IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

IX-SZ/217/2/2021.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről az Igazságügyi Minisztérium,
székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
adószám: 15300076-2-41
képviseli: dr. Varga Judit miniszter
felelős szervezeti egység: Miniszteri Kabinet
(a továbbiakban: Támogató),
másrészről Kehidakustány Község Önkormányzata,
székhely: 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.
adószám: 15432498-2-20
PIR-törzsszám: 432492
számlavezető: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11749053-15432498
képviseli: Lázár István polgármester
(a továbbiakban: Kedvezményezett),
– a továbbiakban együtt: Felek – között az alábbi feltételek szerint:
A támogatás tárgya és ütemezése
1.

Támogató Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
2. IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása alcím (ÁHT: 001052)
elnevezésű előirányzata terhére
10.000.000,- Ft,
azaz tízmillió forint vissza nem térítendő működési célú támogatást biztosít a
Kedvezményezett részére, a Deák Ferenc Emlékház közérdekű muzeális kiállítóhely
működtetéséhez szükséges személyi juttatásokkal, közüzemi díjakkal, valamint egyéb
üzemeltetési szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült költségeinek támogatására (a
továbbiakban: támogatás).

2.

A támogatást a Kedvezményezett 2021. május 01. napja és 2022. május 31. napja közötti
időszakban, a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti költségtervben megjelölt
kiadásaira köteles felhasználni.

3.

Támogató a támogatást egy összegben, támogatási előlegként biztosítja. Támogató a
támogatást a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül utalja át a
Kedvezményezett OTP Bank Nyrt. által vezetett 11749053-15432498 számú
bankszámlájára.
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A támogatás felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok
4.

Kedvezményezett a jelen támogatási tevékenység tekintetében nem él az általános forgalmi
adó levonási/visszaigénylési jogával, illetőleg az adóterhet nem hárítja át, erre tekintettel a
Támogató a támogatás elszámolásakor a bizonylatok bruttó értékét veszi figyelembe.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból a fizetendő
adójából a rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező
adóterhet másra áthárította, az átvett forrásból ez az összeg nem illeti meg, és azzal
Támogató részére köteles elszámolni. Az erről szóló nyilatkozatot legkésőbb az elszámolás
teljesítése során köteles megküldeni a Támogató részére.

5.

Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a szerinti biztosíték
kikötésétől az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel eltekint. Kedvezményezett
kijelenti, hogy saját (egyéb) forrással az 1. pontban rögzített tevékenység végrehajtásához
– a támogatás összegén kívül – nem rendelkezik.

6.

A támogatott tevékenység kormányzati funkciója: 011120 Kormányzati igazgatási
tevékenység.

7.

A támogatási összeg terhére elszámolható költségek döntés évére számított jelenértéke:
9.932.000,- Ft, a támogatás intenzitása (a támogatástartalom és az elszámolható költségek
jelenértékének hányadosa): 100,68 %.

8.

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg.
Támogató részéről:

Kedvezményezett részéről:

Szabó Istvánné
osztályvezető
Miniszteri Kabinet
Tel.: +36 (1) 795-6342
E-mail: istvanne.szabo@im.gov.hu

Kristóf Katalin
pályázati és önkormányzati
referens
Tel.: +36 (30) 533-7668
E-mail: iroda@kehidakustany.hu

A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
9.

Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2022. július 31. napjáig záró beszámolót
(pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót) köteles benyújtani az Igazságügyi
Minisztérium Miniszteri Kabinet (1051 Budapest, Nádor u. 22.) részére.

10. Az eredeti számlákon, számlahelyettesítő bizonylatokon fel kell tüntetni, hogy „az
Igazságügyi Minisztérium IX-SZ/217/2021. számú támogatása terhére került
elszámolásra”.
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Vegyes rendelkezések
11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Támogató által
meghatározott és Kedvezményezett részére jelen szerződés aláírásakor átadott Általános
Szerződési Feltételek az Igazságügyi Minisztérium támogatási szerződéseihez (a
továbbiakban: ÁSZF) dokumentum.
12. Jelen szerződést a Felek az alulírt helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak
megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Jelen szerződés öt
eredeti példányban készült, melyből négy példány a Támogatót (ebből egy-egy példány a
jogi, a pénzügyi és a szakmai ellenjegyző által irányított szervezeti egységeket), és egy
példány a Kedvezményezettet illeti.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Költségterv
2. számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek az Igazságügyi Minisztérium
támogatási szerződéseihez
Budapest, 2021. május …

Budapest, 2021. május …

…………………………………
dr. Varga Judit
miniszter
Igazságügyi Minisztérium
Támogató részéről

…………………………………
Lázár István
polgármester
Kehidakustány Község Önkormányzata
Kedvezményezett részéről

Igazságügyi Minisztérium részéről
jogi ellenjegyzés:

pénzügyi ellenjegyzés:

szakmai ellenjegyzés:

Budapest, 2021. május …

Budapest, 2021. május …

Budapest, 2021. május …

……………………………
dr. Kalmár Csaba
főosztályvezető
Jogi Szolgáltatási Főosztály

……………………………
Balla Lászlóné dr.
főosztályvezető
Költségvetési Főosztály
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……………………………
dr. Hódos Dániel
miniszteri kabinetfőnök
Miniszteri Kabinet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
az Igazságügyi Minisztérium támogatási szerződéseihez
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Igazságügyi
Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai terhére kötött támogatási szerződésekre (a
továbbiakban: támogatási szerződés) terjed ki, a 2. pontban meghatározott kivétellel.
2. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a határon túli támogatások eltérő támogatási rendjéről
szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatási szerződésekre.
3. Az ÁSZF hatálya a 2017. július 20. napját követően megkötött támogatási szerződésekre
terjed ki.
4. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben az
ÁSZF és a támogatási szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés
van, a támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak.
5. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés
aláírásával fogad el.
6. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben használt fogalmak szerint
értelmezendőek.
7. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a. Támogató: az Igazságügyi Minisztérium;
b. Kedvezményezett: az Igazságügyi Minisztériumtól visszatérítendő vagy vissza
nem térítendő támogatásban részesülő természetes vagy jogi személy.
8. Az ÁSZF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési
gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.
II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
9. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket
bevonhat, azonban köteles a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait
betartani. Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő,
Kedvezményezett köteles a közreműködőket (alvállalkozókat) olyan egyéb transzparens,
diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron
nyújtott szolgáltatás elfogadását.
10. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási
szerződésben megjelölt felhasználási időszak alatt, a támogatási cél megvalósításával
összefüggésben felmerült, igazoltan e célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét
képező költségtervben szereplő közvetlen kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el
olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más
támogatás nyújt fedezetet.
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11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során
a költségvetésből nyújtott támogatás terhére a bruttó százezer forint értékhatárt
meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést
kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt
megrendelés is. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy az írásbeli alak
megsértésével beszerzett áru vagy megrendelt szolgáltatás a támogatott tevékenység
költségei között nem számolható el.
12. A támogatásból vásárolt eszközöket a Kedvezményezett a pénzügyi elszámolás és záró
szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a
Támogató előzetes engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.
13. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során a média megjelenéseknél,
rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon köteles a
Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A
Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos
médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen
rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató ezt igényli – a
Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
14. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről
köteles a Támogató által meghatározott időpontig pénzügyi elszámolást és záró szakmai
beszámolót benyújtani. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti
elszámolási kötelezettség akkor is terheli, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások
összege visszatartásra kerül.
15. A záró beszámolóhoz benyújtott pénzügyi elszámolást az ÁSZF mellékletét képező
Számlaösszesítő felhasználásával kell teljesíteni. A Számlaösszesítő a teljes költségterv (a
saját forrás, az idegen forrás, a támogatás, stb.) tekintetében tartalmazza a számviteli
bizonylat sorszámát, a számviteli bizonylat típusát, a bizonylat kiállításának keltét, a
szállítók, szolgáltatók megnevezését és adószámát, a teljesítés megnevezését, a szakmai és
pénzügyi teljesítés idejét és összegét (nettó, ÁFA illetve bruttó összeg megbontásban),
külön részletezve a bizonylat támogatás terhére elszámolt összegét. A Számlaösszesítőt
úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségtervvel
összevetve – egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A Számlaösszesítőt cégszerű
aláírással kell ellátni és Támogató részére elszámoláskor átadni. Abban az esetben, ha a
cégszerű aláírás a támogatási szerződésben alkalmazottól eltérő, akkor az elszámoláshoz
az eredeti aláírási címpéldányt is csatolni kell.
16. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 100. §
(1) bekezdése alapján a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját
forrás felhasználását jogszabályban, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben
meghatározott szervek ellenőrizhetik, melynek során az az ellenőrző szervek adatot
igényelhetnek a Kincstár által működtetett monitoring rendszerből. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy ellenőrzés során a Támogató ellenőrzi a részbeszámolóhoz,
beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket
igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből
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szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való
egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével
vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként a kedvezményezett
képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat
fogadható el. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz
darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab
bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje
az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. A kedvezményezett pénzügyi teljesítését
megalapozó és igazoló összes csatolt bizonylaton hitelesítésként az „eredetivel mindenben
megegyező másolat” feliratnak, a Kedvezményezett pecsétjének (amennyiben
rendelkezésre áll), a hitelesítő aláírásának (szignójának) és a hitelesítés dátumának is
szerepelnie kell.
17. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon bizonylatok
alapján teljesít kifizetést, amelyek megfelelnek az ÁSZF 10., 15. és 16. pontjaiban
meghatározott követelményeknek.
18. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás
felhasználásának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás
eredményességének elemzését, illetve amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt
tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány) a beszámolóhoz csatolni kell.
19. A Kedvezményezett költségtervének a támogatási cél teljes – valamennyi bevételi forrást
és kiadást feltüntető – költségtervét tartalmaznia kell. A Kedvezményezett – amennyiben
a támogatási cél megvalósítását nem veszélyezteti – a költségtervben meghatározott, az
Igazságügyi Minisztérium által nyújtott támogatási összeg egyes költségtételeinek
összesítő sorai között a támogatás 10 %-ának megfelelő mértékű átcsoportosítást hajthat
végre. A 10 %-ot meghaladó mértékű átcsoportosításhoz a Támogató írásbeli engedélye
szükséges.
20. Amennyiben a támogatott program összköltsége a Kedvezményezett által benyújtott
költségtervben meghatározottakhoz képest csökken, a Kedvezményezett köteles a
különbözet mértékével a saját forrás, az egyéb források és a támogatás összegét azonos
arányban csökkenteni. A Támogató ebben az esetben a csökkentett támogatás összegét
fizeti ki a Kedvezményezett részére.
21. Támogatási előleg biztosítása, illetve időarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett
köteles legkésőbb az elszámolás időpontjáig a támogatási összeg fel nem használt részét
(maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
22. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerződésszerűen elkészített beszámoló esetén 15
napon belül javításra, illetve pótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. A Támogató a záró
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásáról – a 16. pontban rögzített
ellenőrzést követő – 30 napon belül írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.
23. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás
felhasználását alátámasztó bizonylatokat a szakmai beszámoló Támogató általi
jóváhagyásától számított 10 évig megőrizni.
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24. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató által előírt biztosítékot legkésőbb
a támogatás (első) folyósítását megelőzően a Támogató rendelkezésére kell bocsátania, és
a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig
rendelkezésre kell állniuk.
IV. A kedvezményezett nyilatkozatai és egyéb kötelezettségei
25. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolási
eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása
nincs.
26. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1)
bekezdésében megfogalmazott követelményeinek.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és
a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, 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.
28. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből nyújtott támogatás
utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, az Áht. 109. § (5) bekezdése alapján kiadott miniszteri
rendeletben, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
29. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történő változásokról
(ideértve az adószámának, adóazonosító jelének, illetve a társadalombiztosítási
folyószámla számának változását is), továbbá az Ávr. 97. § (1) és (4) bekezdésében
meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására
jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
30. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti esetekben a
Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak
kamatait visszafizeti.
31. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Kedvezményezett nevét, a
támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét, valamint a
Kedvezményezettnek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja.
32. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és
ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig az Igazságügyi Minisztérium részére
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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 ki tárgyalásra, amely a szervezet jogi
személyisége megszűnését eredményezheti.
33. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatott rendezvény, esemény a közönség
számára ingyenesen látogatható, illetve a támogatott kiadvány ingyenes és annak
megvalósításából vagy kiadásából – a költségtervben foglaltakon felül – bevétele nem
származik.
34. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatott beruházással érintett ingatlan saját
tulajdonában áll, illetve a beruházáshoz az ingatlan tulajdonosa hozzájárult. A
Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy a támogatott beruházáshoz szükséges jogerős
hatósági engedélyekkel rendelkezik és azokat legkésőbb a záró szakmai beszámolóval
egyidejűleg benyújtja a Támogató részére. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha a
támogatott beruházással érintett ingatlan nem a saját tulajdona, az ingatlan tulajdonosának
a 12. pont szerinti nyilatkozatát a Támogató rendelkezésére kell bocsátania a támogatás
(első) folyósítását megelőzően..
35. A támogatott beruházás kapcsán a Kedvezményezett az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében foglalt
tájékoztatási kötelezettséget azzal az eltéréssel köteles alkalmazni, hogy a közbeszerzési
értékhatár feletti beruházás esetén a kivitelezés megkezdése előtt elhelyezendő táblán fel
kell tüntetnie, hogy a beruházás állami támogatással valósul meg, valamint az állami
támogatás forrását (forrásait) és mértékét.
V. A támogatás ellenőrzése
36. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző
szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó
dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni.
Támogató jogosult továbbá a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel
kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó személyektől a
számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
37. A Támogató, illetve a Magyar Államkincstár a támogatás folyósítását az alábbi esetekben
felfüggeszti:
a. amennyiben a támogatási szerződés alapján a kedvezményezett részelszámolásra
köteles, a részelszámolási kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig;
b. amennyiben rendelet vagy más jogszabály előírja, illetve ha a támogatási
szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy
a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a
költségvetésből nyújtott támogatás visszavonását, a támogatási szerződés
felmondását, vagy az attól történő elállást teheti szükségessé.
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38. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal
elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy
bekövetkezik:
a. a Kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározottak
szerint használja fel;
b. a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő
időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik
meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételét
neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem
menti ki;
c. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény
benyújtásakor;
d. az Ávr. 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés
meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
e. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy
a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet
szenved;
f. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a
támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
g. a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban előírt
bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
h. a Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdései alapján adott nyilatkozatok
bármelyikét visszavonja;
i. a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató által
megjelölt határidőn belüli benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelő teljesítés
esetén a Támogató által meghatározott határidőn belül nem teljesíti;
j. a Kedvezményezett részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy
értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új
biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a
Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
k. a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Ávr., vagy más
jogszabály előírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
39. A Kedvezményezett a feleknek a szerződéstől történő elállása, illetve a támogatás
visszamenőleges hatállyal történő visszavonása esetén a teljes támogatást köteles
visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövőre nézve történő visszavonása, a
támogatási szerződés módosítása, illetve a Kedvezményezett általi felmondása esetében
köteles a támogatás azon részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul vett igénybe. A
Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendő összeget a folyósítás napjától,
illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától az Áht. 53/A. § (2) bekezdése
szerint számított kamat terheli.
40. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási szerződés
módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás
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részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes
felhasználással arányos mértékű – visszafizetését az ÁSZF 39. pontjában meghatározott
kamatfizetés terhe mellett.
41. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibájából keletkezik, a
támogatás visszafizetése a fizetésre megállapított határidőig kamatmentes.
42. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni a visszafizetésre
irányuló felszólításban megjelölt határidőig. Ha a Kedvezményezett a visszafizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot is köteles megfizetni.
43. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Magyar Államkincstár által
vezetett, az Igazságügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat, célelőirányzat
felhasználási keretszámlájára (számlaszám 10032000-01220029-50000005) köteles
teljesíteni.
44. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig
önként nem teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit
azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíteni.
VIII. Vegyes rendelkezések
45. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály, vagy
kormányhatározat a Támogató kezelésében lévő előirányzatok zárolását rendeli el, a
Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
46. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvény, az Áht., az Ávr., az Igazságügyi Minisztérium fejezeti
kezelésű előirányzatainak kezelésére, felhasználására vonatkozó miniszteri rendelet,
valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről
szóló miniszteri utasítás szabályai az irányadóak.
47. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek
egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
Melléklet: Számlaösszesítő
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Szerződés száma:

Melléklet

IX-SZ/…./…./2017.
IX/…./…./…./2017.

S Z Á M L A Ö S S Z E S Í T Ő*
(MINTA)

Számviteli bizonylat** sorszáma
(olyan adat, amely kétséget
kizáróan azonosítja a gazdasági
eseményt)

S.sz.

Számviteli
bizonylat
típusa

Bizonylat
kiállításának kelte

Bizonylat kiállítójának
megnevezése***

Bizonylat kiállítójának
adószáma

A bizonylat tárgyának
megnevezése

Szakmai teljesítés
ideje****

Bizonylat összege

Pénzügyi teljesítés ideje

Nettó

ÁFA

Bizonylat támogatás terhére elszámolt összege

Bruttó

Nettó

ÁFA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ö S S Z E S E N :

Kelt:

P.H.
cégszerű aláírás

Megjegyzés:

*Az összesítő bizonylathoz mellékelni kell a bizonylatok hitelesített másolatait. A számlaöszesítőt olyan módon kell elkészíteni, hogy annak sorai egyértelműen megfeleltethetőek legyenek a költségterv
egyes sorainak
** Ide értve a szerződéseket és egyéb számviteli, illetve pénzügyi bizonylatokat is (pl. számla, bérfizetési összesítő, számlakivonat)
*** A termék értékesítője/szolgáltatás nyújtójának/végső kedvezményezettnek a megnevezése
****A szolgáltatás nyújtásának, a termék beszerzésének, a bizonylat tárgya szerinti egyéb tevékenység elvégzésének időpontja
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Bruttó

