog
szerződés és 3 napnál nem régebbi tulajdoni lap

5. Projekt előrehaladási jelentés

6. Projekt fenntartási jelentés

7. Pénzügyi beszámoló

8. Rendelkező levél

9. Bejelentési űrlap (fejlesztés megkezdéséről)

10. Projekt előrehaladás zárójelentése

Kelt Budapest, 200< > év < > hónap < > napján.

………… ………… ………… …………

Kedvezményezett Támogató

<pályázó/kedvezményezett neve>

képviseletében: <képviselő neve>

<képviselő beosztása>

megbízásából az IT Információs Társadalom
Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht.

képviseletében: …, ügyvezető

P.H. P.H.


