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Támogatás| Szerződés
a(z) Menekültügyi, Migľációs és lntegľációs Atapból származó támogatási
cétúpénzes zközök

felhaszná!ásáró!

amely létĘött

egyrészről a Be!Íigyminisztérium
székhelye:'ĺ 051 Budapest, József Attila u' 2-4;
törzsszáma: 311607;
adószáma: 1 5311 605-2-41 ;
bankszámláját vezeti: Magyar Államkincstár;
bankszámlaszâma: 10032ooo _ o122o122 5000ô001;
aláírásra jogosult képviselője: Tóth Judit
mint támogató (a továbbĺakban: ,,Felelős Hatóság,'),

másrészről a xÁRolyl lsTVÁN GYERMEKKozpoľl;
típusa: 312 - Központi kÖltségvetési szerv;
székhelye: 2151 Fót, Vorösmańy tér 2;
cégjegyzékszáma:Alapító okirat a Szociális KÖzlöny 2003. évi 3. számában;
nyilvántartási számaltözsszáma:

-;

adószáma: 1 53086'l 0-2-1 3;
KSH száma: 1 53086í 0_879o-312-13;
bankszámlaszâma: 1 0032000-0 1 426500-00000000;
aláirásrajogosult képvĺselĺíje;
Kádas tstván ;
mint kedvezményezett (a továbbiakban :,,Kedvezményezett")
(a továbbiakban egyÜtt

"Szerződő

felek'') között az alulírott helyen és napon az alábbifeltételekkel:

Ha a jelen támogatási szeaődés szerinti projeţ-eţ tÖbb jogalany által közosen alkotott
Kedvezményezett
(konzorcium) valósítja meg, a Kedvezmény9ż9ttet alkot'ó
logalányok
[konzo'ciuńvázätcĺ
és konzorcĺumi
-reovězmdnyezettet
partnere(i)] egymás közötti, valamint a Feleĺős Hatóság és ä
alkotologalanyok kozötti
viszonyokat a jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletet répezo ŕonioičiümi
megallapodás
tarlalmazza (í0. sz. mel!éklet). A jelen támogatási szeződést Kedvezménýezettkéniáiáiio
ĺel iáń'óáÉď
szerződést - a konzorciumi egyÜttmĹiködési megállapodásban łapótt ĺelrlatálmáźas "
alapjan'--ą
Kedvezményezettet alkotó összes jogalany nevében lrla alâ'

í. Előzmények
A FelelĺĺsHatóság a Me-n.ekültügyi, Migráclós és lntegľációs Alap támogatásainak az elfogadott
Nemzeti
|roqam_n1k m_egfelelő felhasználása érdekében a(z) ł kísérő nclliiili łisiorúaŕ,uiđlonoozoietlátottak
és fiatal-telnőtt utógondozottak gyermekvédelm! intézményekben töľténő'"]ń"'lv"'e"enek,
illetve

köznevelési intézményekbentörténő integrációjának továbuĺe;tesztése címü
ţáiyazati kiírást tett
kozzé, amelyre Kedvezményezett MMlA-1.1.4-2oi5-oooo2 azonośítószámoń reďĺsztrat
2oĺ5.o8.ĺo.

napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be.
A.2016.02-10, 1apján kelt támogató levél szerint, a Felelős Hatóság_d.Öntése alapján a
Kedvezményezett
vissza nem térítendő támogatásban ľészesül a támogatási szezőđ'ésben(a toväĹoĺaxoan:
,,Szerződés,,)
meghatározott feltételekkel.

A Szeződés elválaszthatatlan részétképezĺaz,,Altalános Szeződési Feltételek'' (a továbbĺakban:
,ÁszF";,
amelyet a Felelős Hatóság a Szerzódéssel egyidejĹÍleg a Kedvezményezett renoblrezěiere
bocsát 1ĺ. sź.
melléklet).
A Szerződés mellékletét képezi továbbá a pályázati dokumentáció (pályázati kiÍrás, az adott pályázali
1
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kiíráshoz kapcsolódó elszámolhatósági útmutató, a támogatási kérelem űrlap és az ahhoz mellékelt
tanutmányok, elemzések, hatósági engedélyek, műszaki terv és tartalom, nyilatkozatok, beszezési terv és
egyéb dokumentumok, valamint ezek módosÍtásai), valamint az értékelésés a hiánypótlás anyagai
fĹjggetlenÍll attól, hogy azok a Szeződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
2. Szerződés tárgya
AzElőzményekben meghatározottak szerint a Szerzódő felek az alábbi tárgyÚ Szeződést kötik:

Jelen Szeződés aláírásával a Kedvezményezett kotelezi magát arra, hogy a \"Csatlakozások\ című, a
pâlyázati dokumentációban rogzÍtett Projektet (a továbbiakban: ,,Projekt'') a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal, gondossággal, a rá vonatkozó jogi kötelezettségek

önálló felelősséget vállalva megvalósítja; a Felelős Hatóság pedig kotelezi magát arra, hogy a
teljesítéséért
Mónekiiltügyi, Migrációs és lntegrációs Alapból és a hazai kozponti költségvetési előirányzatból vissza
nem térítendő támogatás formájában finanszírozza a Projektet.
Amennyiben a Felelős Hatóság feltételek kikotése mellett nyújt támogatást a Projekt megvalósításához, a
Kedvezményezett koteles ezen feltételeknek maradéktalanul eleget tenni (2. sz. melléklet)'
A támogatási jogviszony létrehozására az Európai Parlament és a Tanács 514l2014lEU rendeletével
osszhangban, valamint az Európai Parlament és Tanács 516l2014lEU rendelete l az Európai Parlament és
Tanács 513t2014tEU rendelete és 515l2014/EU rendelete tekintetében a Projekt megvalósításának
szakteri1letére vonatkozóan releváns, hatályos uniós jogszabâly alap1ân, az abban meghatározott
célkitűzésekmegvalósítása érdekében kerÜl sor.
3. Felek jogai és kötelezettségei
3.1. A Kedvezményezett vállaţa, hogy a Projekt megvalósítása során az Európai Unió

Alapjogĺ Chartájában

rogzített jogokat és alapvető elveket, továbbá az Európai Unió horizontálís politikáinak szempontjait (pl.:
fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, a környezetvédelem, kozbeszerzési és versenyjogi szabályok)
érvényesítvejár el.

3'2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ha a Projekt neki felróható okból részben vagy egészben
meghiúsulna, illetve ha a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe' jogszabálysértĺĺvagy nem
rendeltetésszerű módon használja fel, akkor a támogatást köteles visszaÍizetni. A Kedvezményezett az

általa fel nem használt előleget köteles visszafizetni.
Kedvezményezett kţelenti, hogy az állam.hâztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011' (Xll'
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ,,Avr.'') 75' s (2) bekezdése által előírt írásbeli nyilatkozattételi
kötelezettségének megfelelően eleget tett (3. sz. melléklet), és a szükséges kapcsolódó dokumentumokat
így a Kedvezményezett adólevonási jogával kapcsolatos nyilatkozatot - a Felelős Hatósághoz megfelelően
benyújtotta'
R redVezményezett kijelenti, hogy az Ávr. 75. Ş(3) bekezdésének megfelelően a nevében aláírásra jogosult
személy pénzügyi intézmény által ĺgazolt, ugyvéd által ellenjegyzett vagy krĄegyző által hitelesített aláĺrás-

-

mintáját, továbbá létesÍtő okiratát Vagy

a jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételétigazoló

okiratát a Felelős Hatósághoz megfelelően benyújtotta'
AKedvezményezett hozzâjárul ahhoz, hogy a Felelős Hatóság az informácĺós onrendelkezésijogról és az

informácĺószabadságról szóló 2011. évi CXll. törvény 1' mellékletének lll. Gazdálkodási adatok pontja
szerĺnti, a Kedvezményezett nevére, a támogatás cél1ára, osszegére, továbbá a megvalósítás helyére
vonatkozó adatokat az ott meghatározottak szerint kozzétegye.
3.3. Felek jogai és kötelezettségei keretében akoztaĺtozás kezelésérevonatkozó kikrtések az alábbiak.
Kedvezménýezett tudomásul veszi, hogy ha a projektidőszak alatt esedékessé vált és még meg nem fizetett
kozlaĺIozása keletkezik, az âllamhâztartásról szőlő 2011. évĺCXCV. törvény 51. s (2) bekezdése alapján a
támogatásból
Magyar Államkincstár által
Kedvezményezettet terhelő koztartozások összege

a

a

visszatartásra kerÜl.
Aköztaĺtozás fennállásáról és annak összegéről az állami adóhatóság a Magyar Államkincstár elektronikus
úton tÖrténő megkeresésére adatot szolgáltat' Az adatszolgáltatásban szereplő tartozás Összegét a Magyar
Államkincstár a folyósított támogatás összegéből levonja és adónemenként átutalja az adóhatóságnak. A

Kedvezményezett részérea köztartozással csökkentett osszeg
2

keriil átutalásra,

a

visszatartott
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támogatásnak megfele.lő összegű tartozás az átutalással egyidejĺíleg megfizetettnek
minőst]l. A
Kedvezményezelt.hozzájârul.ahhoz, hogy a koztartozás-mentesség vizsgálăta ero-etéĹeń
az adóazonosíto

száma a Magyar Álamkińcstár részéreătâdásra kerul.
A támogatás visszatartásáról a Kedvezményezett írásbeli értesítésbenrészesÜl.
A visszatartás a Kedvezményezett általjelen Szerződésben vállalt kötelezettségeket
nem érĺnti.

a Kedvezményezett államhâztaĺIáson belÜli szervezet, akkor ä ielän-poňtoan részletezett
koztartozással kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazandóak.

Amennyiben

3.4. A Felelős Hatóság bizonyíthatóan neki felróható okból bekovetkezett károkozás
esetét kivéve - nem
tartozík felelősséggel semmilyen körülmények kÖzÖtt és semmĺlyen alapon olyan, á
śzerztĺoesoőleredő
igényekért'
_amelYek 1- Projekt végrehajtása során feĺmerült liárok megtérĺtesérevonatxoznak. Ebből
eredően a Felelős Hatóság nem tartozik helyt állni - bizonyíthatóan nekj fehóháto oŘuol
o"łouetkezett
károkozás esetét kivéve - az ilyen jogcÍmen felmerÜlő kártérítéţivagy megtérĺtesĺĺgeńyéłěrt'
3.5. A vis maior esetét kivéve.a' Kedvezményezelt visel minden olyan, a Felelős
Hatóság által elszenvedett
kárt, amely a Projekt végrehajtása során, azzal összefüggésoen ńerult ĺel, ĺeliéve,ńoďazt
nem a Felelos
|latóság mulasztása vagy jelen Szerződésből eredő kotelězeftségénekmegszege.b olă''ta llyen esetben a
Felelős Hatóság a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályoknak ňegfelelőăn jár-el.

3.6 Ą Kedvezményezett harmadĺk személlyel szemben önálló
végrehajtása során általa okozott kárért'

felelősséggel tartozik bármely,

a

Projekt

7 A Kedvezményezett - amennyiben nem a magyar állam, kÜlfoldĺ állam, az Alaptörvényben felsorolt
az országgyűlés Hivatala, a Köztârsaśági Elnök Hĺvatala, az'nlápvjă'Jägok Biztosának
iţle'.Énł''
H.ĺvatala, ĺlletőĺegjogszabály
9

alapján közhatalmi,. é!llamigazgatási és ĺlnkormanýzaii ĺgázgatasi feladatot
ellátó szery valamint nemzetkÖzi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet "- ĺ"l"l
mindazon
támogatások visszafĺzetéséért,amelyek felhasználásával a Szerződésben előírtak szerint
nem
tud a
jogszabályban és a pályázatĺ kiírásban előírt módon elszámolni; továbbá fentĺ
a
kizáró okóŕalá n"m
jogi
személy, valamint az olyan szervezet buntetőjogi felelősségre vonásá.ra,.9m9ly a póióârĺ
""o
viszonyoi
;ogl
önálló jogalanya lehet, a jogi személlyel szembeń alkalmazhătó bÜntetőjogi intez'łeoeseřrĺĺl
szóló 2001. évi
ClV' törvény rendelkezéset azirányadik. A bÜntgtőjogifelelősség nem érinti a Felelős Hatoság
azon jogái,
hogy vĺsszafizetés ĺránti kovetelését polgári jogi útoń érvényesítsă.

3.8. A Kedvezményezett az Avr. 102tD. Ş-a,valamint az ÁSZF szabályaĺ szerint jogosult
kifogást benyújtanĺ
a Felelős Hatósághoz, ha a támogatási döntés meghozatalára, a támogatasĺ ţzţrzoJéšmegkotésére,
a
költségvetési támogatás folyósÍtására, visszakovetelésére vonatkožó eţárás véiemeňye
.reŕint

jogszabálysértő, a dontés Vagy a sérelmezett eţárási lépésről szóló dokumentuń
kézhezvételétőlszámÍtott
10 napon belÜl'

4.
4.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és hetyszíne
1.

A Projekt megvaĺósításĺidőszakán ak kezdő időpontja

4.2. A Projekt költségei elszámolhatóságának

: 2o1

6.01.oí .

kezdő időpontja: 20í6.0í.0í.

A Projekt keretében az eztkövetően felmerÜlt kiadásokat lehet elszámolni.
4.3. A Projekt fizikai befejezésénektervezett határideje: 20í6.06.30.
4.4. A záró kiÍizetési igénylésbenyújtásának határideje: 20í 6.08.29.

4.5. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezéséneknapjáig felmerÜlt költségek számolhatóak
el. Az
ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem iolyósÍtható.

3
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4.6. A Projekt megvalósĺtásának helyszÍne(i)

5.

Házszám

Utca

Helyszín

lrányítószám

Helység

Fó
megvaĺósĺtásĺ
helyszín

2151

Fót

2146

Mogyoród

Móricz
Zsigmond utca

12

1í 39

Budapest

Lehel utca

11

A Projekt összköltsége,

a támogatás

Vörosmarty

tér

Helyrajziszám

2

forrása és iisszege, a támogatás igénylése és

folyósítása

Az elszámolás módja '
Projektben az elszámolás módja: c - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási
kérelemben megjelölt, támogatásból finanszĺrozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire
vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁrA-val novelt (bruttó) összeg kerÜl
5.1.

A

figyelem bevételre. (Bruttó)

Jelen Szeződésben rogzített összegek ezen elszámolási módot figyelembe véve értelmezendőek.
5.2. A Projekt összköltsége
A Projekt összköttsége 8 6í5 090 Ft, azaz nyolcmillió-hatszáztizenötezer-kilencven

forint'

5.3. A Projekt elszámolható összköltsége
A Projekt elszámolható osszköltsége 8 6í5 090 Fl, azaz nyolcmiIlió_hatszáztizentitezer-kilencven

<isszköltsége a Projekt összkoltségének
elszámol ható hozzájárulâs osszegével csökkentett össze ge.

A Projekt elszámolható

forint.

a Kedvezményezett által biztosított nem

A Felelős Hatóság a Projekt fizikai befejezéséneknapjáig felmerült, a Projekt megvalósításához kötődő, a
Projekt költségvetésében szereplcĺ költségeket finanszírozza (4. sz. melléklet).

A

Projekt elszámolható költségei mindazon kiadások, amelyek

maradéktalanul megfelelnek, feltéve, hogy azokat
kÖltségvetésben.

a

a

pâlyâzali kiírásban szabályozottaknak

Felelős Hatóság jóváhagýa és szerepelnek a

5.4. A ProjeKhez felhasználásra kerÜlo források
A Projekthez felhasználásra kerÜlő források részletes bontását a Szeződés 5. sz. mel!éklete tartalmazza
5.5. A támogatás mértéke
A támogatás méńékea projekt elszámolható összköltségének 100%-a, amely a Menekülttigyi, Migrációs és
lntegrációs Alapból nyújtott 6 461 317 Ft-ból (a PĄekt összkÖltségének7ĺo/o-a, a teljes támogatási összeg
7So/o-a), azaz hatmillió-négyszázhatvanegyezer-háromszáztĺzenhét forintból, és a BelÜgyminisztérium által
hazai társfinanszírozásként biztosított 2 153 773 Ft-ból (a Projekt összkoltségének 25o/o-a, a teljes
támogatási összeg 25%-a), azaz kétmĺllió-százötvenháromezer-hétszázhetvenhárom forintból tevődik

össze.

5.6. A Kedvezményezett hozzájárulása:

5.6.'t. A Kedvezményezett elszámolható

hozzájárulása

A Kedvezményezett elszámolható hozzâjárulâsának összege (amely tartalmazza az 5. sz. melléklet l. pontja
szerinti forrásokat) a Belügyminisztérium által biztosított hazai társfinanszÍrozás osszegét csökkenti.

A

Kedvezményezett által biztosÍtott elszámolhaló hozzájárulás összege
+

0 Ft (a

Projekt elszámolható
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összkoltségének 0%-a), azaz nul|a forint.
5.6.2. A Kedvezményezett nem elszámolható hozzâjárulâsa

A

Kedvezményezett

által biztosított nem elszámolható

hozzájárulás

összköltségének 0%_a), azaz nutla forint.

összege

0 Ft (a

Projekt

5.7. A támogatás igénylése

5.7.1' Atámogatásĺ előleg osszege és mértéke

ffirt'',""ţ''"it1':"támogatási

Az

előleg mértékeaz utófĺnanszírozású tevékenységekre jutó támogatási
összeg

igényelhető támogatási előleg_ legmagasabb összege:

né gyszázne gyven

hatezer-harm nchaiforí ni.

g

446 036

Ft,

azaz

hárommillió_

i

5'8' A támogatás összegén belül szállítóĺ ťlnanszírozás keretében O Ft,
azaz nulla forint, utófinanszírozás
keretében

8

615 09.0 Ft, azaz

Kedvezményezett részére

nyolcmillió-h atszâztizenoteier-kĺlencven ĺorirtt Ĺäru folyósításra
a

5'9' A támogatási összeget a Felelős Hatóság a Kedvezményezett jelen
szerződésben feltÜntetett adatai

kÖzött szereplő bankszámlaszámra folyósítja.

5"t0'

A

Kedvezményezett előleg-

és időkÖzi

kifizetési igényléseĺalapján

a

PĘektben

tervezett
utóÍinanszírozott téte]ekre. eső támogatási..összeg legfeţebĚ_ gb%o-a
ĺzeińetó Ři. n' utofinanszírozott
tételekre eső támogatási összeg fennńaradó részja zărojólentes eľogadását
ŕouĂio*, a záró egyenleg
kiÍizetése során folyósĺtható.
6. Közbeszeľzési eŢárások
A Kedvezményezett a. Projekt megvalósítása érdekébena Felelős Hatóság által jóváhagyott
közbeszezési
tervben (6. sz. metléklet) meghatározott közbeszezésĺ eljárásokat folytaţjle. ' - '_eJ
7.

A Projekt megvalósÍtásának mérföldkiivei

A Kedvezményezett a Projektet

a7. sz. meltékletben meghatározott mérfoldkövek szerint valósítja meg.

A Projekt megvalósításána k számszerúsíthető eredményei
Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támoiatást a 8. sz. melléktetben
meghatározott
indikátorok és mĹĺszaki, szakmai tartalmat mérő mutatók'teljěsítés" éiá"re-olî'lJgosult
és kÖteles
8.

A

felhasználni.
9.

Biztosítékadási kötelezettség

a Kedvezményezett az Avr. s4. s (1) bekezdése alapján nem mentesÜl
-_
kötelezettség alól, Úgy a Szerződés 9. sz. metlěkleŕe szerinti niztóśĺiéto6alt
nýr:Juá.

Amennyiben

-a

bĺztosítéknyÚjtási

A 9' sz'

melléklet az Asz!.-'ben, a pályázati kiírásban, valamint az Ávr_ben foglalt
szabályok szerinti,
szabályszerű benyÚjtástól válik a Szeződés részévé.

í0. A Kedvezményezett egyéb kötelezettségei

Az első projekt előrehaladásijelentést és kifizetési igénylést2016.07.15. napjáig kell
feltöltenĺ a monitoring
és ĺnformációs rendszeren
keresztül.

Amennyiben a Projekt kapcsán releváns, a.Kedvezmény€zett a fenntartási k<jtelezettségét
a fejezeti és
központi ke1elésű előirányzatok felhasználásának rendjéról szóló lolzoli.
ý' 29J liM ;;"delet, valamint az
ASZF szabályai szerint koteles teljesíteni.

5
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rendelkezések

11. Zârő

11.1. A jelen Szerződéshez csatolt mellékĺetek, és a jelen Szeződéshezfizikai éńelemben nem csatolt, de a
jelen Sżerződésben vagy az Ászr-oen hivatkozott mellékletek a jelen Szeződés elválaszthatatlan részeit
képezik'

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kţelenti, h9gy a jelen Szerződés tartalmát, az
ÁszF-et, valamint á pâlyâzaii kiírásban' jelen Szeződésben és az ÁszF-ben hivatkozott jogszabályokat
11.2.

ismeriés magára nézve kötelezőnek

ismeriel.

11.3. A Kedvezményezett a jelen Szeződés időtartamára kapcsolattartót jelöl ki. A Kedvezményezett
kapcsolattartójának neve, postacĺme, telefon és telefax száma és elektronikus levélcíme a következő:

Név: Albeľt Attila
Beosztás: projektasszisztens

Tel:-

Telefon (mobil)

Fax

:

0036-20-983-6846

-

E-mail: eddabela@gmail.com
11.4.

A Szeződéssel kapcsolatban a Szerződő Íelek közott a kotelező jelentések, a hiánypótlások

útján

bekért dokumentumok és egyéb lényeges dokumentumok kozlése elsősorban a monitoring és informácĺós
rendszeren keresztÜl történik. Amennyĺben a monitoring és információs rendszer infrastrukturális feltételei
nem Vagy csak részben bĺztosítottak, a Kedvezményezett kötelezettségeinek a Felelős Hatóság által
meghatározott formában tesz eleget.
11.5' A Kedvezményezett tudomásul veszĺ, hogy 'a Szerzĺĺdés,valamint az AszF a vonatkozó jogszabályok
módosításával, illetve új, a Szeződés és az ASZF szempontjából releváns jogszabályi rendelkezések
hatálybalépésével minden kÜlön intézkedésnélkül módosulnak.

11'6. A Szeződés hatályba lépéséneknapja megegyezĺk a Szezcĺdő felek közÜl az utolsóként aláírő
aláírásának napjával. Amennyiben a Projekt kezdési időpontja a Szerződés megkötésének ĺdőpontját
megetőzi, a jelen Szerződés 4.1 pontjában meghatározott időpont és jelen Szerződés hatályba lépése
közötti időszakra a jelen Szeződésbe foglalt jogok és kötelezettségek vonatkoznak.

Szerződés rendelkezéseĺ,a vonatkozÓ uniós jogszabályok, továbbá
Magyarország támogatásokra vonatkozó jogszabályai és a Polgári Törvénykönyv szabályai
11.7. A támogatás felhasználâsárajelen

alkalmazandóak.

11.8. Kedvezményezett jelen Szeződés aláĺrásávalvisszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz
becsatolt, valamint a jelen Szerződés részekéntmegtett valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya
alatt változatlan formában hatályban marad és az azokban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve

kötelező érvényűek.

'ĺ1.9' A Szerzodi| felek a Projekt végrehajtását érintő kérdésbena helyi bíróság hatáskorébe tartozó Ügyben

a Budai

Központi KerÜleti Bíróság kizárólagos illetékességétkötik ki.

A tagállami jogorvoslati eszkozok

kimerĺtésétkövetően azEurópai Unió Elsőfokú Bíróságához lehet fordulnitovábbijogorvoslatért.

Jelen Szerződés

7 oldalon és 4 db

eredeti példányban készÜlt.

A Szeződés az aláírását

kovetően a

monitoring és inform ációs rendszerben hozzáférhető.

ASzezodó felek
nyil

atkozata kka l
i

a jelen Szerződést átolvasták, és közös
n e gyezőt alâÍĺták'

m ind en be

b

értelmezésután, mint akaratukkal és elhangzott
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Korrupcióellenes záradékí

A Kedvezményezett nem

kÖvethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személý nem jogosíthat fel

olyan cselekményre, amely
megsértéséteredményezi.

a kozélet tisztaságára

úonatkozó, valamint

a

łorrupcioäilenes lolszabályoŕ

A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat (illetve ezekre vonatkozóan

nem

állapodhat meg) bármely eljâro harmadik személynek ajándékot, ĺlletüe pénzbeli valy nem pénzbeli

juttatást.

A

Kedvezményezett koteles azonnal értesÍteni a Felelős Hatóságot, amennyĺben a jelen
Szeződés
megkÖtésére,illetve a Projekt megvalósítására vonatkozóan a korrüpció bármely tormaiara
u"gv áĂňăŘ
kísérletéróltudomást szerez, illetve amennyĺben a korrupció gyanúja feimerül.

Kelt

hónap.....

napján

Kelt Budapest,

ĺ.ľ.napian

PénzÜgyi

Kelt Budape st,2O.l{..

e, ...'..o'!.1''.. hónap

ĺ..3'.^napian

Kiitelezően csatolandó mellékletek:
1. sz. melléklet: Áftalános

Szeződési Feltételek

2. sz. melléklet: A támogatás nyújtásához kikÖtÖtt egyedĺ feltételek amennyiben rełeváns
3. sz. melléklet: Ávr. 75. s (2) bekezdése szerinti nyÍâtrozatoł

4. sz. melléklet: Projekt költségvetése
5. sz. melléklet:A Projekt forrásai
6. sz. melléklet: Kozbeszerzési terv - amennyiben releváns
7. sz. melléklet:A Projekt mérfÖldkövei
8. sz. melléklet: A Projekt indikátorai és műszaki, szakmai tartalmat mérő mutatói
9. sz. melléklet: Bĺztosítékokravonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
1 0' sz. melléklet: Konzorciumi együttmrlĺkÖdési megállapodás

Az Európai Parlament és a Tanács 2014' ápľilis 16-i 514t2o14lEU rendeletének 5. cikk (4) bekezdése, a Bizottság 2014. július
25-i
1042ĺ2014lEU felhalalmazáson alapuló rendelet Mellékletének2. H. pontja alapján.
,7
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l ' számú melléklet

AlľłlÁľossztRzŐnÉsl FBLľÉľtlnx
1.

Általános ľendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a

továbbiakban: Ászľ; a Belügyi Alapok által
táľsfinanszírozott projektekre megítélttámogatások felhasználźlsára, á kiválasztásľa
került és támogatásban részesített valamennyi kedvezményezettel
ia továbbiakban:
Kedvezményezett) megkötött valamennyi támogatási
(i
továbbiakban:
''".žődé.."
Szerződés) kiteľjed.

I.2.

Az Aszp

szeľzodési feltételnek minőstil, amelyet a Kedvezm ényezett - annak
megismerésétkövetően - az adoţ. támogatás igénybevételéľevonatŘ oző Szerződés
aláírásánal fogad el.

1.3. Ha a Szerzĺídésvagy az AţZF módosításának

tárgya az Ászp hatáiya alál tatoző
Kedvezményezettkötelezettségalőli mentesítése, illewe részéreaSzęrződésbenvagy
az
ASZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosít ása, a Felelős
Hatóság erre vonatkozó egyoldahi nyilatkozata aSzérződést, illetve az Äszî-etminden
külön intézkedésnélkül, a nyilatkozatban meghatározott taľtalom mal, a nyilatkozat
K e dvęz m én y ezett általi kézhezv ételétolkezdő d ő h atári d őve l m ód o s íd a.

1.4. Amennyiben az Aszp

és a Szetz(5dés azonos tźtgy(l előírásai közott bármilyen eltérés
van' a Szeľződés ľendelkezéseit kell iľányadónak tekinteni.

1.5.

l'6.

A

Pľojektet több,

a

is megfelelni képes jogalany
megvalósíthatja; óbu"n az esetben a
Kedvezményezett a konzorciumot alkotó tagok együttese (Konzoľcium). A Szeľződést
a
Kedvezményezettet létrehoző konzorciumi egyÍittműkĺidésimegáliapodásban erľe
kţelöIt jogalany a Kedvezményezett nevében mint konzoľciumi-r"râtő írja alál. A
konzorciumi vezető mellett a Kedvezményezettet alkotó további jogalany konzorciumi
paftnerként közvetlenül vesz részt a Projekt megvalósításában, eš
ýojekttevékenysége
alapjźn támogatásban részesül. A konzorciumi partner kötelezettségeiře a konzorciumi
v ezető kötelezeţtségeire vonatkoző szabályok alkalmazandók.
tálmogatáĺs feltételeinek önállóan

konzorciumot alkotva együttesen

is

Konzorciumi partner bevonása nem iľányulhat a közbęszerzési

megkerĺ'iléséľe.

L7.

A Kedvezményezett a Pľojektet együttműködő paltner

kötelezettség

bevonásával is megvalósíthaţa.
egyitÎműködő partner - a konzorciumi partnerrel ellentétben _ n"' ľészesüI
támogatásban, de a Projekt megvalósításában részt vesz' vagy ahhoz a
Kedvezményezett szálmára szakmai segítségetnyujt. Az egytittmtĺliodő partneľ
pľojektmegvalósítás keretében végzett tevékenységéértvégső so'oń a Kedvezményezett

Az

felelős.
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Fogalmak

ĺz Aszp-aen használt fogalmak a2Ol4-20Ż0 közĺjtti programozźlsi időszakban a Belső
Biztonsági Alapból és a MeneküItügyi, Migrációs és Integrációs Alapból szârmaző
Îámogatások felhasználásáról sző|ő 135/20l5' (u. 2') Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet), valamint a Szerzdésben foglaltak szerint éľtelmęzęndok.
AIap: a támogatott Projekt finanszírozźlsátbiztosító Belso Biztonsági Alap, illetve
Menekültügyi, Migľációs és Integrációs Alap.

2'3

csalás: az Eurőpai UnióróI szőló Szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai
Közösségek pénzijgyi érdekeinek védelmérőlszóló Egyezmény és az azt kiegészítő
jegyzőkönyvek, valamint az Euľópai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2)
bekezdése a|apján megtett nyilatkozaÍ kihiľdetéséľőlszóló 2009. évi CLx. törvénnyel
kihirdetett, az Ewőpai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelrnéről szólő egyezmény
l. cikk (l) bekezdése szeľinti fogalom, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló
Ż012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 396. Ş-aszerinti költségvetési csalás.

2.4

elszámoló bizonylat vagl bizonylat: a számvitelľől szóló 2000' évi C. törvény l66. l (l )
bekezdése szeľinti számviteli bizonylat, ideértve az â|lamhźlztartásrő| szóló törvény
végľehajtásâről sző|ó 368/Ż011. (xII. 3I.) Korm. ręndeletben (a továbbiakban: Ávľ.)
meghatźrozott összesítőt is. Elektronikus szźlmla elszámolásra kizârőlag elektľonikus
formában nyújtható be, feltéve, hogy a záradékolźls követelményeinek megfelel.

2.5

indikátor: a Korm. rendelet Ż. l 14. pontja szerinti Nemzeti Pľogľamban meghatáľozott,
eredméný vagy teţesülést, valamint műszaki, szakmai tartalmat méľĺĺszámszerrĺsített
mutató.

2.6

kedvezményezett nem elszámolható hozzójárulósa:

2.8
2.g

ťlnanszírozźlsúProjekt

összköltségén belül a Kedvezményezett részéről biztosított, az uniós támogatás és a
hazaj tár sfi nanszír ozźls ö

2.7

az osztott

s

sz

e

gén fe

kis ĺámogatástartalmú számla:

l

ü

l

i

fo

rrás.

az Ävr.-ben meghatfuozott

éľtékhatárt meg nem haladó

értékiĺszâmla'

a közbeszerzésekľol szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
Kbt.) 5. l (1) bekezdés a) - e) pontjai a|apjân ajánlatkéľőnek minőstilő

lńzszféra szervezet"
továbbiakban:
szervezetek.

projekt előrehąIadási jelentés; az Avr-benmeghatźrozott részbeszámoló'

2.I0 projeh fizikai befejezése: a Projekt keľetében támogatott valamennyi tevékenységa
Szerződésben meghatározottak szerint, a pâlyźaati kiírásban meghatározott feltételek
mellett teljesĹilt. A Projekt fizikai befejezése napjának a Pľojekt utolsó támogatott
tevékenységefi zikai teţ esítéséneka napj a

2.lI

m

inősiil'

projektmegvalósítás lezórása: a Pľojekt ťlzikai|ag és pénzügyileg is befejezett, a Felelős
Hatóság a Kedvęzményezettvalamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és
támogatźls teljes jóváhagyott
aláltâmasztő kifizetési igénylésétjővëlhagyta, és
összegének folyósítása megtöľtént.

a

2
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2.l2 projekt pénziigl-i befejezése: A pénzť'gyibeťejezés dátuma a Projekt

megvalósítási

időszaka alatt felmeltilt, a Kedvezményezett által elszámolásľa benyujtott-költségek
közül a legkésőbbi kiegyenlítéséneknapja.

2.l3 szóllítóifinanszírozós:

atźlmogatás összegének közvetleniil a Projekt megvalósításálhoz
igénybe vett harmadik személy vagy az általa megjelölt engedményes pénzfoľgalmi
számláţár a töľténő ki

fi

zetése.

2.14 utófinanszírozás: a Kedvezményezett által kifizetett számlák vagy egyéb, elszámolást

alźtámasztő dokumentumok támogatási összegének utólagos megtertese közvetlenül
a
én y ezett, v agy az en gedm énye s b ankszámlâj ár a

K edvezm

a

2.I5 üzemeltetési

kötelezettség
kötelęzettség együttes időtaľtama'

projektmegvalósítás

és a

fenntaľtási

2.16 záradékolós: az elszámolás tényének rögzítése (,,elszámolásra benyújtásra keľült'') az
elszőmoló bizonylaton atâmogatâsi forľás és a projektazonosító ."g"Iolerevel egytitt.

2,l7

zárój

3.

osszeféľhetetlenség:

3.1

A

szerzi5désben részes felek kotelezettséget vállatnak arra, hogy minden szĹikséges
intézkedést megtesznek annak érdekében,hogy elkerĹiljék az olyán összeférhetetlenség
felmerüIését, amely a Szerződés pártatlan és objektív teljesítésétakadá|yozhatná. Az
összeférhetetlenség alapja lehet gazdasági él'dek, politikai vagy nemzeti hovataľtozás,
családi vagy érze|mi okok, vagy báłrmilyen más közös érdek, valamint jogszabályban
meghatfuozott egyéb ok.

3.2

Amennyiben

e

lentés :

az Avr -ben meghatár ozott beszámo ló.

a

Projekt végrehajtása során úgy tűnik, hogy egy adott he|yzet
kell a
Felelős Hatósággal. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal aÎţa,hogy az
összefeľhetetlenség megsztintetése éľdekébenminden szükséges lépéstmegtJśz.A
Felelős Hatóság fenntartja a jogot arra) hogy ęllenőrizze a megtett lépések
megfelelőségét, és amennyiben szükséges, meghatározott idon beltil ťelhĺvnâtia a
összeféľhetetlenséget okoz vagy okozhat, azt haladéktalanul, íľásban közölni

K edvez

m én y

ezettęt ki e gé szítő l ép é s ek m e gtéte l ére.

4.

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni éľtékűjogok

4.1

A Kedvezményezett köteles gondoskodni

arróI, hogy a Projekt keretében Íinanszírozott
és annak megvalósításával összefi'iggésben keletkező, a szerzőijogról szóló l999. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatźtlya alâ tartozó, szerzói jogi védelemben

ľészesíthetoszellemi alkotások (ideéľtve különösen, de nem kiżárólagosan a
tudományos, publicisztikai műveket, audiovizuális műveket, az építészetialkotásokat és
annak teľveit, mtĺszaki létesítményterveket, szâmítógépi programalkotásokat és ahozzźl
tartoző dokumentációkat akár fonáskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más
3
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formában ňgzített minden Îajtáiât,ideéľtve a fe|hasznâlói pľogramot és az opeľációs
ľendszeľt is, stb.) egészénekvagy valamely azonosítható részénekanyagi formában és
nem anyagi formában történő szabad és koľlátlan hasznosításźra és felhasznźiâsáĺra
vonatkozó jogát megszerezze a Szjt. l7. $ valamennyi pontjaiľa kiterjedően (ideérve
különösen, de nem kizáľólagosan a tobbszörözés és az źúdolgozás, továbbfejlesztés stb.
jogát). A Kedvezményezett ennek biztosítása érdekébenkötelęs a polgári jogi
szerződéseiben a mű felhasználási jogát kifejezetten kikötni' A Kedvezményezett ezen
kötelezettséEe azon alkotások tekintetében is fennáll, amelyek valamely korábbi mű
egészének vagy valamely azonosíthatő részénekmegváltoztatźsź*aljönnek létľe,és
amelynek eredményeképpen az eredeti mtĺből szźtrmaző más (önálló jogvéde|emben
ľészesíthető)mrĺ keletkezik. A KedvezményezetĹ a taláimânyból és a szabadalmi
oltalomból eľedő, atalâlmányok szabadalmi oltalmáľóI szóló 1995. évi )CfiIII' törvény
vonatkozó rendelkezései szeľintijogok ź,ŕrruhź"z'ásőrólszintén ktiteles gondoskodni és a
Íalźimânyszabad és korlátlan hasznosításának jogát megszerezni. E jogosultság
azonban nem éľintia Szerződés aláírź.sźúmegelőzoen létľejtltt ilyen jogokat, továbbá
ezzel nem séľtheti me g ti toktartás i kötel ezettsé gét.

4.2 A

Projekt soľán keletkező eľedmények, a megvalósításával ĺisszefiiggésbenkeletkezo
tervek, tanulmányok, adatbázisok _ a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések és
biztonsági szempontok figyelembevételével _ a szerző nevének feltüntetése mellett
szabadon felhasználhatóak a Felelős Hatóság által a nyilvánossági és a jelentéstételi
kötelezettségeinek teljesítésecéljából, az Alap célkitrĺzéseinekelérésétszolgáló
tevékenységekmegvalósítása éľdekében,továbbá a Felelos Hatóság által támogatott
elősegítő más non-profit
más Pľojektekben, valamint az A|ap célkitűzéseinek eléľését
tevékenységetmegvalósitő szervezetek által a Felelős Hatóság engedélyével.

5.

Tájékoztatás és nyilvánosság a PĘektben

5.l

A Kedvezményezett köteles apźiyźaatikiírásban, valamint az Arculati Kézikönyvben
foglaltaknak megfelelően eţárni a tźţékoztatásés nyilvánosság megfelelő biztosítása
érdekében.

5'2

A Felelős Hatóság az Arculati Kézikönyvet a Kedvezményezett ľendelkezésérebocsáţa
a Szerzodés a|âírásâval egyidejtĺleg, vagy tźţékoztatjaa Kedvezményezettet annak
elektronikus eléľésénekhelyéľől.

5.3

Amennyiben a Projekt keretében a Kedvezményezett papíľalapú vagy elektronikus
kommunikációs terméket (pl. tanulmányk<itet, kutatási összefoglaló, film) készít,
weboldalt hoz létre, azon meg kell jeleníteni egy olyan tartalmú nýlatkozatot, mely
szeľint az abban foglalt nézetek a szerzók nézetei, azok semmiképpen sem tekinthetők
az Európai Bizottság vagy a Beliigyminisztérium hivatalos źilásfoglalźtsának, továbbá
hogy sem az Európai Bizottság, sem a BelĹigyminisztérium nem tehető felelőssé
azokért, illęwe az abban foglaltakért.

5'4 A

Kedvezményezett köteles a papir alapú kommunikációs terméket 5 példányban
benyujtani a Felelós Hatóság tészére, továbbá tâjékoztaÍâst adni a létrehozott weboldal
elektron ikus eléľhetőségéről.

5.5 A

Kedvezményezett pâ|yazati kiírásban előíľt tájékoztaÍási kötelezettségének nem
teţesítésevagy részleges teţesítése,illetve az e|oírtaktól eltéľő formában történő
4
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megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációľa elszámolható ľészének
arányos
csökkentését vonja maga után'

6,

Az informáciĺík titkossága

6'1 A

Fęlelős Hatóság és a Kedvezményezett kötelezettséget vállal aľra, hogy bizalmasan
kezel minden olyan dokumenhrmot és infoľmáciőt, łmelyet az eu.opuT'nizottsâg,
a
Felelős Hatóság, illetve a Kedvezményezett jogszabáiy alaţian bizalmaskent jelöI
ĺňág,
vagy ha ezek esetleges nyilvánosságľa hozatala a másik fél, vagy a Pľojeři
megvalósításában részt vevő harmadik Íélszámâtakárt okozhat. e
részes
felekęt ez a rendelkezés a Projekt lezfuó dátumat követően is,
'r"rršáésben
a minősítő által
meghatátozott határidoig köteleii. A Felelős Hatóság és a Kedv ezményezett
ezen

kötelezettség megszegésével okozott összes káréľtkáľtérÍtésifelelősséggel taľtozik.

6.2 A

Felelős Hatóság kötelezettséget váIlal arra, hogy a Projekt végľehajtása
során a
Projekttel érintett személyek személyes adatainaÍ kezelésével ř'.'.niggerben
az
információs önrendelkezési jogľól és az információszabadsâgtől szólő zot
i. evi cxľ.

törvényben foglaltaknak, valamint minősített adatok esetén u

*inő'ít"ĺ adat

védelméről

szóló Ż009. évi CLV. törvény 15. Ş-a,illetve a Nemzeti Biztonsági FelĹigyelet

miĺködésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéľől szóló 90/í010'
(uI: 26.)
Koľm' rendelet alapján jár el.

6.3

Ha a Felelős Hatóság olyan információkhoz jut, amely nem kapcsolódik közvetlenül
a
Projekt végľehajtásálhoz és annak elsziímolásához, és az n"m Jé.t jogszabályt
köteles
azokat bizalmasan kez e n i a K edvezm é ny ezett érd e kéb en'
l

7. A

Kedvezményezett

és a Felelős Hatĺóság egyĺittműkiidésiés tájékoztatási

kiitelezettsége, kapcsolattaľtás

7.| A

Kedvezményezett és a Felelős Hatóság a projektmegvalósítás teţes időtartama,
valamínt - amennyiben releváns - a fenntartási kötelęzettség idĺíszaka-alatt,
a PĄekt
szabály szerrĺ m e gval

ós

ítása érde kében kote l es e gym ássa l egyiittľnűködn i.

7.2 A

Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Felelős Hatóságnak
minden
olyan körtilméný, amely a Projekt megvalósításźú,a támogatás céţănak elérését

veszélyezteti. A Kedvezményezett a Szeľződésben rógzített azoňosító adätaiban,
illetve
Szerziĺdésteţesítésévelösszefi.iggő adataiban bekövetkezett minden vëitozást
haladéktalanul kĺjteles bejelenteni
Fętelős Hatóság részére. A Kedvezm ényezett
'a
köteles továbbá a Felel<ĺs Hatóság źital
elóírt minden, á to'g pont szerinti beszámolási
köte l ezettsé gen fe lü Ii adatszol gźiltatást te es íten i .
ţ

a

7.3 A

Kedvezmény.ezett a tudomására jutástól szâmÍtott 8 napon belüI kötęles írásban
bejelenteni az Avr.97. Ş(l) bekezdése szerinti köľülményeket a Felelős Hatóságnak,
így küIönösenha az Avr. által megkövetelt nyilatkozatainak tartalmőra hatással b-írő,
a
Kedvezményezetten kívül á1]ló, el<jre nem látható okból bekövetkezett változâs
eľedményekéntnyi latko zatai bármelyikét visszavonja.

7.4 A

Felelos Hatóság köteles a Projekt megvalósítását érintő bármely infoľmációľól

Kedvezmén yezettet haladéktalanul tájékoztatni.
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Nemzeti Pľogľamnak az Európai Parlament és a Tanács 2014. ápľilis l6-i
5l4l2014lBU rendelet 57. cikk (l) bekezdése szerinti értékelésesorán a
Kedvezményezett k<jteles együttmrĺködni az értékeléstvégzo személlyel vagy

7.5 A

szervezettel.

7.6

A Felelős Hatóság elektľonikus alkalmazálst bocsát a Kedvezményezett rendelkezésérea
pźiyázati kiírásban és a Szeľzodésben meghatźrozott kötelezettségei teţesítése
éľdekében,amelyet a Kedvezményezett koteles igénybe venni és ezen kötelezettségeit
kizârólag

el

ektľonikus formában teţ esíten i.

7.7 A

Kedvezményezett és a Felelős Hatóság kommunikációja főszabály szerint az
elektronikus a\ka|mazźĺsútján lehetséges. Ha az elektronikus alkalmaztşon keľesztiil
történő ktjzlés nem lehetséges, továbbá amennýbeîaz a Pľojektet éľintő, joghatást nem
keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdésektisztźlzása céţából történik, a közlés
személyes kézbesítéssel,postai úton, telefonon, telefax vagy elektronikus levél útján
töľténik.

7.8

A

Felelős Hatóság és a Kedvezményezett egymás irányba töľténő nyilatkozataik
megtételéľerendelkezésľe álló határidok számítâsźraaz Avr, l02lc. Ş-ában foglalt
szabályokat kell alkalmazni.

7

.9

Ha az elektroniku s alka\mazźls meghibásodás miatt nem érhető el, és a Felelős Hatóság
a jogszabâlyban foglalt, illetve a pályźnati kiírás vagy a Szeľz<ĺdésszęľinti bejelentési,
jelentéstételi,tâjékoztatási ktjtęlezettség, vagy igénylésteljesítéséhez
formanyomtafrânyt bocsát a KedvezményezeÍt rendelkezésére, a Kedvezményezett
kizfuőlag a foľmanyomtaťvány hasznéiatáxal tehet eleget a jogszabáiyban, a pályźnati
kiírásban és a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek.

7.I0 Az

elektronikus alkalmazásbanhasznźit elektronikus aláíľások az elektronikus aláíľásľa
vonatkozó köz<isségi keľetfeltételekrol szóló, 1999. december 13-i 1999l93/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv éľtelmébenhiteles aláírásnak minosülnek, kiváltjźlk az
ahhozfűzodojoghatásokat és bírósági eţárásokban bizonyítékkéntelfogadhatók.

7.|I

AtźmogaÍâst igénylő, illetve a Kedvezményezett rendelkezéséľębocsátott elektronikus
alkalmazást egyedi jelszó védi. A jelszó biztonságőért, a jelsző hasznźiatźpa|az
a|kalmazásban elvégzett miĺveletekért a támogatást igénylo, illetve a Kedvezményezett
felelős. A Kedvezményezett felelős továbbá az elektronikus alkalmazásba źitala
fęl tö ltött adato k telj es könĺs é géért,m e gfel el

7.t2

Az
v

7

o sé géértés valód i

ságáéľ't.

elektronikus alkalmazás ritján megküldött dokumentumot

az

átvétel

isszai gazolásával kel I kézbes ítettnek teki nten i.

'l3 Ha

a

dokumentum elektronikus alkalmazáson keľesztiil történő átvételének
visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nęm történik ffieg, a
dokumentumot_ az ellenkező bizonyításig

-

kézbesítettnek kell tekinteni.

7.14 Az elęktronikus alkalmazáls ridán megküIdott tájékoztatást nyomtatott foľmában nem
kell dokumentálni.
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Biztosítékok

8.

A tálmogatáls - ideértve a bármely jogcímen igényelt előleg _ folyósítására mindaddig
nem keľülhet sor, amíg a biztosítékoka Szeľződésben měghatáľozottak és

8.1

a

jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésľe nem áIlnak.

A Felelős Hatóság a pâlyazati kiírásban foglaltak szeľinti biztosítékotfogadja el.
Amennyiben aSzerződésben a beszedési megbízás keľül kikötésre a Kedverrł6ły"rrtt
köteles felhatalmazást adni beszedési megbízâsra valamennyi bankszámíá^iára.
Amennyiben a Szerződés alátítâsáú. követően új bankszámlája keleíke'ĺL,
Ltĺt"i..
u
Szeľződésben foglalt határidőben bejelenteni és arľa vonatkozőan
"'t
is köteles

8.2

felhatalmazást adn i beszedési megbízásra.

8.3

Amennýben a Kedvezményezett költségvetési szerv, mentesĹil
rend el kezés ei alapjźn a b iztosítékadási köte le zettség alól.

8.4

A

8.5

az

Ävr. vonďkozó

támogatáls folyósításának feltétele, hogy a Szeľződésben meghat
átozotÍbiztosítékok
jogszabâly eltérő rendęlkezése hiányâban _ a projektmegvJósítás
l".'arxaiţ',-liietve
azon Projektek esetében, amelynek tárgyára tekintettel a r'elelős Hatóság
iiäaii:u,
_iä,ĺ'.
u
záró Projekt fenntaľtási jelentés elfogadásának időpontjáig terjedő ł'ítĺ.'ott
rendelkezésre ál ţanak.

Ha a Szętződés módosításra kerüI, _ szükség esetén _ a biztosítékokľavonatkozó

dokumentumokat is módosítani kell.

9.

Fenn tartási kiitelezettség

9.1

Amennýben a beruhźnáts teljes koltsége részben (osztott ťlnanszírozáls esetén)
vagy
egészben elszámolásra keľül a Projekt keretében támogatás terhére,
a i"ju"tĺ es
központi kezelésiíelóirźnyzatok felhasználásának rendjéľőřszőló 1g/2oi5
ĺv' íqJ gN,ĺ
rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) foglaltak szerint fenntaľtási
kătelezettség

terheli.

A

támogatźls visszafizetésének terhe mellett a Kędvez ményezett vállalja,hogy
a

megvalósított beruhŁást a Pľojekt céţaival összhangban mtĺktidteii
Ésa
Projektfenntartási időszak lezárultáig évente Projekt fenntařási jelentést
nyo;t-t" u

Felelős Hatósághoz.
9.2

A fenntanási idoszak k2zdó napja a projektmegvalósítás lezőrásának napJa. A Felelos
Hatóság előzetesen tájékoztatja a Kedvezményezettet az egyes beiuhŁásokhoz
kapcsolódó fenntartási kötelezettségľ<ĺl és annak a BM rendelet szerint irányadó
idotartamáľól, valamint a fenntartás i kötęlezettség végső időponţ áról.

9.3

9.4

A

Kedvezményezett a fejlesztés tárgyât az Íjzemeltętésikötelezettség időtaľtama
alatt
nem idegenítheti el' nem adhatja béľbevagy hasznâlatba, tovźbbćlnem-teľhelheti
meg.

A

Kedvezményezett a fenntaľtási időszakban köteles a 3 millió forint összeget
meghaladó éľtékű,a Pľojekt keretében teţes beszerzési értékenelszámolás.a
k"rulő
beszeľzési tárgyra vagyonbiztosítással rendelkezni a beszęrzés tárgyához igaződó
biztosítást kötni és azt az eloíľtidőszakban fenntartani.
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9'5

Amennyiben a Szerzodés mellékletétképezőProjekt indikátoľok kozt szerepel a Projekt
hosszú távú hatásait méro indikátor, akkoľ a KedvezményezeÍÍkoteles ezek teţesüléséľe
vonatkozó adatokat a fenntaftásijelentésben benyújtani, amennyiben a Felelős Hatóság
ezt a Projektzárő értékelésekorszźĺmára előíľja.

9'6

Ha a fenntaľtási időszak alatt a KedvezményezetÎ'nem teţesítikötelezettségét, vele
szemben a Koml. rendelet szerinti szabáiy1a|ansági eţárás kezdeményezhető.

9.7

A Projekt akkor tekinthetó

|ezártnak, ha a Kedvezményezett a Pľojekt kapcsán fennálló

valamennyi fenntartási kötelezettségét teljesítette, és azt a Felelős Hatóság
projekt fenntartási jelentés elfogadásáv al _ jóvźthagyta.

-

a zárő

9.8

Amennyiben a Kedvezményezettet a Pľojekttel kapcsolatosan fenntartási kötelezettség
nem teľheli, a Projekt |ezfuâsânak időpontja a projektmegvalósítás lęzźtásânak
időpontjával azonos.

10.

Támogatás pénzügyi lebonyolítási ľendszere

10.1. A támogatás foľľásai

10.l.1 Atźmogatálsi konstrukció keretében igényelt támogatás összegének legfeţebb 75%-ât
az Európai Unió koltségvetése, a fennmaľadó legfeljebb 25%-áú. hazai
társfi nanszír ozäs biztosítj a. A hazai târsfinanszír ozźts összegét a Kedvezm ényezett
elszámolhat ő hozzóţárulásának összege csökkenti.

l0.l.2 Amennyiben a Projektben ténylegesen felmerült elszámolható költségek
alacsonyabb, mint a Projekt tervęzętt elszámolható összköltsége, a
elszámolható összköltségét a források arányźlban csökkenteni kell.

összege

Projekt

10.1.3 Nem osztott ťlnanszírozźlsúProjekt esetében a Pľojekt becsült összköltsége az Európai

Unió és a BelĹigyminisztérium által táľsfinanszírozźsbanbiztosított tâmogatźls és a

K edvęz m én y ezett á ltal

b

izto s ított ę I sz ám

o

|hatő Ílozzájáru l ás

<i

s

sz

e

ge

.

10.1.4 osztott ťlnanszítozźtsúProjekt esetében a Projekt becsült tlsszköltsége az Euľópai Unió

és a

Beltigyminisztérium âltal târsfinanszírozâsban biztosított támogatás, a
Kedvezményezett źital biztosított elszámolhatő hozzájźlrul'ás, valamint a
Kedvezményezett âital biztosított nem elszámolhatő hozzâjârulâs összege. A

Kedvezményezett el nem számolható költsége tekintetében tervęzett és nem teľvezett
bevétel a Projekt elszámolható összköltségét nem csökkenti.
10.2. Támogatás kifizetésének általános szabĺĺlyai

I0.2.I.Támogatás kiÍ'izetésére_ az eloleg kivételévęl - akkor kerülhet sor, ha a Projekt
keretében ütemęzett tevékenységek megvalósultak, a hozzájuk kapcsolódó költségek
ténylegesen felmerültek.

I

ASZF/ 2016.03.

A

16.

a Szerződésben meghatáĺrozott feltételek teţesítéséhezkapcsolódóan
előleg-kifizetési igénylés,idoközi kifizetési igénylés,vagy zárő kifizetési

10.2.2.

Íámogatáls

igénylés

alapján kerü l kifi zetésľe.

10.2.3'I::ľ|:p.lehet támogatásí előleg, fordított áfa-előleg és szállítói előleg. Ahol
ASZF előleget említ, az alatt mindháľom előleget éneni kell.

10.2.4-

A

kifizetés kéľelemľeindul, amelyet

a

az

Kedvezm ényezeÍt a Szerződésben

meghaÍározott időben és taľtalommal nyujt be a Felelős Hatósag részére'

10.2.5,A Kedvezményezett monitoring és infoľmációs ľendszeren keresztül benyújtja
a
Felęlős Hatóság részérea kifizetési igénylését,az ahhoz kapcsolódó elszámoló
bizonylatokat, valamint a Felelős Hatóság által benyujtani kéľt,
- "gj", költségek
elszámolhatőságźt aláltámasztó dokumentumokat. Amenn yiben az elszářioló
bizonýIat
közbeszerzési eţárás vagy kiilön jogszabály alapjén lefolytatott beszeizesĺ
eljárás
eredményeként megkötött szerződéshez kapcsolódik, tovauua minden
szállítói
ťlnanszírozás vonatkozásában az elszámoló bizonylatot és az ahhoz
kapcsolódó
valamennyi alźltźmasztő dokumentumot be kell nyujtáni a Felel<js Hatóság
részére.

I0.2.6.Ha a kiÍizetésiigénylés hiányos vagy hibás, a Felelős Hatóság egy
alkalommal, a
beéľkezéstől szâmított 30 - szâllítói finanszíľozás esetén l5 _ ňpoň'ueliil
legfeljeĹu
l5 napos határidő kifűzésével,az adott igénylésbenszereplo valańennyi hiány, illewe
hiba megjelölésével hiánypőtlásra, illetve a hibá javításźra' l'iuiu- r"l a
Kedvezményezettet. A hiánypótlás elrendelésévelegyidejiileg a Felel<ĺs
Hatóság a
hiánypótlás teţesítéséiga hiánypótlással érintett tét;lek, összesítő esetén
az
összesítőben szeľeplő valamennyi tétel kifizetésétfelfiiggeszti. Ha a
kifizetési
igénylésselkapcsolatban olyan további hiányok měřtihet fel, amelynek
vonatkozâsálban kizârőlag egyes elszámoló bizonylathoz kapcsolódóan
sziikséges a
hiánypótlás elľendelése, űEy a hiánypót|ással nem érintett elszámoló bizonfatok
támogatásta rtalmźnak k i fi zetéséľől a Fele l ős Hatóság gondoskod i k.

l0.2.7. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlást hibásan vagy ismételten hiányosan
nyrijtja be, a
Fęlelős Hatóság további tisztënásra hívhaţafel a Kedv ezményezettet.
tisztálző
kérdésekeredménýelensége esetén a ktĺzbenső kifizetési igenyíésta rendelkezésre
áIIó információk alapján kell elbírálni.

A

10.2.8.A Kedvezményezett a kifizetési igénylésben nyilatkozik aľróI, hogy a benyujtott
kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások bizonylatai valós ăs elszámolható
költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán meľĹĺltekfel és a támogatás
a
Szerződésben vállalt, iitemezésnek megfelelően kerül felhasznźiátsľa. A kiňzetési
igény benyujtásźxal a Kedvezm ényezett igazo|ja, hogy a kérelemben szereplő
kiadások a jelzett időpontot megelőzően kifizetésre kertĺliěk és a költségek a Projekt
érdekébenmerüItek fel, más támogatás terhére nem kerültek és a j;ovőben sem
kerülnek elszámolásra.

10.2.9.

A
el

tëmogatás kiÍizetéséta Felelős Hatóság a pâlyazati kiírásban megnevezett
te ţ esíti.

számo lható kö ltségek vonatkozásában
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A

Projekt keľetébentételes költségelszámolás alkalmazandó, kivéve, ha

a

munkapľogramban és az azon alapuló ptńyźzati kiírásban a Felelős Hatóság egyéb,
egyszenĺsített elszámolási módokat tesz lehetővé, amelyek az a|źĺbbiak:
szâza|ékban meghatfuozott źúalány (flat rate);
âta|ânyalapú egységköltség (standard scale of unit cost);
egyösszegű źúalźlny(lump sum).

a)
b)
c)

I0.2.I1. A Kedvezményezett az eľedeti elszámoló bizonylatokon köteles feltüntetni a Projekt
benyújtásra keľült" szöveget. A
azonosító szilmált, valamint az
',elszámolásra
KedvezményezeÍt koteles a Projekt terhére elszámolt költségek elszámoló
bizonylatainak eredeti példányait bélyegzővel megjelölni. A Kedvezményezett
köteles az Arculati Kézikönyv szeľinti bélyegzo formátumot alkalmazni.

l0.2.l2. Az - angol nyelvű kivételével - idegen nyelven készült elszámoló bizonylat esetén a
Kedvezményezett köteles cégszenĺaláírâsával ellátott, a fóbb megnevezések magyar
nye lvtĺ ford ítását tartalmaző másolatot m el lé kel n i'

10.2.r3

A kis

tálmogatâstartalmú szőtmlétk, valamint a Felelős Hatóság által meghatźrozotÎ
egyéb tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolása összesítők alkabnazź.sź.ľal
információs ľendszeľben
monitoľing
Kedvezményezett
töľténik.
meghatfuozott összęsítoket köteles alkalmazni. Az összesítöket a Kedvezményezett a

a

A

és

kifizetési igényléséhezcsatoltan nyujtja be. Az összesítĺjk kittiltésével a
Kedvezményezett nyilatkozik arľól, hogy az azokban szeľeplo tételek elszámoló
b izonyl atainak eľedeti pé ldányait m egfe l e l ően zźlr adéko|ta.
l0.2.l4. A kifizetés igénylése a monitoring és információs rendszer hasznâIatźnak szabáiyai
szerint történik.
L0.2.15.

Ha bármely okból a monitoring és információs rendszer infľastruktuľális feltételei
nem vagy csak részben biztosítottak, a Kedvezményezett kifizetési igénylését,az
elszámoló bizonylatokat cégszeru aláírással ellátva, valamint a Felelos Hatóság á|tal
kéľtalátámasztó dokumentumokat hiteles másolatként, papír alapon kell benyujtani.

10.3. Támogatási előleg
10.3.1

Az

előleg

a

folyósítást

kovetően

elszámolási hatáľidőig kamatmentes

-

kĺjveteléskéntkeľül nyilvántartásľa. Ha a Kedvezményezett igénybe vett támogatási
előleget, azonban a Szerződésben meghatârozott idopontig nem nyújtja be az első
Pľojekt elorehaladásijelentést, illetve a benyujtott Projekt előrehaladásijelentés vagy
más korülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás

nem ľęndeltetésszęrű felhasznáIását bizonyítja, a Kedvezményezetź kötęles a
korábban kifizetett támogatási előleget a folyósítás napjától számított, az Ant' sElA.
Ş(2) bekezdés szeľinti kamattal novelten - kincstáľi körbe tartozó központi
koltségvetésiszervek esetében kamatmentesen _ visszaťĺzetni.A tźtmogatálsi előleg
visszafizetéséig vagy a Felęlős Hatóság äitali részletfizetési engedélyezés esetén az
engedélyben meghatározottak szeľint, a kifizetések Íblyósítása felfi'iggesztésre kerül'

L0.3.2 Ha

a Felelős Hatóság a pályźnati kiírásban támogatási előleg igénybevételétlehętové
tetle, a Kedvezményezett az utófinanszírozoţt tételek legfeljebb 4}%o-ának megfelelo

összegű előleget igényelhet a Szeľzodés aláírását kovetoen.
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10.3.3

16.

A

nem kincstáľi ktlrbe tartoző központi köItségvetési szerv Kedvezményezett
a
kifizetett támogatási előleget akkor is a folyósítás ăapjától számított,Án1.
s:ĺł.
ş 1z;
bekezdés szerinti kamattal növelten köteles visszaflzeini, ha
a) legkésőbb a zárő kiÍizetésiigénylésbennem számol el a folyósított előleggel,
vagy
b) az előleget, vagy annak egy részéta zárő kifizetési igénylésigbármikor önként
visszaÍizeti.

10.4. Foľdítottáfa-előleg

10'4.l A

szâllítői ťlnanszírozálsútevékenységekľefoľdított áfa-eloleg akkor vehető
igénybe,
ha a Kedvezményezett bruttó támogatásľa jogosult közšzféra szervezet és
az
áItalános forgalmi adóľól szólő 2007. évi CXXVII' töľvény laz.
ha
a
ţ-5lrun Projekt megvalósításában ľésztvevő harmadik személy külfrldi, u
t\ó--ląo. $ és a
l43. Ş-ában _ foglalt fęltételek teţesĹilnek.

l0.4.2 A fordított áfa-előleget az adóval éľintettelszámoló bizonylat

elszámolásra
benyujtásával egyidejűleg lehet igényelni. A fordított áfa-elĺĺleget
zźr|ő kiťlzetési
igényléskeretében nem lehet igényelni.

10'4'3 A Felelős

Hatóság a fordított áfa-előleg összegét a Kedvezm ényezettáltal
benyujtott
áťa eli5zetes megtéľítéséľe
vonatkozó kéľeleňformailag e. ĺu.tulńĺiuf megfelelő
beérkezésétől.számított 30 napon belül folyósítja a Kedv:ezményezett
śierz<ĺdesben
m egi e l ölt bankszámlájâr a.

10.4.4

A

foľdítottáfa-előleg célhoz kötöttségéből adódóan a Kedvezményezettnek
a
foľdítottźÎa-e\őlegelőzetes megtéľítéselľánti kérelmében
keil :"iáini" az áfa
'n"g
befizetésének
.idĺĺponţá'Í, me|y időpontot követcíen a soron k<ivětkezo Projekt
előrehaladási jelentésben, de legkésőbb a zârőjelentésben köteles
benyrijtani a
Fe el <js H ató sâghoz a ford ított éta-e|ole gge l tö ft én ő e l szám o l
ását.
l

10.4.5

A foľdítottáfa-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő 30 napon beliil
köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az-adózáls ľendjérőI
XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg.
'rili zooz. eri

10.4.6 Ha a Kedvezményezett a foľdított áfa-eloleggel töľténő elszámolásra vonatkozó
határidőt elmulasztja, vagy

a)
b)

c)

a fordított áfa-előleggel érintett szźillítőiťlnanszírozálsú számla elutasításľa
kertil,
vagy

a Kedvezm ényezett a fordított áfa-előleget nem a fordított áfa adőhatoság
felé
történő ľendezésérefordítja, vagy

az elszámolt összeg kevesebb, mint az igényelt és folyósított fordított âfa-eloleg,
a Felelős Hatóság felszólítja Kedvezményezettet a nem megfelelően felhasznáIt
fordított áfa_e|oIeg összegének visszafi zetésére.
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I0.4.? A nem kincstári köľbe tartozó központi költségvetési szerv Kedvezményezett a
folyósított fordított áfa-előleget akkor is a folyósítás napjától számított, az ĺtlt' ss/ĺ^.
Ş(2) bekezdése szerinti kamattal növeIten köteles visszaťĺzetni,ha

a)

legkésőbb a zźrő kifizetési igénylésbennem számol el a folyósított fordítoÍtźÍaelőleggel, vagy

b) a

foľdítottáfa-előleget, vagy annak egy részéta záró kiÍizetésiigénylésig

bármikor onként visszafizeti'

10.5. A Támogatás kifizetése időkiizi kifizetési igénylésesetén

10.5.l

Atźmogatás kifizetése utófinanszírozással vagy száilítói finanszírozássaltörténhet.

10.5.2

A

Íźmogatźlskifizetésének feltétele

_ az

átalrátny

alapú elszámolás kivételével - a

KedvezményezeÍt kifizetési igénylésébenszeľeplő költségekhez kapcsolódő, a ťtzikai
te ţ es ítésigazo|ćĺsźra szo gál ó el szám o ló bizonylat benyújtása.
l

10.5.3

Kifizetést folyósítani akkoľ lehet, ha
a) a Kedvezményezett rendelkezik hatályos Szęľzodéssel,

b) a kifizetési igénylésbenfoglalt kiadások összhangban vannak a pâlyá.r,ati kiírásban
és a Szerződésben megh atâr ozottakkal,

c) a kiÍizetési igénylésés az előírt kapcsolódó dokumentáció taltalmi és foľmai
szempontból megfelelő,
d) a Kedvezményezett nyilatkozata ľendelkezésrę źil arra vonatkozóan, hogy a kęttős
ťlnanszírozáls el kerü lésérő l gondo skodott.

A

10.5.4

Kedvezményezett időkt'zi kifizetési igénylésbenyujtásáľa kéthavonta, a Projekt
előľehaladási jelentés benyujtásával egyidejűleg jogosult a monitoľing és információs
rendszerbe feltöItött elszámolható koltségek tételes listája alapján'

10.5.5

A

10.s.6

kifizetési igénylésszáLllitői finanszírozálsú számlát és utófinanszírozott tételt

vegyesen is tartalĺnazhat.

Ha a megvalósítás nyomon követése, vagy folyamatba építettellenőrzése soľán nem
meľiilt fel olyan probléma, amely miatt a Íćtmogatâs kifizetésétfel kellenę
Íiiggeszteni, a Felelos Hatóság a támogatźlst a kifizetési igénylésbeéľkezésétől
szźtmított 45 _ szál'lítői ťlnanszírozás esetén 30 - napon belül kifizeti.

10.5.7 A kifizetésre ľęndelkezésľeálló

határidot felfiiggeszti:

a) a Kedvezményezett ćital a hiánypótlásra és tisztźnásra igénybe vett időtartam,

b) a helyszíni ellenozés esetén tapasztalt olyan súlyu megâ|lapítźls, amely indokoţa
a felfiiggesztést,
c) a szab áiýal

an

s

ági gyanú kiv izs gálásá

r

a tett intézked ések,

d) a Szerződés módosítása, amennyiben a módosítás a kifizetést befolyásoló
alapadatokra vonatkozik.

10.5.8 A Felelős Hatóság źitalikifizetésekazon
Felelős Hatóság bankszámláj

źlţaz

a napon minostilnek teljesítettnek, amikor a
adott összeggel megterhelik.
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A támogatás folyósítása szátlítói finanszíľozás esetén
10'ó'1' A Kedvezmé,nyezett a Projekt 1negvalósításáłlozigénybe vett haľmadik személy
által
kiállított elszámoló bizonylatok és a vele kötött szeľzodésbenelőíľt mellékletek
10.6.

benyujtásával egyidejűleg a Felelős Hatósághoz soron kívül _ a mérfoldkőhöz
kotött
kiÍizetési igényléstol és Pľojekt előľehaladásijelentéstol fi.iggetleniil
is
benyujthat
a
száilítői ťĺnanszírozáskezdeményezéséreirányuló kifizetésíigénylést,valamint
ezzel
együtt valam ennyi alâtámasztó dokum entumot.

10.6.2. Szállítói ťlnanszírozźlskeretében a kifizetés feltétele, hogy a Kedvezményezett
a
10.9.1 pont szeľinti ütemezésnek megfelelően a szâllítői finanszírozás
kezdeményęzéséreirányuló kiÍiz-etésiigénylésbenyújtásának időpondáig
esedékes,
méľffjldkőhöz kötött jelentéstételikötelezettségéneĹ (az esetlegeś hlanypotlásokkal
együtt) a kifizetési igénylés benyujtását megelőzően maradéktalănul
eleget tegyen. A
KędvezményęzeÍt köteles a szátllítói kifizetési igénylésbenyujtásářal
egyutt _
amennyiben az méľftjldkőhöz nem kötött _ a monitoring és info-rmációs
ľendszerben
a szakmai előrehaladás összefoglaIó bemutatására.

10.6.3. Szállítői ftnanszírozáts keľetében kifizetési igénylés csak a legalább nettó
l millió
forint össze gu szémlźtktekintetébennyujtható be'

10.6.4.

A

szá"llítői ťlnanszírozźtssalérintett tételek tekintetében a Projekt megvalósítá
sâhoz
igénybe vŢ
személy
a
Kbt.
135.
(a)
(7)
és
bekezdésébeí,
Ş
valamint
ţarmadik
az

Avr.-ben foglalt feltételęknek megfelelően szâllítői előlegľe
3ogosuit, amelynek
kifizetését30 naptári napon átutalással teţesítia Felelős H*'ăg. Á
lo.o.z. e,
10.6.8. pontokban foglaltakat a szállítői előIeg tekintetében is alkalmžni
kell.
10'6'5. A Felelős Hatóság a kifizetési igénylés és a csatolt dokumentumok beéľkezéstol
számított 30 naptá.ľi napon beltil utaţa át a Projekt megvalósításához
igénybe vett
harmadik személy bankszámláţfua a kifizetéšiigénýésbenszerepl$ tisszeget,
amennyiben azok a Felelős Hatóság által jőváhagyásľa kerültek'

10.6.6.

A Felelos Hatóság rendelkezésére álló kifizetési határidő a kifizetési igénylésés a
csatolt dokumentumokat éľintohiánypótlások időtartamával meghosszabüodik.

10.6.7.

A támogatás folyósítása szállítői ťlnanszírozás esetén közvetlenül a Projekt
megvalósításálhoz igénybe vętt harmadik személy vagy az áitala
megięlölt
engedményes bankszámlátjâra történo átutalással, forintban töľténik,
a
KedvezményezetÍ és a Pľojekt megvalósításâhoz igénybe vett harmadik szemely
koz<itt létrejövő szęľződésben megh atárđzofiszerződéses összeg
figyelembevételével.

10.6.8.

A

10.6.7. ponttól eltérően szâllítői ťlnanszírozźtsesetén a Projekt megvalósításához
igénybe vett haľmadik szeméIy és a Kedvezményezett foľiňttol elřérő devizában
kötött szerz(5ďésének támogatási összegét a szerzódésben megnevezett devizá'ban
fizeti ki a Felelős Hatóság.

10.6.9. A Kedvezményezet|koteles gondoskodni arľól, hogy a könyvelésében megjelenjen
a
Projekt megvalósításálhoz igénybe vett harmadik személy iészérea Felel& Hatoság
által folyósított támogatási összeg.
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Í0.7. Zârőkiflzetésĺ igénylés

l0.7.I A

Projekt ťlzikai befejezésétköveto 60 napon belul
kiÍizetésiigényléstnyújt be a Felelős Hatósághoz.

10.7.2

a

KedvezményezetĹ zâl'ő

A

zâró kifizetési igényléshezcsatolni kell valamennyi dokumentumot, amely
a|étźmasztjaaz eredeti célkitűzés megvalósulásának tényét'és korábban még nem
került benyrijtásra a Felelos Hatósághoz.

IO'7.3

zârő kifizetési igénylésbenyujtását ktjvetően a Kedvezményezett további
kifizetésekęt mâr nem eszközölhet _ kivéve a Fęlelős Hatóság áitall elĺjírt

A

v

isszaťlzetés i köte lezettsé get.

10.7.4 Szállítói ťlnanszírozátsú elszámoló bizonylat nem nyujtható bę zálró kifizetési
igényléskeľetében'

lO.7.5 Ha a Projekt

megvalósítása soľán bevétel keletkezik, a bevételekről' a zźtró kiťrzetési
igénylésben kell adatot szolgáltatni. A Projekt elszámolható költsége tekintetében
keletkezett nem tervezett bevétel összegét azźró kifizetési kérelemben le kellvonni a
Projekt ténylegesen fel m eľü lt el számolható tjsszköltségéből.

10.7.6 Záro kifizetési igényléstakkor is be kell nyrijtani, ha a Kedvezményezett korábbi
kifizetési igénylések keľetében már a teljes megítélttámogatással elszámolt.

10.8. A kifizetés határidejének speciálÍs szabályai
10.8.1

10.8.2

A

Felelos Hatóság fenntaltja a jogot a támogatźts folyósításának valamennyi
formźţánâl, hogy az Európai Bizottság késedelmes fizetése esetén a kifizetésí
határidőt meghosszabbítsa. Ez esetben a kiÍizetésta Felelős Hatóság haladéktalanul
teţesítiazt követoen, hogy azEurőpai Bizottság kiutaţa a Felelős Hatóság részéteaz
uniós foľrás esedékes részletét.

A

Pľojekt megvalósításához igénybe vett harmadik személlyel kötött szerzodés
tartalmának meghatźlrozásakor a Szerzódés rendelkezéseire, továbbá a beszerzés

tekintetében irćlnyadő jogszabályi előíľásokra figyelemmel

kell

a

Kedvezményezettnek eljárnia. Amennyiben jogszabáIyi rendelkezés a Szerzodésben

előíľtaknál ľovidebb fizetési hatáľidőt íľelő, akkor azt kell alkalmazni, de a
jogszabály által biztosított lehetséges leghosszabb fizetési határidő kik<itésével.
10.9. Beszámolási kötelezettségek
10.9.1

A

Kedvezményezett köteles a Projekt végľehajtásának előrehaladásáról szőlő
Projekt ęloľehaladási jelentést kéthavonta, minden második hónapot követo hónap
l0. napjáig a monitoľing és információs rendszerbe feltölteni a Felelos Hatóság
részéľęa monitoring és információs rendszer szerinti formában és tartalommal. A
pľojektmegvalósítás kezdęti hónapjait érintoen a beszámolási kötelezettség
teţesítésérea Fęlelős Hatóság egyedi határidoket is megállapíthat'

t4
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A beszámolóban

be

kell mutatni ktilönösen

a) atámogatás céIjának és indikátorainak teljesülését;

b) a tényleges költségek tervęzett koltségeknek való megfelelését, és az esetleges
eltérések indokait.

osztott ťlnanszírozâsú Projekt esetén a Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatban
felmerüIt valamennyi költségrőI (köztük az elszámolható és nem elszámolható
hozzź|árulálsáľóI) k<iteles a Projekt előrehaladásijelentésben beszámolni'
10.9.3

Az első

Projekt előrehaladási jelentés benyújtásának hatáľidejét a Szerződés

A Projekt megvalósítási időszakának utolsó hőnap1fua vonatkozóan
abban az esetben is be kell nyújtani a Projekt ęlőrehaladási jeiántést, ha az azt
megelozo hónapban Projekt előrehaladási j elentést nyujtott be.
hatérozza meg.

10.9.4

10.9.5

A

közvetett költségek elszámolásáľa a Kedvezményezett folyamatosan, a Projekt
eIőrehaladási jelentések keretében jogosult.

Amennyiben a pľojektmegvalósítás soľán a támogatálsi összeg ťelhasznáIásrínak
eléri a Projektben tervezett elsziímolható összkoltség 50yo-át, a
Kedvezményezett köteles megkezdenj az elszâmolást az igényelt táňogatási elâl"g

aránya

felhasználásáľól.
10.9.6

A Felelős Hatóság jogosult felszólítani a Kedvezm ényezetlet időközi összefoglaló
jelentés benyujtására, amely jelentési k<jtelezettségnek a Kedvezm ényezettkotelJs g0
naptári napon belüleleget tenni.

10.9.7

A

10.9.8

Felelős Hatóság a kézhezvételt(5l számított 30 naptź,ľinapon belül átvizs gálja a
beérkező jelentéseket, és észľevételeitmegküIdi a Kedvezm ényezettrészéľe.
Ha a Projekt elorehaladási jelentés nem keľül elfogadásra és új jelentés benyújtása

válik szükségessé,annak elfogadásáľa nézve a jelen 10.9. pontban szabëůyőzot
eţárásľend iľányadó.

10.9.9
r0.9.9.1

r0.9.9.2

10.9.9.3

Zúr őjelentés, a p ľoj ektm egva lĺósítás lezá ľása

A Kedvezményezett a Projekt megvalósításáról zźrőjelentést készít,és azt a záró
kifizetési igényléssel egyidejűleg megküldi a Felelős Hatóság tészére.

A zárőjelentés keretében a pľojekt megvalósulását követően be kell számolni a
Projekt szakmai megvalósításáról, a Szerződésben, illetve a Projekt adatlapban
vállaltak teţesítésérőlaz egész Projekt megvalósítása során.
A Kedvezményezeţ. a Felel<js Hatóság él\tal készítettzáro éftékelésreaz annak
kézhezvételétköveto 5 napon belül észrevételttehet a Felelős Személpél.A
Felelős Hatóság az észręvételkézhezvételétkövęto 15 naptźri napon belül az abban
foglaltakat megvizsgálj a és az eľedményľől a Kedvezm ényezettet írásban értesíti.A

a

Felelős Hatóság ezt
m

e

gh

o s

sz ab b

íthatja, am

e

l

hatâridőt indokolt esetben

yrő l érte s ít i a Ke dv ezm ény ezettet.

15

l5

naptári

nappal
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A

10.9.9.4

költségtétel akkor tekinthető elismerhetőnek a Felelos Hatóság részériĺl,ha a

Felelős Személy által elfogadott elszámolható költségek közt szeľepel és a

pľojektmegvalósítás |ezáľása a FeIelos Személy által megtörtént.

10.9'9.5 A projektmegvalósítás Felelós Személy által történő lezźtrźsźnakvégso határideje a
Kedvezményezett zárójelentésének a Felelős Hatősâghoz való beérkezésétol
számított 90 naptári nap. Ebbe a határidőbe nęm számít bele a záľójelentést érinto

hiánypótlás teljesítésénekidotaľtama, a zźtrő értékelésretett észrevétel
vizsgálatânak időtartama, továbbá, amennyiben a Felelős Hatóság vagy a
Kedvezményezett működési körén kívül eso lényeges körülmény a lezárá.sÍ

befolyásoţa, akkor az annak megsztĺnéséigvagymegszüntetéséig tartó idoszak'

l0.9'9.6 A

Felelős Hatóság által elismert költségtétęl abban az esetben utasítható el, ha

a) a

költségtétęlt érintően

eredményeképpen, vagy

a Felelős

Hatóság utólag, szabźńyÍalansági eljárás

b) a

tâmogatźls felhasználásának ellenőrzésére feţogosított, a 20'3.1 pontban
felsorolt egyéb szeľvezetek â|tal v é gzetÍ utó agos el l en őrzés
l

megállapítja, hogy a Projekt végľehajtásakor a Kedvezményezett jogszabźiý
séľtett, illetve olyan hamis nyilatkozatot tett vagy adatokat szo|gźiltatott a Felelos
Hatóságnak, amely befolyásolta a koltségtételek elfogadását.

10.9.9.7 Amennyiben a költségek 10.9.9.6 pont alapján történő utólagos elutasítására a
zárójelentés elfogadását követően keľül sor, akkor a KędvezményezeÍta koľábban
kötelezhető.
már teţ esített kifi zetés visszatérítéséľe

10.10.
10.10.1

Támogatás folyósításának felfüggesztése

A Felelos
j o go su

lt a

Hatóság a jogszabâIyban illetve a Szerzodésben rneghatfuozott esetekbęn
tátmo gatës fo l yó

s

ítását fel

10.I0'2 A Felelős Hatóság felfiiggesztheti

fi.i g

geszten i.

a táInogatás folyósítását, ha

a) a 13.1. pont e), Đ, h), i), j) vagy m) pontjaiban foglaltak bekövetkeznek;
b) a Kedvezményezett źita| elvégzett tevékenységeltér a jóváhagyottól, nem a
iľányul' illetve a Szeľződésben meghatározott
meghatározott cél eléréséľe
célokhoz mén elorehaladás neki felróható okból nęm kielégítőés a
Kedvezményęzett az e|őírţ. koľrekciót nem teţesíti, illetve az ehhez kapcsolódó
szeľződésmódosítás a Kedv ezményezettnek felróható okból nęm j ön létre;

c) a támogatás báľmely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a
j

ogeľős hatósági engedély beszerzéséig;

d) a Kedvezményezett ellen a Szerzodéssel kapcsolatban szabáiýalansági eljárás
indul.
10.10.3

10.10.4

A

támogatás

A

KedvezményezetÍet a vele szemben alka|mazott szankciók nem mentesítik a
a jelen ASZF-ben foglalt kotelezettségei teţesítésealól.

l0.l0'2. pont szeľinti felfliggesztése esetén a

kártalanítás, káftérítés,illetve késędelmi kamat nem illeti meg.

Szerződésben, valamint
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11.
1

Haľmadik személy igénybevételea Pľojekt megvalĺísítźlsáůoz

1.1

Haľmadik személlyeI szerződéseket csak a következĺj feltételekkel lehet megktitni:

a Pľojekt egy korlátozott, a Kedvezm ényezett támogatási kérelmében
meghatározottrészénekvégrehajtásâravonatkozhat;
b) abban az esetben, ha a Kedvezményezett az a Projekt megvalósításëlhoz igénybe vett
harmadik sz em é y a|kalm azâs áĺt tám o gatás i kérę l m éb en terlł ezte,
c) abban az esetben, ha Kedvezményezett a tálmogatálsi kéľelmébennem teryeztę a
Pľojekt végľehajtása során további a Projekt megvalósításához igénybe vett harmadik
személy igénybevételét,de a Felelős Hatóság előzetes írásbeli engedelyét adta;
d) a Pľojekt megvalósításáthoz igénybe vett harmadik szeméIlyel tĺittitt śzerzi5désben az
érintett feladatokat meg kell határozni és a vonatkozó kiadásokat részletezni kell
és a
kiÍizetéseket a műszaki (rész)teţesítésekhezhozzákell rendelni;
e) a Pľojekt megvalósításáthoz igénybe vett harmadik személy igénybevételeesetén a
Kedvezményezett a Pľojekt végľehajtásáért és a Szeľződésuen levĺĺręndelkezések
betartősáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az a Pľojekt
megvalósításálhoz igénybe vett haľmadik személy a Szerződésbĺjl eredő igényeit
kiz ár őlag a Ked vezm é ny ezettel sz em ben é rvén yes íth eti ;
Đ a Kedvezményezett köteles a Projekt megvalósításźthoz igénybe vett harmadik
személlyel kt'tött szerződésekben gondoskodni a szerzód,ést biĺosító, a teljesítési
készséget fokozó mellékkötelezettségek alkalmazâsálról, azÁszr' szerinti ellenőrzések
tiĺľéséľől,
illetve dokumentum megőrzési és nyilvántaľtási kotelezettségről;
g) a szállítói finanszírozás esetén az a Pľojekt megvalósításźlhoz igénybe rrátt hur-udik
személy részéretörténő kiÍizetéshatáľidejét a Kedvezm enyěza köteles úgy
megszabni, hogy a Felelős Hatóság szźtmâra nyiwa álló 30 múnkanapos kifizetési
hatérido akkoľ kezdődik el, amikoľ a Kedvezm ényezettłila Felelőś Hatósághoz
megéľkezika jelen Ászp szerinti kifizetési igényíésés valamen nyi alátétmasztő
dokumentum;
h) a Projekt megvalósítâsához igénybe vett harmadik személy részérettjľténokifizetés
hatáľidejének megszabásakor a 10.8. pontban rögzített speciális szabállyokat
érvényesíteniszükséges.
a) csak

l

1l'2 Amęnnyiben a bęszerzést a KedvezményezetÎa Kbt. szabályai

alkalmazétsânak
szabáiyszerű mellőzésével _ a beszerzés értékétőlfiiggően háľom, illetve egy ajánlat
bekérésével_ bonyolítottale, a 11'1 pont f) alponttól eltérĺjena Kedvezményezett nem
köteles
szerződést biztosító, teţesítésikészségetfokozó mellékköteíezettségek

a

alkalmazásćłra.

11.3 A közbeszerzések és a kiizbeszeľzési szabályok alkalmazásânak kiitelezettsége alól
mentes beszeľzések
11.3.1

Ha a KedvezményezetÎa Projekt megvalósításához harmadik személý vesz igénybe,
közbeszerzési éľtékhatárokateléľő értékűbeszerzéseit a Kbi. szabá1yaínak

a

megfeleloen köteles lebonyolítani. A Kbt. szerinti kivételi köľbe tartoző
beszerzéseket a Kedvezményezett a Kbt. fe|hatalmazása alapján megalkotott külön
jogszabźůy oknak megfel elően valósítj a meg.

I7
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Amennyiben
a) a harmadik személy igénybevételéreirányulő szerzodés Kbt. szeľinti becsült
értéke - figyelemmel a Kbt-nek a részekľebontás tilalmâra vonatkozó szabáiyaira,
valamint a jogszabály éital nevesített kivételekre is - nem éľiel a központi

költségvetésrol

szóló törvényben nemzeti értékhatárkéntmeghatźlrozoÍt

közbęszerzési éľtékhatárt,v agy
b) az e|jârás nem taľtozik a Kbt. hatâlya a|â,

Kedvezményezettnek legalább három egymástó|, valamint az ajánlatkéľőtol
fiiggetlen, a szerződés teljesítésérevaló alkalmasság feltételeit a Kedvezményezett
megítéléseszerint teljesíteni képes, Kbt. szerinti gazdasâgi szeľeplőt kell
ajánlaţtételre felhívnia, kivéve, ha a szerződés miiszaki-technikai sajátosságok,
miivészeti szempontok vagy kizârőlagos jogok védelme miatt, valamint az adott
tevékenység speciális jellegére tekintettel, továbbá amennyiben a Kedvezményezett
felé a büntetés-végrehajtási szervezeÍnek ellátási kötelezettsége áll fenn, a Felelos
Hatóság előzetes engedélyévelkizârőlag egy meghatârozotÎszeméllyel, vagy
szervezettel köthető meg. A felhívásnak tartalmaznia kell mindazon információkat
amelyek az eljźrtsban való megfelelő ajánlattételhez szükségesek.

a

11.3.3

Az

.

pontjától eltérően a Felelős Hatóság előzetesen engedélyezheti a
kiválasztás egyéb módját is' amennyiben a Kedvezményezett a versený és a
11

.3. l

költséghatékonysági szempontokat megfelelően biztosítj a.
11.3.4

A

Kedvezményezett a 11.3.1-1l.3'2.pont szerinti eţárás előkészítéseés lefolytatása
soľán köteles biztosítani a támogatás ésszeníés hatékony ťelhasználőlsát, a verseny
tisztasâgź.i- és átláthatósâgái, az ellenoľizhetőséget, az esélyegyenlőséget és az
egyenlő bánásmódot, valamint köteles jóhiszemrĺen és tisztességesen eljárni. A
szerződés tárgyát, feltételeit, a Projekt megvalósításában
Kedvezményezett

a

közremiĺködo haľmadik személy kiválasztásľa irányuló eţárási szabályok rövid
\eírásât' valamint az értékelésszempontját és módszerét nem hatârozhatja meg oly
módon, hogy azzal egyes gazdasági szereplőket vagy árukat, szolgźitatásokat az
eljáľásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátľányos vagy elonyös
megkülönboztetésüket eredményezi. Ha a beszeľzéstárgyának egyértelmű és
kozéľthető meghatźĺrozása szükségessé tesz meghatâľozott gyźrtmátnyú, eľedetű,
típusúdologra, eţáľásra, tevékenységre, személyre, szabadalomľa vagy védjegyre
való hivatkozâst, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a târgy
jellegének egyéľtelmtímeghatározása érdekébentöľtént, és a megnevezés mellett a
,,Y 49Y azzal egy enéľtékű''kifej ezést ke l l szeľepeltetn i .
1

1

1.3.5

A

Kedvezményezett

1.3.6

A

11.3.1

a

11.3'1 pont szerinti eţárásban kizárőlag

_

11.3.5 pontokat nem

legelonyösebb

kell alkalmazni abban az esetben, ha a szerződés

Kbt. szerinti becstilt éľtéke_ figyelemmel a részekľebontás tilalmáľa vonatkozó
szabźlyokra is _ nem éri el a nettó

11.3.7

a

ajánlatot benyujtó gazdasági szereplőt vźiaszthatja ki, amely az értékelésszempontja
és módszere szeľint a legalacsonyabb árat, a legalacsonyabb költséget, vagy a
l e gj o bb éľ- ér ték ar ânyí tartalm aző aj átnllat b en yúj tój a l eh et.

l millió foľint összegtĺ

A Kedvezményezett a

éľtékhatáľt.

11.3.1 pont szeľinti eljáľás tekintetében legkésőbb az e|járâs
előkészítésévelegy időben onálló eljárási szabëĺlyokat alakíthat ki,ha az megfelel az
11,3.1 - 11.3.5 pontokban foglaltaknak.
18
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t2.

ASzerződés módosítása

l2.l A

Szerződés módosítását

a

Kedvezm ényezett

és a Felelős Hatóság

kezdeményezheti. Báľmely módosítás csak íľásban és közös

l2.2

egyaránt
megegyezéssel történhet.

Ha a Kedvezményezettnęk a Szerződésben rögzített, vagy bármely jogszabálly
alapján
FeIeIĺísHatóság részéreszolgátltatott adatában iárttozás Î-ovă*ezĺtb", "
u
Kedvezményezett a tudomásszerzéstól számított 8 napon beliil köteles azt bejelenteni
a Felelős Hatóságnak.

12.3 Ha a Projekt
Kedvezm

én y

mtĺszaki/szakmai tartalma, költségvetése, iitemezése váItozik a
le s azt elozetesen bej e len ten i a Fe l el tís Hatóságnak.

ezett köte

12-4 A

vźůtozáskezelését szolgáló intézkedést ideértve a Szerzódés módosításának
kezdeményezésétis - a Felelős Hatóság bejelentés nélküI is megkezdheti,
ha olyan
változást észlel a Projektben, amely ezt indokoţa.

-

I2.5 A

bejelentést vagy észlelést követően a Felelős Hatóság 30 napon be1ül
megte szi az
általa nyilvántartott adatok megvźitoztatására, a Szeřződés módosĺtasá ţa vagy
a
módosítás elutasítására, a Szerződésben meghatârozott esetben az attól
töľténő
eláilásra, a jogosulatlanul igénybe vett támógatás visszakövetelésére vagy
más

sziikséges eljáľás lefolytatásáľa irányuló intézkedést. Az intézkedést a Felelős
Fiatóság
bejelentés taľtalmának, körülményeinek méľlegelésével,a Projekt eredmenyei
végrehajtásának szem pontj aira tek intette l v á|asztj a me g.

a

12-6

A

12.7

Ha a támogatott tevékenységösszköltsége csökken a Íervęzetthez képest, a tźtmogatźls
összegét az összköltség csökkenésélrek aľânyáhan csokkenteni kell, tbbb foľrás
esetén
az eredęti aľányoknak m egfelelően.

Kędvezményezettnek felróható okból felmerülő, a szerződéses váIlalásokat
kedvez<ítleniil éľintő módosítási igény nem hagyható jővá' a megítélttámogatás
arányos csökkentése néIktil.

l2.8 A

Kedvezményezett kizáľőlag

a

támogatáts aľányos csökkentése męllętt jogosult

csökkenteni az indikátor célértékét'

I2'9

Ha egy indikátor nem éľieI a Projektre a Szeľzodésben meghat ározotÍ érték75Yo-át,
a
támogatâs arányosan csökkentésre kerül, illetve a Kedvezményezett _ a vis
maior
esetét kivéve - a támogatás arânyos részétkötelęs visszafizetni. Ha az indikátor
teljesüIése adott tevékenységhez. kcjtheto' az arányosítást a tevékenységre jutó
támogatás arányáhan kell elvégezni.

I2.l0 A

Kedvezményezett jogi személy tekintetében bekovetkezett átalakulás esętén a
jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a pźllyánati kiírásban
foglalt
feltételeknek megfelel és ahhoz a Felelős Hatóság előzetesen hozzáţálul.

l2.ll

Ha az új Kedvezményezettjogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a
_ ideéľtvea kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett

támogatási jogviszonyba

t9
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jogutódlást is _, nem szükséges a Felelos Hatóság előzetes hozzâjárulźlsa, a Szeľződés
módosítása a FeIelős Hatóság által elóíľt formában történhet.

l2.12 Nem

a)
b)
c)
d)

e)

módosítható a Szerzodés, ha:

a Kedvezményezett el akaľ térni apźiyáz'aÍi kiíľás feltételeitől;

céljźĺ;
jogosultsági
feltétel volt az elbírálás
a módosítás olyan szempontra irányul, amely
során, és a módosítást kovetően már nem teţestilne;
u a Projekt előkészítésekorelĺjľelátható, teľvezhető köľülmény miatt meľtilt fel,
kivéve az a|apvetó célok teţestilésételősegítő, ésszerűsítéstcélzó módosításokat;
a módosítás megváltoztatná a Pľojekt alapvető

a Kedvezményezett tervezési hiba miatt kezdeményezi a módosítást;

Đ a

Projekt költségvetéséľevonatkozó módosítás eredményeként a módosítások
kumulált éľtékemeghaladná az elszámolható költségek összegének Ż5%o-át _ a
kĹilönösen indokolt esetektől eltekinwe. Költségnemek közötti átcsoportosítás
ęsetében az źicsoportosított tételt a ŻS%o-os koľlát számításakoľ csak egyszer kell
Íigyelembe veľni;
g) a kérelem visszamenoleges hatályu módosításra irányul _ a külonösen indokolt
esetektől eltekinwe;

h)

Đ

a Projekt a módosított feltételekkel nem lett

volna támogathatő;

a módosítás következtében a Pľojekt fizikai befejezésének határideje tulnyúlna a
munkaprogram ban r ogzített végső hatáľidon.

I2.I3 A Felelős Hatóság által elkészítęttSzerzodésmódosítást a Kedvezményezett annak
kézhezvéte|étolszámított l5 naptźri napon beliil koteles cégszeľűen aláírva
visszaktildeni. Az elektronikus úton megkötött Szerződés módosítására a
szerzĺ1déskötéssel azonos módon, elektronikusan kerül soľ.

l2.|4

A

Felelős Hatóság köteles kezdeményezni a Szeľzodés,illetve jelen

ĺszp

módosítását abban az esetben is,ha az a Projekt szabźůyszerłjmegvalósítása érdekében
sztikséges, valamint ha a módosítás a KedvezményezetÍ szőmfua többletkötelezettséget
eredményez, de arua jogszabâly alapján ellenőrzésľe jogosult szeľv megállapítása és
javaslata, az Európai Bizottság hatârozata, áIlásfoglalása, vagy
vonatkozó
jogszabályok változása miatt van szükség.

a

12.15 Amennyiben a Kedvezményezett a Felelős Hatóság jóváhagyásźnak hiányźlban a
Projekt végľehajtás źÍérinto váitoztatást hajt végre, az ebból eredő szabálýalansâgért,
annak jogkövetkezményeiért, valamint a tëlmogatás visszafizetéséérta
Kedvezmén y ezetţ fe

13.

l

el

ős.

Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

13.1 A

Szeľződés megszegésénekminősül különosen, ha

a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve
nem a Projekt céljának megfeleloen használja fel a üzemeltetési kötelezettség
időtańama alatt;
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pźiyźz,ati
dokumentációban, illetve a Projekt megvalósítása során a tâmogatźlsi kéľelem,a
20

eszpl 2016.03.

16.

Projekt szakmai, pénzügyi Íartalmáúérdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott, vały ilyen nýlatkozatot tett, illetve a SzerződŹs
megkötésének feltételekéntmeghatá rozottnyi latkozatai bármelyiĹét visszavonia;
c) a KedvezményezetÎa tźmogatást nem a Szerzodésben meghatározott - Projekt
m

d)

egval

ó

sítá sáĺra hasznátţ a

fe l ;

a KedvezményezeÍtnek felróhatóan k<jvętkezik be a Projekt meghiúsulását előidéző
köruImény;

e)

f)
g)

a Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt tartós

akad áiyoztatâsát
előidézo koriilmény;
a KedvezményezeÍta Szerzodésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét
nem,
vagy csak ľészbenteljesíti;

a KedvezményezeÍthatáľid<jben nem vagy nem megfelelően teţesíti a Projekt
jelentéstételi kötelezettségeit (Projekt előrehaladási jelentés,
záľój"elentés, Prdekt
fenntartási jelentés), és azt a Felelos Hatóság által adott pothatáľidĺĺn
belĹil sem
teljesíti;

h)

a

KedvezményezetÎa kĺjzbeszezésre vonatkozó, illetve

a

Projekt

keretében

lefolytatott beszerzési eljárások tekintetében jogszabályban előíľt ktĺtelJzettségeit
nem,
Vagy nem szabályszerűen teljesíteffe;
i) a Kedvezményezett a tájékoztatásľa és nyilvánosságra vonatko zó kötelezettségeit nem,
vagy nem szabáiyszeruen teţesítette;
j) a Kedvezményezett az ellenł5rzésľejogosult ellęnł3rzo szervek, illetve a Felelős
Hatóság âItal végzett helyszíni ellenőrzéseket végzők munkáját akadályozza, vagy
az
el lenőrzést megtagadja;
k) a KedvezményezetĹ _ az ellęnóľzésttÍrésikötelezettségének megtagadása esetén az

ellenőrzést az erre iľányuló írásbeli feIszólításban ňegjelölt llaiáriooig sem teszi
lehetővé;

1) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb _ jogszabályban, a Szerződésben,
vagy a
jelen ÁSZF-ben rögzített - köielerrtt'eget *""gs'"gi, meiyet ezen dokumęntumok
szerződésszegésnek m n ős íten ek;
m)a Felelős Hatóság a Szeľződésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit
nem
Vagy nem határidőben teţesíti;
n) valamely Projektelem Szerződésben rogzített ouĘut és eľedmény indikátorai
nem
teljesülnek a célértékhezképest legalább 75oÁ-os ménékben, ,ugy ăteţesítésménékę
a dokumentációs hiányosságok következtében nem áIlapítható mĘ;
o) a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő ĺdopontiatol számitott
6
hónapon belül a Projekt megvalósítása nem kezdődik meg' vagy a Kedvezm ényezett
a
köItségvetési támogatás ígénybevételétneki felróható okból ňôm kezdemény ezi
és a
Kedvezményezettkésedelmét ezidő alatt nem menti ki íľásban a Felelős Hatóságnál.
i

l3,2 A Szeľződés megszegésének jogkövetkezményei
l3.2.l

A

Kedvezményezett olđalánfelmeľüIt szerződésszegés annak srilyosságától és
fi'i ggően az alźlbbij ogkövetke zmény eket vonj a maga után :

típusátó I

a) a Felelős Hatóság rendkívüli beszámolási
b) a támogatás folyósításának időleges

kötęlezettséget ír elő;
felfi.iggesztése a Felelős Hatóság által

megkívánt intézkedések megtételéig;
támogatás teţes vagy részleges megvonása, vagy aZ átutalt kifizetés
visszakö'vetelése Áht. 53/A' Şçzj beuezaese szerinti-iigyleti kamattal növelt
mértékben. Késedelmes visszafizetés esetén a Kędvezm ényezett a Po1gári

c) a
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Töľvénykönyvrol szóló 2013. évi V' törvény (a továbbiakban: Ptk.) ó:48. Şszeľinti
késedelmi kamat fizetéséľeköteles, A késedelmes kifizetésre vonatkozó kamatot a
fizetési határidő napja és a taftozźs kifizetésének napja kĺizötti időszakra kell
számolni, amelynél a kezdó nap a fizetési határidőt követő nap, utolsó napja az a
n ap, am ikor a Kedv ezm ény ezett a tartozâsźi teţ es ítette ;
đ)a Szerződés felmond âsźlt a 1 5. pontban foglalt rendelkezések Íigyelembevételével;
e) a Szerzódéstol való elállást a 16. pontban foglalt rendelkezések figyelembe
vételével;
Đ a 13.1. n) pontban foglaltak esetén az érintett PĄektelemre vonatkozóan a Projekt
költségvetésének arányos csökkentését;
g) Szabálýalansági eljárás lefolytatását a 18. pontban foglalt rendelkezések
figyelembe vételével;
h) a projektmenedzsment költégekre ęso tâmogatás csökkentése;
Đ a Felelős Hatóság a l3'I. g), k) és o) pontban foglalt szerzodésszegések esetén a
késedelmi kötbért is érvényesíthet,amelyet ĺjnállóan vagy más szankcióval
egyidejűleg a|kalmazhat A késedelmi kötbéľ napi méľtékea kötbér alapjźt képezo
költségvetésbol nyuj tott tám ogatás 1 DoÁ-źnak l /3 6 5 -öd tésze.

A

késedelmi kotbér alapja a 13.1. g) és 13.1. k) pont esetében a Projekt
eloľehaladási jelentés esedékességéig,illetve az el|enorzéstiirési kötelezettség
megséftéséigkifizetett koltségvetésből nyujtott támogatás összege, a 13.1. o) pont
esetében a megítéltköltségvetésből az adott Projektelemľe eső támogatás <isszege.

A kötbéľfizetés kezdő időpontja a 13'l. g) pont esetében a Projekt előrehaladási
jelentéstételikötelezettség teţesítésénekeredeti határideje, utolsó napja a Projekt
elorehaladási jelentés benyujtását megeloző naptátri nap, a 13.l. k) pont esetében az
ęllenorzéstűľésikotelezettség megţagadásának napja, utolsó napja pedig az
ellenőľzés lehetővé tételéneknapját megelozó naptári nap, a 13.1. o) pont esetében
az adott projektelem megvalósítása befejezésénekSzerződés szerinti határideje,
utolsó napja az adott projektelem befejezésének tényleges napja.
A jogkövetkezmények

13.2.2

végrehajtásából eľedŐ többletköltségek a Kedvezményezettet

terhelik.
13.2.3

A Felelos

Hatóság oldalán felmeľült szerzodésszegés esetére, és a szerződésszegés
Szęľzodésben és ÁSzp-ben nęm szabállyozott kérdéseireegyebekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseit kel l alkalmazni.

14. A

Szerzłjdés megszĺĺnése

A

Szerződésben részes felek megállapodnak abban, hogy

a Szeľzodés a teţesítést

(beleéľfveaz eIlenőrzéstűľési,fęnntaľtási valamint a dokumentum-megoľzési
kotelezettséget is) megelőzoen csak vis maioľ, lehetetlenülés, a Felelos Hatóság, vagy

a Kedvezm ényezett źitali, a Szeľződésben meghatározott esetekben és módon történő
felmondás, elállás, vagy a bíľóság határozata alapjén szűnik meg.

15.

A Szeľződés felmondása

15.1 A Kedvęzményezett

fęlmondási joga

a

jogviszony jellege miatt kizárt.
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A Felelős Hatóság a kĺjvetkez<j esetekben káľtéľítésikötelezettség nélkiil felmondhatja
a Szerzodést:

a) a Kedvęzményezett jogi,

pénzügyi helyzete oly módon változik meg, hogy az a
Szeľződés tartalmált jelentős mértékbęn megváltoztatja, vagy urn.ý aláţian a
Kedvezményezett minÍ. pályźaó vagy az źlltala benyújtott támogatási kérelerň nem
felelt volna meg a pályźu'ati kiírásban és az elszámolhatósági útmutatóban foglalt

feItételeknek;

b) ha a

c)

Kedvezm ényezetÎ'etjogerős döntés alapján valamely hatóság elmarasztalja
jelen Projekttel kapcsolatos cselekménye, vagy súlyos szakmai vétségemiatt;
ha a Kędvezményezett Projekt végrehajtásáéľt felęlős vezetőjétlvezétőit, a Projekt
megvalósításában kulcsfontosságú feladatot ellátó munkatársait a Btk-ba ütköz_ő, a
Kedvezményezett tevékenységévelösszefi.iggésben elkövetett cselekménye miatt

jo

gerős

b

íľói ítélette l elmar asztaltźtk;

d) ha a Kedvezményezett vis maioľ bekövetkeztekoľ nem értesítettea Felelős
Hatóságot határidőben

e) ha

a

;

Kedvezmé,nyezett szándékosan vagy súlyos gondatlanságból jelentős
szabálýalanságot, illetve csalást, vagy más jogséľtő cselekményt kovét el ďľ.3"łt
végrehajtása során, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit hátrányosan érinti,
azt sérti vagy veszélyezteti. Jelentős szabáiyÎalanságnak minősüi dZ, ha a
Kedvezményezett valamely szerzodés vagy jogszabály rendelkezését cselekvéssel
vagy mulasztással megszegi, és az az uniós költségvetés megkárosításźthoz vezet
vagy vezethet.

15.3 Felmondásľa iľányuló eljáľás
15.3.1

A Felelős Hatóság felmondási jogával a 13.l. pontban jelöIt bármely ok tudomásra
jutásától számított l5 naptári napon belÍil élhet.

15.3.2

A Felelős
szálmítva

Hatóság ťelmondási szándékot tartalmaző közleményének kézhezvételétol
l5 naptári nap álI a Kedvezményezett rendelkęzésére, hogy a felmondási

nyilatkozattal kapcsolatos észľevételeiteţuttassa

a

Felelős Hatósághoz. A

Kedvezményezett ebben az idi5szakban dönthet a Projekt saját kockŁ atáľa töfténo
fo lyatásáró l v agy a tevéken ység fel fi'iggesztéséľő I .
15.3.3

A

Felel<is Hatóság

a

Kedvezményezett 15.3.2 pont szerinti észrevételéneka

kézhezvéte\étől szźmított15 naptári napon belĺil íľásban éľtesítia KedvezményezeÍtet
az észrevételek elfogadhatóságáról. Amennyiben az észrevételeket nem fogadja el, a
felmondás azerre irányuló írásbeli értesítéskézhezvételétkĺjvętő 30. naptári napon lép

hatźiyba'

t5.4 A felmondás joghatása

l5.4.l Felmondás

esetén a Felelős Hatóság źitalli kifizetések azon támogatható kiadásokra
koľlátozódnak, amelyek ténylegesen felmęrültęk a Kedvezm ényezetÍ részéroladdig az
időpontig, amikor a Szerzodés megsziĺnik a l5.2' _ 15.4. pontok alapjźn. A Felelos
Hatósźęhoz nem nyújtható be kifizetési igénylésazon kötelezettségvállalások alapján
felmerüIt kiadásokra, amelyek teljesítésea Szeruődés megszűnésétkövetően válĺk

esedékessé.
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t6.

A Kedvezm

ényezett szâmźra a felmondás hatályosulásától számított 30 naptáľi nap áll
rendelkezésre, hogy az el nem szźlmolt költségek kifizetésérekéľelmetnyújtson be.

Amennyiben ezen időn belül a kérelem nem érkezik meg, a Felelos Hatóság a
Szeľződés felmondásának hatályosulásáig felmęľült koltségeket nem térítimeg.

Ha a Felelős Hatóság azért mondja fel a Szerződést, mert a Kedvezményezett

15.4.3

határidĺjn belül nem készítettel valamely Projekt előrehaladási jelentést, és ennek a
kötelezettségnek a hiánypótlására vonatkozó Felelos Hatósági felszólítás kézhezvéte|ét
követő 15 naptári napon belül sem tett eleget, de az indikátorok legalább 75o/o-ban
teţesültek, a Felelős Hatóság nem téľítimeg a Kedvezményezet1oldalrín a felmondás
kézhemételétolannak hatályosulásáig felmerĹilt költségeket, és visszak<jveteli azokat
az összegeket, amelyek felhasználása nincs alátźlmasztva a Felelős Hatóság által
j óváhagyott Projekt előrehaladási j elentésekkel.

15.4.4

Ha a Felelős Hatóság a 15.2. pont b), c) vagy e) pontja alapján mondja fel a
Szeľződést, a Felelős Hatóság az źitala jóváhagyott Projekt előrehaladási jelentések
a|apjân kifizetett összegek teţes vagy részleges visszaťlzętésétkéľheti a hiányosságok
súlyának arźnyálban.

15.4.5

16.

A Felelős

Hatóság visszaköveteli mindazt az összeget, amelynek felhasználása nincs
alźltátmasztva a Felelős Hatóság éital jóvźĺhagyott Projekt előrehaladási jelentésekkel.

A Szeľződéstől való elállás

16.1

KedvezményezeÍt kártérítésikötelezettség nélktil ęláIlhat a Szeľződéstől, amennyiben

annak teţesítésérea Szerződés megkötését követőęn, neki fel nem róható okból
beállott köľülmény folytán nem képes.

16.2 A

Kedvezményezett a Pľojekt megvalósításához igénybe vett haľmadik személlyel
kötött szerz<ĺdéseiben koteles kikötni az ęlźilás jogźúlega|âbb aľľa az esetre, ha a
Projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy ellen a szerződéskötést
követoen fęlszámolást, végelszźlmolási, hivatalból törlési, illewe egyéb, a
megszüntetéséľe irányuló eţárás indul.

t6.3

A Felelős Hatóság elállhat

a Szerződéstől a következo esetekben

Kedvezményezett neki felľóhatóan nem teţesítia jogszabźiy vagy a
Szerződés alapjân ot tęrhe lő kcitel ezettségét;
ha a Szeľzodésben rögzített megvalósítási idoszak kezdő időpontjától szâmított 6
hónapon belül a Szerződésben foglaltak teţesítésea Kedvezményezettnek
felróható okból nem kezdodik meg, vagy a KedvezményezetÍ a támogatás
igénybevételéta Szerzódésben rögzített megvalósítási időszak kezdő idopontjától
számított 6 hónapon belül nem kezdeményezi, és késedelmétezen idő alatt írásban
sem menti ki;
ha a Kedvezményezett a Felelős Hatósággal bizonyíthatőan valótlan tényeket
közölt, hamis ađatotszolgáltatott, vagy ha a Projekt előľehaladásijelentéseket nem
a valóságnak megfelelo tartalommal nyujtja be annak érdekében, hogy a
Szeľződésben szabályozott támogatást megkapj Ţ vagy annak összegét növeţe;
ha a Kedvęzményezett nem a Projekt céljźrahasználjafel a támogatás összegét;

a) ha a
b)

c)

d)

24

aszpl 2016.03.
e) ha

16.

a

Szerződésben foglalt tevékenységekmegvalósítása meghiúsul, taltós
akadâlyba ütközik, vagy olyan jelentős késedelmet szenved, amely-kovetŕ.rtJb.n
a Projekt céţa nem valósítható meg;

Đ

ha a Kedvezményezett a pâlyázati kiíľás és elszámolhatósági útmutatő vagy
a
Szeľződ és á ltal m egkovete lt ny ilatkozatai bárm el yikét vi sszavonj a;
ha osztott ťtnanszírozátsúProjekt esetében a Kedvezményezett ěl n"rn

g)

hozzájárulása

számolható

nem âll rendelkezésľe,vagy annak meglétérevonatkozó

nyilatkozatáttaKedvezményezettvisszavonja;

h) ha a kedvezményezett ellen a bíľóság jogerős döntése alapján felszámolási,
végelszámolási, kényszeľtöľlési,vagy az ismeretlen székhelyű cég

a

megszĺ'intetéséreírányuló eljárás indult, vagy

Kedvezményezettel szemben
kedve zményezett
fizetésképtelenségével,iIletve megszüntetésével összefi.ĺggésben indult eliar,ĺs
van

végľehajtási, adósságrendezési,
folyamatban;
ha a Kedvezményezett

Đ
j)

támogatásban;

az eht.

vagy egyéb, a

alapján nem részesíthető költségvetésből nyujtott

ha a Kedvezményezett nem rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásá;1,oz

szükséges valamenný jogeľős hatósági engedéIlyel, iuey" ur|t

proj ektm

k) ha a

e

gval ós ítás idotartama al att v i sszavonj ák

a

Kedvezményezett a beszedési megbízást nem nyujtja be valamennyi
Magyaroľszágon vezeteÍt bankszáĺmlája tekintetében, vagy a -biszedési megbízást
visszavoqia.
;

16.4 Az elállás jogkövetkezményei

A

Szerzĺjdésannak megkötésére visszameno

Kedvezményezett k<iteles
visszafizetri.

17.

a

tźtmogatźseláIlás

hatállyal
időpondáig

sziĺnik ffi€g, és a
folyósított

összegét

Vis maioľ

I7.l A vis

maior báľmilyen előre nem láthato kivételes helyzet vagy esemény, amely a
Szerződő felek hatókörén kívül esik, és amely megakadályozzabé,łmelyikuket valamely
szerződéses kotelezettségük teljesítésében,és nem valamelyikük fęIľóňató köztęhatásă,
hibája vagy hanyagsága folýán kĺjvetkezett be, illewe lekiizdhetetlęnnek bizonyulí
minden megfelelő intézkedésellenéľe.

17.2

A felszerelés vały az anyag hibája, vagy a ľendelkezésükľe bocsátásukban jelentkező
késedelem, munkaügyi vita, sztrâjk vagy pénzügyi gondok nem minősulnek vis
maiornak a hibás fel tekintetében.

I7.3 A vis maiort észlelő szerződő fel késedelem nélkül, íľásban éľtesítia másik szęrződó
felet tér1ivevényes, vagy ajánlott levélben, faxon vagy e-mailben, amelyben leĘa
a vis
maioľ teľmészetét,annak várhatő időtartamáÍ és előre láthatő következmtnyeit.

17.4 Egýkszerzödő
kötęlezettségeit

éľtesítette.A

enyhítésére.

fél részéľőlsem minosül szerződésszegésnek, haaSzerzódésben foglalt
vis maioľ miatt nem fudta tęljesíteni és arról a másik felet írásban
szerzodő felek mindent megtesznek a vis maiorból eredő károk
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18.

Szabálytalanság

18.1

A

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy szabźtlýalanság megâllapítźlsa esętén a
Felelős Hatóság jogosult a kifizetési igénylésbenszereplő, szabâlyta|ansággal érintett
tétęlek <isszegéből a szabálýalanság összegének megfelelo támogatás kifizetését
elutasítani, a mźr kifizetett támogatás összegébol a szabálýalanság osszegének
megfelelő mértékűtámogatást visszakövetelni, ezze| egyidejrĺleg a Szerződésben
megítéIttámogatást a szabáÄýalanság összegével csökkenteni. A Felelos Hatóság
jogosult tovâbbâ a vonatkozó jogszabályokban, a jogszabályok szerinti szabáIyzatban,
illetve az azok alapján kiadott szabályzatban meghatáľozott más szankciót alkalmazni.
A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a
Szerződésben foglalt kötelezettségei teţ esítésealól.

I8.2 A Kedvezményezett köteles bejelenteni a szabâlyţalanság gyanúját annak észlelésétol
szźlmított l0 naptáľi napon belül a Fęlelős Hatóságnak.

18.3

A

a

Szerzodés aláíľásával hozzáţárulásât adja ahhoz, hogy
szabál7Ąalanság megállapítása esetén a Felelos Hatóság a Kedvezményezett nevét, a
szabźtlytalanság elkĺivetésénękmódját és a szabátlytalanság összegét nyilvánosságľa
Kedvezményezett

hozza.

19.

Követeléskezelés

19.1 Ha a KedvezményezetÍszámáravalamely Összeg jogalap nélküI keľült kifizetésľe, vagy
a Szerződés alapján visszafizetési kötelezettség áll fenn, a Felelős Hatóság a jogalap
nélküli gazdagodás tudomásľa jutásától szâmított 30 naptári napon belül _ maximum 30
naptári napos határido tűzésével- felhÍvja a Kedvezményezettet a jogalap nélkül
kifizetett összeg visszafizetésére (fizetési felszólítás). A Kedvezményezett az aďdig
folyósított támogatás összegét az ,Ąht.53/A. Ş(2) bekezdése szerinti ĺigyleti kamattal
növelt mértékbena visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 napon belül köteles
visszafizetni. A kamatszâmitźs kezdő időpontja a támogatźls folyósításźnak napja,
illetve jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési
kotelezettség teţ esítéséneknapj a.

19.2 Ha a Kedvezményezettnek visszafizetési kötęlezettsége keletkezik, a Felelos Hatóság a
kovetelés összegét az adott Projektre vonatkozóan a Kedvezményezett részéremegítélt,
de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszźmítja. A visszafizetési kötelezettséget
a Felelős Hatóság énesítésben, vagy ha a beszámítás nem vagy csak részben lehetséges,
fi zetési felszólításban közli a Kedvezm ényezeÍtel'
19.3 Ha a KedvezményezeÍt avisszafizetési kötelezettség teţesítésévelkésedelembe esik, a
késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie. A késedelmes kifizetésľe
vonatkozó kamatot a fizętési határido napja és a tartozás kifizetésének napja koz<jtti
időszakra kell számolni' amelynél a kezdő nap a fizetési hatáľidot követő nap, utolsó
napja az a nap' amikor a tartozás összege a Felelos Hatóság bankszámláján jóváírásra
került.
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16.

l9'4 Kincstári kĺjrbe tartoző

költségvetési szeruek esetén a

kamatfizetési köte ezetts éget n em
l

l9.| és 19.3 pont

ke l I érvényes íten i.

szerinti

19.5 A Felelős Hatóság visszaťlzetésľeirĺínyuló követelése éľvényesítésének
sorrendje:

1.

2.
3.
4.
5.

fizetési felszólítás;
beszedési megbízás;
adók módjára töfténő behajtás;
végrehajtási eţárás kezdeményezése az

Alap támogatásźľval beszerzett, illetve

Kedvezményezettvagyonátképezovagyontárgyaka;
az,ąht. 53/A. l Q) běkezdésében foglJtak alkăímazása'

a

19.6 Beszedési megbízás alkalmazása esetén a Felelős Hatóság a visszafizetési kötelezettség
keletkezését követően _ a Kedvezményezett egyidejű éňesítéseme1lett
- a beszedési
megbízásnak a Kedvezményezett szźtmlavezętő bankjához töfténő benyújtásával
éľvényesítia visszaťlzetés iránti igényét.

l9.7 Ha a

megťlzetett összeg nem fedezi a tartozâst, azÍ e|őször a költségekľe, a késedelmi
kamatra, majd a tőketartozásokľa kell foľdítani.

l9.8 Ha a Kedvezményezettvisszaťlzetési k<jtelezettségének avisszaťlzetésre megállapított

határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, és a beszálmítźs, a kikötött
biztosíték
élvényesítéseszeľinti levonás eľedménýelen volt, a Felelős Hatóság az eht.53/A.
$ (3)
bekezdése alapján a vissza nem Íizetett összeg adók módjáľa töľtéňő behajtása
cel3áuoi
megkeresi az á|lami adóhatóságot.

19.9 A Felelős Hatóság avisszaťĺzętésrękötelezés időpontjábanmźl- folyamatban lévĺĺcsőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszeľtöľlési,valamint egyéb, a Kedvezm ényezett
fizetésképtelenségével,illetvę megszüntetésével osszefiiggésben induló eljárásba
köteles bekapcsolódni, illetvę követelését bejelenteni' Az eljáľásba történő
bekapcsolódást, illetve a követęlés bejelentését megelőzően a Ěelelős Hatóság
méľlegeli, hogy az eljárásban tciľténő részvétel,illetve a bejelentés költségei aľánybaň
áI

l

nak-e a

v árhatóan behajtható

összeggel.

19.10A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Európai Unió működéséről szóló
Szerződés 299. cikke a\apján a Bizottság olyan hatáľozatai, amelyek a tagállamokat
kivéve _ a jogalanyokra vagyoni kötelezettséget ľónak, végľehajthâtők. Az iýen döntés
ęllen az Euľópai Unió Töľvényszékéhez lehet fellebbeai.

l9.11A visszaťlzetésérvényesítéséből
származó ttibbletköltségek a
terhelik.

KedvezményezeÍtet

19.l2A Felelős Hatóság minden esetben a Kedvezményezettel szemben érvényesítia
visszafizetést.

19.I3

A

20.

Tĺĺmogatások ellenőľzése

20.1

pénztartozźls visszafizetésére egyebekben

aPtk. szabźllyai érvényesek.

A Felelős Hatóság által lefolytatott pľojektellenőľzésés monitoľing
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folyamatba épített_ dokumentum alapú és helyszíni _ ellenőrzés részekénta Felelos

Hatóságnak a hitelesítéskeľetében gondoskodnia kell a Kedvezményezett â|ta|
benyujtott jelentések, nyilatkozatok és kiÍizetésiigénylésekformai és taľ-talmi
eIlenőrzésének lefolyatásáról, annak megźú|apítálsacéljából, hogy a Kedvezményezett
a Szęrzodésben ľögzített, vaEY atőmogatâsi kérelem alapján vállalt kötelezettségeit _ a
vonatkozó euľópai uniós és nemzetijogszabályokkal összhangban - teljesítette'

Ż0.l.2

Az

osszes elszámoló bizonylat tekintetében a Felelős Hatóság az adminisztratív
szempontú ellenőrzése alkalmával
a) formai és pénzügyi ellenorzést végez;

b) vizsgáţa a Szeľződésnek megfelelő szakmai és pénzügyi előrehaladását;

c) vizsgálatot végez annak ellenőrzésére, hogy a felhasznźtlás összhangban van-e a
Szerződéssel, valamint a kapcsolódó uniós éshazai szabályokkal.

20.I'3 Amennyiben a Felelős Hatóság a 20.L2 poĺt szerinti ellenorzése alkalmával
ellentmondást tapasztal, további eIlenőrzést végezhet a kifizetési igényléshez
kap c so

20.I.4

l

ó

dó

a|áttź,m' asztó

d o

kum en tum

o

k

v on

atkozás áb an'

A

Felelős Hatóság nyilatkozik a KedvezményezetÍ által benyújtott beszámolóban
foglaltak elfogadásáról vagy elutasításáról, egyes kifizetési tételek felfliggesztéséről,
és szükség esetén hiánypótlást vagy tisztá.ző kérdést íľelő.

20.l.5 A Felelős Hatóság a támogatás felhasználásának ellenőrzésére _ bejelentett és előľe be
nem jelentett - helyszíni ellenőľzést folytat le, valamint monitoľing látogatásokat hajt
végre.

20.l.6 A helyszíni ellenőrzések pénzügyivagy szakmai ellęnőrzések lehetnek.
20'I.7

A

20.1.8

A helyszíni ellenoľzésről a Pľojektfelügyelo jegyzokönyvet készít,amelyben rcgzíti a
Kedvezményezett helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeitis. A
jegyzokönyvet valamenný, az ellenorzésęn részt vett személy alâírja. Amennyiben a
Kedvezményezett bármely oknál fogva a helyszínen nem tudja aláírni a

Felelős Hatóság a Pľojektek megvalósítása alkalmával a Projekt előrehaladásának
vizsgáiata érdekébęn monitoľing látogatást végezhet a Pľojekt helyszínén.

jegyzokonyvet, és ajegyzőkönyvvel kapcsolatban észrevétele van, azt ajegyzőkönyv
kézhezvéte|étolszámított 5 munkanapon belül írásban teheti meg. Amennyiben ezt

elmulaszda,

űgy kell

tekinteni, hogy

Kedvezmén ezett teţes méľtékbenegyetéľt.

a

jegyzőkonyvben foglaltakkal

a

y

20.l.9

A

KedvezményezeÍt köteles biztosítani, hogy a részérelegalább 3 munkanappal
korábban bejelentett helyszíni ellenorzések feItételeit, a megfelelo szakmai és
pénzugyi információkkal ľendelkező szemé|y rendelkezésre állásźlval, a szükséges
infoľmációk, kért adatok megadásával, a ľeleváns dokumentumok bemutatásával és a
róluk készíteťtmásolatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszínľe bejutás
biztosításával, a fizikai eszközökhoz va|ó hozzâťérésbiztosításával segítse az
ellenorzések végľehajtásât,tovźlbbá avizsgźiat a|apján készítettjegyzokönyv átvételét
alâírźsá.ľal, igazo|ja.
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20.1.l0 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felelős Hatóság ellenőrzés céţából
báľmikoľ bekérheti az elszámoló bizonylatok, könyvelési bizonylatok eredeti
példányáú, illetve bármilyen főkönyvi kivonatot, va1y a Projekt megvalósításával
kapcsolatos dokumentumot, és azÍ a Kedvezményezeinek a megbeszéĺtidőpontban
pľezentálnia kell.

20.l.l1 A Felelős Hatóság vagy az általa megbízoÍtszemé|y az élltala végzett helyszíni
ellenorzésľől készítettjegyzőkönyvet, továbbá az intézkedésiterveli teţesiiléséről
szóló kedvezményezettitâjékoztatőttögzíti a monitoring és információs renászerben.

20.l.12 A Kedvezményezett köteles a támogatott Projekt nyilvântartásait olyan tartalommal
és formában vezetni, hogy azok alkalmasak legyenek a FelelĺísHatóság által elrendelt
szakmai és pénzügyi ellenőrzések lefolyatâsźta, továbbá, nogy azăk igazoljá,.^ a
jelentésekben feltiintetett eredményeket, mutatókat.

20.2

Kijzbeszerzési eljáľások és egyéb beszeľzésieljáľĺĺsokellenőľzése

20.2.l A Felelős Hatóság köteles gondoskodni aközbeszerzési és külön jogszabáůy alapján
lefolytatott beszerzési eljárásokľa vonatkozó előíľások teljesiiléséneŘ JlenőrzesérőI.
A
FęlelĺísHatóság az ellenorzést folyamatba épített, utólagos, dokumentum alapil, illetve
helyszíni vizsgálatként folýathatj a le.

20.2.2 A Felelĺjs Hatóság az ellenőrzés keretében vizsgátlja külön<isen
a) az eljërás jogalapjât;
b) az eljárási dokumentumok jogsz abályi rendelkęzéseknek való megfelelését;
c) a szerzodés tárgyának, taľtalmán ak Szerzodéssel való összhangiát;

d) az eljarâs előkészítésének,lefolyatásának, valam int
szabâlyszerűségét;

a

szerződés odaítélésének

e) az

eljárásokkal kapcsolatos táljékoztatâsi kötelezettség teljesítésétés a

Đ az

eljáľások előkészítésével,lefolytatásával összefliggő felelĺlsségirend

nyilvánosságára vonatkozó követelmények betaľtását;

kialakításľa. valamint a dokumentáiásravonatkozó kötelezettség betartásáţ

g) a szerződés teţesítésénekköľülményeit, valamint szerződésmódosítás esetén a
m ódos

20.2.3

ítás körü

l

m énye it

és m e gal ap ozottságât.

A

Kedvezményezett a közbeszerzési eljáĺrźls, valamint a kĹilön jogszabáIy alapján
lefolytatott beszęrzési eljárás megindításának tervezett időponţa eiott lega6bb-15
nappal - ľendkíviĺlisĹiľgősség jogszabőlyi feltételeinek fennállása ęsetén 3 iappal _ az
eljárás dokumentumait előzetes véIeményezésľemegküldi a Felelős Ha1óságnak
(hirdetmény közzététele nélkül indított közbeszerzési/ külön jogszabály alapján
'gazaisagi
lefolytatott beszęrzési eţárás esetén az ajánlattételre fęlkéľnitervezett
szeľeplők megjelölésével), ideérfve a váůasztott eţáľásfajta jogszabâlyi feltételěi
fennállásának indoklásźlt és az abban foglaltak alátźtmasztźlsául szolgáló biżonyítékokat
is, amennyiben a közbeszerzési törvény szerinti nyílt eljârétstól eltérő eljáľást kíván
lebonyolítani, ha azt előzetesen nem nyújtotta be. Amennyiben a Kedvezményezett a
29
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Kbt. szerinti nyílt vagy meghívásos eţáľástól eltéľőeljárást kíván leborryolítani,
megküldi a vźiasztott eljárásfajta alkalmazhatősâgélľa vonatkozó indokolást és az
annak a|źttámasztálsául szolgáló bizonyítékokat is, ha azokat előzetesen a páiyáztatás
során nem nyújtotta be vagy attól el kíván térni.

20.2'4

A

Felelős Hatóság a közbeszerzési eljárźlsľa, valamint a küIön jogszabáiy alapjéĺn

lefolytatott beszerzési eljárásra vonatkozóan a 20.2.2 szerinti dokumentumok alapján
véleménýad. A Felelős Hatóság a véleményadási jogával az eljárás megindításának
tervezett időpontjáig élhet. A közbeszerzésii kĹilön jogszabály alapján lefolytatott
beszerzési eţárás megindításánaktervezett idopontja az az időpont, amely a benyújtás

napjźt követő 15' illetve 3. naptári napon lejáľ; ha a hatáľidő utolsó napja nem

munkanap, akkor a hatârido az azt követő munkanapon jár le. A KedvezményezetÍaz
eţáľás dokumentumait a Felelős Hatóság íľásos véleményénekfigyelembevételével
véglegesíti.
20.2.5

20.2.6

A Felelős Hatóság a közbeszerzési e|járâst, valamint a külön jogszabáůy alapján
lefolytatott beszerzési eţáľást lezârő dontést megelőzően ellenőrzi az eţárás
lefolytatását és annak dokumentumait a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés
szempontjából. A Kedvezményezett köteles a monitoring és infoľmációs rendszerbe
feltölteni a kozbeszerzési/ külön jogszabâly alapjân lefolýatott beszerzési eţárással
összefi'iggésben beérkezett ajánlatokat, a bontás és az értékeléssorán készített
dokumentumokat, a döntési javaslatot, az íľásbeli összegezés, valamint az eljárás
eľedményéľőlszóló tájékoztatő teľvezetétaz eljárás szabályossági ellenőľzését
megelőzoen. A dokumentumok ľendelkezésreállását követo 7 munkanapon belül a
Felelos Hatóság íľásbeli véleménýad a Kedvezményezett részére.
A

Kędvezményezett koteles az eljźrást|ezârő döntésről haladéktalanul tájékoztatni a
Felelos Hatóságot, és az eţáľás eredményeképpen kötött szerződés elekhonikus
másolatát, valam int az egy éb dokumentumokat (összegezés me

gj el enésének igazolása,
eţáľás eľedményérőlszóló tâjékoztatő valamint annak feladásának és megjelenésének
igazolźsa, jogoľvoslati eţáľás iratanyagai, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb az azok
keletkezését kovető első Pľojekt előrehaladási jelentés elkészítésének
időpontj álban a
monitorin g és információs rendszęrbe feltölteni.

20'2.7

A

KedvezményezeĹt köteles a Felelos Hatóság 20.2.4 és 20.2.5 pont szerintí
véleményévelellentétes álláspontja esetén enől értesíteni a Felelős Hatóságot.

20.2'8 Amennyiben a Kędvezményezett nem vette figyelembe a Fęlelős Hatóság 20.2.4 vagy
20.2.5 pont szerinti véleményétés eltérő álláspontját illetően nem rendelkezik a
Felelos Hatóság egyetértésével,továbbá ha a Kedvezményezett a közbeszeľzési l
külön jogszabâly alapjân lefolytatoLt beszerzési eţárás dokumentumait elmulasztja
véleményezéscéţából megküldeni a Felelos Hatóság részére, a tudomására jutást
követoen a Felelős Hatóság szabáiýalansági eţárást folýathat le, vagy a Kbt. szerinti
j ogorvoslati e ljárást kezdemény ez.
20.2.9

A

kozbeszerzésil külön jogszabźúyalapjźn lefolýatott beszerzési eljárásaival
összefi.iggésben a Kedvezményezett koteles e-mailben vagy faxon tőĺjékoztaÍnia
Felelös Hatóságot az ajánlattételi (ľészvételi)határidorol, az ajánlatok bontásról és
értékelésiüléseinek tervezett ütemezéséről, az értékeléssoron kovetkező időpontjáľól
és helyéről az eseméný megelőzően legalább 5 munkanappal. A Felelős Hatóság
30
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képviselője kozbeszerzési/ külön jogszabáiy alapjźn lefolytatott beszerzési eţáľás

bármely ťánisëhan, az értékelésenmegfigyelőként részt vehet.

20.2.10

20.2.11

A

a

Kedvezményezett
közbeszerzési és kĹilön jogszabál'ly alapjân lefolytatott
beszeľzési eţárással összefiiggésben keletkezett összeJ dokumenfuńät, taieto
ztaÍâst
köteles a Felelos Hatóság rendelkezésérebocsátani, illetve részéľemegadni.

A Felelős Hatóság az elleniĺrzésijogának gyakorlása során közbeszerzési szakértő
vagy felelos akkľeditált közbeszerzési szaktanácsadó közľeműködését is igénybe

veheti.

20.2'12

A

ktjzbeszerzési/ külĺjn jogszabály alapján lefolytatott beszerzési eljárás alapjân
kötött szerződések módosítására iľányuló egyeztetések, továbbá a lčózbeszerzési/
külön jogszabćily a|apján lefolýatott beszerzési eljárás eľedményeképpenmegkötĺltt
szerződés alapján történő teţesítésévelkapcsolatos átadas-âtveteîi eţáňsának
időponţáľól és helyéről a Kedvezm ényezett köteles e-mailben vagy faxon
tájékoztatni a Felelős Hatóságot az esemény bekövetkeztét megelozően Ëgdább
5
munkanappal korábban. A Felelős Hatóság képviselóje ezeken az eseményeken
m egfi

gyelők ént részt vehet.

20.2-13 Ha a Felelős Hatóságnak az ellenőrzés soľán a Kbt., a Kbt. ťelhatalmazâsa
alapján
kiadott, beszerzésekľe vonatkozó külön jogszabályok, az Európai Unió
közbeszerzésekre vonatkozó ktjtelezo jogi aktusa va1y a t1.3 pontban foglaltak
m e gsértésej ut tudomásá r a, szabâlytalansági vizs gál atot fo lytat l e.
20-2.14

Ha a FelelĺísHatóság a Kbt.-be vagy a Kbt. ťelhatalmazása alapján kiadott,
beszeľzésekre vonatkozó kiilön jogszabályokba ütköző magatartást vaţţ mulasztâst
észlel, a szabályĺalansági vizsgălit ľészeŘénta Kbt' 152. (l) bekeidés g) pontja
alapj án a K öz

20.3

be

sze rzé s i Dö ntő

b iz

otts

l

ág eljáł ását kezdeményezi.

Egyéb szeľvek áItal lefolytatott ellenőľzések

20.3.l A

KedvezményezetÎa Szęrzodés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
támogatás felhasznáůélsának illefve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden
olyan szervezet, hatősále, egyéb személy részérelehetővé teszi, amelyeket erre
jogszabźiy jogosít, illetve kötelez' Ilyen szervek különösen

a Felelős Hatóság, a
Belügyminisztéľium Ellenőľzési Főosztálya, az audit hatóság, a lvĺagýaľ
Államkincstâr, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illeteŘls szervezeÍei,
azEurőpai Számvevőszék és azEvőpai Csalás EIIeni Hivatal.
20.3.2 A Felelős Hatóság kcitelęs a 20.3.t pontban felsorolt szervezetek által lefolytatott
eIlenőľzések eľedményénekKedvezményezeÍtre vonatkozó részérola
Kedvezményezettet . kéľésére_ tájékoztatni, amennyiben azok nála rendelkęzésre
állnak.

20.3.3

A KedvezményezetÍhozzájźlulahhoz,hogy

a Kincstár által mtĺkcjdtetett monitoring
rendszerben nyilvántaľtott adataihoz a Felelős Hatóság mint a támogatás folyósítója'

az Allami

Számvevőszék,

a

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,

az

Európai

Támogatásokat Auditálő Fóigazgatősâg, az állami adóhatóság, valamint a csekély
ös szegiĺ tám o gatások n yi lvánta rtâsálb an érintett szervek hozzáférj enek.
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2l.

16.

A Pľojekt dokumentumainak nyilvántaľtása

A

2T,T

és megőľzése

Kedvezmé,nyezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilváfiartâsźúés megőrzését

biztosítani

-

különösen

a szttmviteli és adőzźssal kapcsolatos iratokat, a Projekttel

- és azt a jogszabályokban, illetve a jelen Ászrhatóságok illetve egyéb személyek részére
szervęzetek,
meghatáľozott
ben
hozzźtférhetovétenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden
dokumentumot köteles elkülönítetten nyilvántaltani, és legalább a projektmegvalósítás
Felelős Hatóság által történo lezfuâsźtÍől számitott l0 évig megorizni oly módon' hogy
azzal biztosítsa az ellenorzési nyomvonalat. Az ellenőľzési nyomvonal elemei

kapcsolatos eredeti dokumentumot

kiilönösen:
a) a Projekt

jogi alapjait alâtâmasztő dokumentumok;

b) a projektmegvalósítás dokumentációja;
c) pénzügyi és szakmai bizonylatok.

Az
ame

egyes dokumentumok megorzésének módjźft a
ly az Ászp elvál aszthat aÍlan r észétképezi.

l.

szĺímrĺfĺĺggeléktaĺlaLmazza,

2l.2 A

beszámolási időszakban elszámolt költségek bizonylatainak eredeti péIdányának
elektronikus másolatait költségnemek szeľint csopoľtosítva kell feltolteni a Projekt
előrehaladásijelentés mellékleteként a monitoľing és információs rendszerbe.

2L3

KedvezményezeÍtköteles biztosítani a Projekt megvalósításában közremtĺködő
harmadik féllel kötött szeľződésben, illetve a konzorciumi megállapodásban a
haľmadik fél, illetve a konzorciumi megállapodásban részes felek ellenorzéstűľési
kötelezettségét a 20.3.1 pontban felsorolt szervezetęk ellenőrzésének lefolýatása
érdekében.

2I.4

22.
2Ż.I

A KedvezményezeĹÎköteles olyan számviteli nyilvántaľtást vezetni, amely elkülönített

módon (pl. ki.ilön kódszám alatt) tartalmazza a Projekt kapcsán elszámolt valamennyi
költséget, és biztosítani az ellenőrzési nyomvonal 21.1 pontban rogzítetÍ elemeit. A
számviteli nyilvántaľtásokatzârt informatikai ľendszerben, kettős könyvvezetéssel kell
vezetni.

Kifogás

A

Kedvezm ényezett a tźmogatźlsikéľelem benyújtásának időpontj âtől a támogatási
jogviszony idotaľtama alaÍt a Felelős Hatóságnál - a Felelos Személyhez címezve _

kifogast nýjthat be az Ävr. loz/D. Ş(a) bekezdése szęrinti taľtalommal, ha a
kiválasztási eljźrâsra, a támogaÍási dijntés meghozata|ára, a Szerződés megkötésére, a
tźlmogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysérto vagy a

p âly azati k i íľásb a, támo gatźsi sz ęľz ő

22.2

A

kifogás elbíľálásáig

a

d és b

e ütköz

i

k.

kifogásban foglaltakkal összefi.iggo eţáľási határidok

nyugszanak.
Ż2.3

elbíľálása során kizárólag akifogźtssal érintett döntés vizsgálható, valamint
az aztmegalapozó eljárás azon elemei, megćilapításai, amelyeket a kifogás vitat.

A kifogás
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A Felelős Hatóság a kifogást az Avr. |OzlD $. (5) bekezdésében foglaltakon rul
éľdemivizsgâlat nélkül elutasítja, ha a kifogás nem tartalmaz a" megsJľtett

22.4

jogszabáúyban, a péiyázati kiírásban vały a Szeľzodésben foglalt
ręndelkezés'. Ţ.i.tjno

hivatkozást'

22.5 A Felelős

Hatóság a kifogással kapcsolatosan az alábbj döntéseket hozhatja:
foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű áIlapot
helyľeállításáról;
a kifogást índokolt döntésével elutasítja.

a) a kifogásban

b)

22.6

A Felelős Hatóság elutasító d<jntését a miniszternek jóvá kell hagynia.

22-7 A
el

Felelős Hatóság a kifogás elbírállásálra irányuló eljárást megszünteti, ha a
kifogást
bíráló döntés meghozataláig

a)
b)

kifogást annak el<ĺterjesztője erre irányuló írásbeli nyilatkozatátva1 visszavonja,
a fonáshiány miatt elutasított támogatási kérelem támogatásban részesül,

d)

a támogatásijogviszony

c)

a kifogással támadott döntést hatályon

ü€g'

e) a

Đ
g)

h)

kívül helyezték,
nem a kifogással érintett döntés kovetkeztébęn szrĺnik

támogatást igénylő kifogással érintett támogatási kérelmet ismételten

benyújtja,
a tâmogatátst igénylő

a kifogással éľintetttámogatási kérelemľe vonatkozó
Szerződést megköti,
a Kedvezményezett áital a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási

cselekméný megismétl i, vagy
a Kedvezményezett a kifogással érintett döntésben meghatározott visszafizetési
kötelezettségén ek eleget tesz.

22-8

Ha a tâmogatási kérelmet fonáshiány miatti elutasító döntésben az szerepel' hogy a
támogatási kéľelem költségcsökkentéssel, illetve feltételekkel támogat'ható, éi a
kifogás a költségcsökkentés, illetve szerződéskötési feltételek ellen -is irányul, a
kifogás elbírâlására irányuló etjárás megszüntetéséneka 22.7. b) pontra történő

hivatkozással nincs helye.

229

Ha a kifogást elbíráló döntésben név-, szâm- vagy más elírás, illetvę számítási hiba
Yan, a Felęlős Hatóság ahibât az erre irányuló kérelemľe vagy hivatalból kijavíţa,
ha
az érdembęn nem változtatjame1 az tigy kimenetelét.

22.10 A kifogást elbíráló döntést a Felelős Hatóság a döntés kézbesítésétkövető 30

napon

belül visszavonja és új döntést hoz, ha a kifogás elbírálását kö,vetően tudomásáľa juiott
tény alapjáln a döntés jogszabálý sért, vagy a Szerz(ldésbe, illetve a pályâzati kiírás
sz er i nti tâj ékoztatźsb an fo gl a takb a ütkö z i k.
l
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1. szrĺmúfiiggelék

Kedvezm ény ezett á.Jtal biztos íta n d ó elten ő ľzési nyomvo
Kedvezménye zeh| a támo gatási
kérelmet minősített
elektronikus aláírással nyújtotta
be

na

l

Kedvezményezett a támogatási
kérelmet nem minősített
elektronikus aláírással nyújtotta
be

EUPR

ELIPR

ET]PR

papír

értesítő levél az Ertékelő Bizottság
döntéséről, valamint a Kedvezményezett

EL]PR

EUPR

Trĺmogatási Szerződés és mellékletei

EUPR

papir

módosíŁási kérelmek és változás-bejelentők

EUPR

EUPR

EUPR

papk

prqekt előrehaladási jelentések és
mellékleteik

EUPR

ELIPR

monitoring jelentések

ETIPR

EUPR

papír

papiÍ

ELIPR

EUPR

EUPR

EUPR

EUPR lpapír

EUPR lpapir

papír

papír

papír

paplÎ

támogatási kéľelem

Aw. 75.

$ 2. bekezdése

nýlatkozatok

szerinti

áital arra kÍildött válasz

Támogatasi Szerződést módosító kiegészítő
szerződések; szęrzi5désmődosítást nem
igénylő változások tekintetében a Felelős

hatóság jóváhagyása

ellenőrzési jegyzőkönyvek,
késztilt emlékeaętők

egyeztetésekről

kifizetési igénylések
a

projekt zrírójelentése és mellékletei

zfuő értékelés

pénzíigýbizonylatok (számlák, teţesítési
igazolások, bankkivonatok, p énziźn
bizonylatok, âr ajánlatok, megrendelők,
analitikak és az azokat megalapozó belső
szab źiy zatok ktilĺjnös tękintettel a hatalyo s
számviteli politikara, munka-, megbízásĹ,
v állalko zői szerződések' átadás-átvétęli
nýlatkozatok, kiosztási jeg yzékek,
készletnyilvántarĺásoĘstb. )
szakmai bizonylatok (közbeszerzési
dokumentumok, projektsz erv ezet
miĺködésének dokumentumai, munkaköri
leírások, jelenlétíívek, létszámjelentések,
munka- és esetnaplók, képzésitematikák,
ügyfélnyilvántartások, publikációk,
bíztosításĺínak
stb.

MMIA_í . í .4-20ĺ 5_00002

2. sz. melléklet: A támogatás nyújtásához kikötött

egyedĺ feltételek - amennyiben releváns

NYILATKOZAT
azăi|amháztartiĺsról szólótönény végrehajÚásáľól sző|ő36812011. (xtr.31.) Korm.
rendelet(Ávr.)75. $ (2) bekezdés a) pontja atapján
Alulĺrott Kádas István mint a trúĺrolyiIstván Gyermekközpont (a továbbiakban: tiímogatást
igénylő) képviseletében eţámi jogosult személy a(z) Csatlakozások címú,a támogatási
kérelemben rĺlgzítefiProjektkapcsan _ tekintettel az i+vr. 75. $ (2) bekezdés a) ponţa
szerintinyilatkozattételi kötelezettségľe - az alâbbi nyilatkozatot teszem:

A támogatást igénylő a támogatâsi kérelemben megjel<ilt tevékenységgelazonos tĺĺrgybana
támogatási kérelem benyújtását megelőzőenvagy a.,al egyidejiĺleg más támogatónál
(a) támogatási igényt nyujtott be
(b) nem nyúitott be tĺímogatrâsi igényt'.

Amemyiben

a támogatást

igénylő u(a) választ jelöli meg:

A támogatási kérelem benyujtasát megelőzţSen vagy azza| egyidejiĺleg a üĺmogaţást igénylő az
alábbĺ időpont(ok)ban és helyen nyújtott betámogatási igéný a trĺmogatĺási kérelemben
megj elölt tevékenységgel azonos targyban:

Kelt.: Fót, 2016. źryrilís12.
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A megfelelő

vâ|asz alâhilzással

j

elölendő.

NYILATKOZAT
a

Kedvezményezett nem elszámolható hozzĺĺjárulásának rendelkezésre állásárĺíl

Alulírott Kádas István mint a Károlyĺ István Gyermekközpont (a továbbiakban: támogatást
igénylő) képviseletében eţĺírnijogosult személy a(z) CsaÚlakozások című, a tĺĺmogatási
kérelemben rögzitett Projektkapcsán _ tekintettel az Avr. 75. l (2) bekezdés c) pontja
szeńntinýlatkozattételi kötelezetts égre _az alábbi nyilatkozatot teszem :

A

Pľojekt megvalósításźůlozszükséges nem elszĺmolható hozzźljćtru|âs teţes összege a

tĺímogatást igénylőľendelkezéséreáll.

A rendelkezésre álIó nem elszámolható hozzáţźlrulźlsösszege: 0,- Ft, azaznullafoľínt

Kelt.: Fót,20l6. április l l.

I

4. sz. melléklet: Projekt kÖltségvetése

A PRoJEKT

xolrsÉoverÉse

o gatási szez dés száma: MM|A-1 . 1 .4_ 2o1 5-oooo2
Kedvezményezett: KÁRoLYl ISTVÁN GYERMEKKozpoľr

Tá m

Támogatást
igényl

rnRolyllsTVÁN

GYERMEKKOZPO

Kĺiltségtipus

xłRol-vllsTVÁN
NT

Brutt
egységár (Ft)

Mennyiség

Teljes kiiltség (Ft)

Elszámolhat
kfiltség (Ft)

Támogatási

százalék

Támogatási
sszeg (Ft)

(Ţ")

Kcizvetett kÖltség

NT

GYERMEKKOZPO

Megnevezés/
kĺiltségelem

Eszkozbeszerzés
koltségei

Tanoda-Kozvetett
k ltség

203 200

1

203 200

203 200

100

203200

eszkozbeszezés-

260 858

1

260 858

260 858

100

260 8s8

futball

rRRol-vllsTVÁN
GYERMEKKÖzpo

kÖltségei

filmklub

eszkcizbeszezés-

412750

1

412750

412750

100

412750

xRRol-YllsTVÁN
GYERMEKKOZPO

koltségei

EszkÖzbeszerzés

eszkÖzbeszeŻés-

648 699

1

648 699

648 699

100

648 699

xRRol-yllsTVÁN
GYERMEKKOZPO

koltségei

eszkozbeszerzéskosárlabda

190 500

1

190 500

190 500

100

í90 500

lGnolYl lsTVÁN
GYERMEKKÖZPo

koltségei

filkészítés

eszkozbeszezés-

127 000

1

127 000

127 000

100

127 000

Eszkcizbeszerzés

eszk zbeszezés-

355 600

1

355 600

355 600

100

355 600

eszkozbeszerzés-

478 155

1

478 155

47E 155

100

478 155

89 912

1

89 912

89 912

100

89 912

NT

NT

NT

NT

lGRolyllsTVÁN

GYERMEKKOZPO
NT

xRRolYllsTVÁN

GYERMEKKOZPO
NT

t<RRol-vl |STVÁN

GYERMEKKOZPO
NT

EszkÖzbeszerzés

ping-pong

Eszkozbeszerzés

Eszkozbeszerzés

kÖltségei

krikett felszerelés

Eszkcizbeszerzés
koltségei

tájékoáat film
lejátszásához

Kozvetett

k

ltség

eszkozbeszezés

Támogatást
i9ényl

xRRotYllsTVÁN
GYERMEKKÖzPo
NT

rÁRot-vllsTVÁN
GYERMEKKOZPO

Ktiltségtípus
Projektmenedzsm

ent személyi

jelleg

Megnevezés/
k ltségelem

Brutt
egységár (Ft)

bérkoltség

466 666

szabadid s
tevékenység-

635 000

Mennyiseg

Teljes kiiltség (Ft)

,|

Elszámolhat
kiiltség (Ft)

Támogatási

százalék
(Ţ,l

Támogatási

fisszeg (Ft)

466 666

466 666

100

466 666

1

635 000

635 000

100

635 000

76 200

1

76 200

76 200

100

76 200

ráfordítása

Egyéb

NT

szolgáltatási
koltségek

xRRol-yllSTVÁN
GYERMEKKÖzPo

Kis érték
szt nz Uegyéb

egyenp

Egyéb

Filmkészítés

387 350

1

387 350

387 350

100

387 350

E9yéb

egyéb szolgáltatási
kÖltség- fordĺtás

873'125

1

873 125

873 125

'100

873 125

NT

szolgáltatási
kÖltségek

xłnolvllsTVÁN

Kclzvetett kÖltség

telefon, internet,

64 185

1

64 185

64 'ĺ 85

'ĺ00

64 185

76 200

1

76200

76 200

100

76 200

120 650

1

120 650

120 650

100

'ĺ20 650

40 000

40 000

100

40 000

NT

xÁRolyllsTVÁN

GYERMEKKOZPO
NT

xÁRolvllsTVÁN

GYERMEKKÖZPo

GYERMEKKÖzPo

juttatások

k

nnepek

ltsége

szolgáltatási
koltségek

NT

rRRol-vllsTVÁN
GYERMEKKÖzPo
NT

sztÖnz -

l

k

telekommunikáciis
koltségek

Marketing,

kommunikáci s
szolgáltatások

marketing
koltségek

koltségei

rRRol-vllsTVÁN
GYERMEKKÖzpo
NT

xnnolvtlsTVÁN

GYERMEKKÖZPo
NT

Marketing,

kommunikáci s
szolgáltatások

k

ltségei

Marketing,

kommunikáci s
szolgáltatások

k

szolgáltatási díjtájékoztato fÜzetek

ltségei -

kotelez
nyilvánosság
biztosĺtás

disszemináci s
koltségek

40 000

Támogatást
igényl

xRRol-yllsTVÁN
GYERMEKKÖzPo
NT

xRRol-vllsTVÁN
GYERMEKKOZPO
NT

xnRolyllsTVÁN

K

ltségtípus

Eszk zbeszerzés

Megnevezés/
k ltségelem

Brutt
egységár (Ft)

Mennyiség

Teljes kiiltség (Ft)

Elszámolhat
kfiltség (Ft)

Támogatási

szâzalék

W

Támogatási
fisszeg (Ft)

koltségei

eszkÖzbeszezés-

tanoda

391 725

I

391 725

391 725

100

391 725

Személyi jellegĺĺ

bérkclltség- Tanoda

640 080

1

640 080

640 080

100

640 080

I 463

1

I 463

I 463

100

I 463

ráfordĺtások

GYERMEKKI,ZPO

szállásk ltség

Útĺ- es

ellátáskoltség-

xRnolyltsTVÁN
GYERMEKKÖzPo

Kozvetett koltség

Filmklub-kozvetett
koltség

203200

1

203200

203 200

100

203 200

Úti- es
szálláskoltség

titik ltség_ haj zás

28 575

1

28 575

28 575

100

28 575

Egyéb
szolgáltatási

szolgáltatási

xÁRolvl|STVÁN
GYERMEKKÖZPo

Egyéb
szolgáltatási
koltségek

dĺ- ľ'Életfája\

xłRol-vllsTVÁN

NT

NT

lGnolvllswÁN

GYERMEKKOZPO
NT

xÁRolvlISTVÁN

haj zás

567 267

1

567 267

567 267

100

567 267

szolgáltatási

428062

1

428 062

428 062

100

428 062

Egyéb
szolgáltatási
koltségek

tolmácsolási
feladatok ellátása-

389 890

1

389 890

389 890

100

389 890

xÁRolvl lsTVÁN
GYERMEKKÖZPo

Személyi jellegĹÍ

bérkoltség- futball

220 000

1

220 000

220 000

100

220 000

xRRol-vllsTVÁN
GYERMEKKÖzPo

Egyéb szakért i
szolgáltatás

szabadid s
tevékenység-

200 025

I

200 025

200 025

100

200 025

GYERMEKKOZPO
NT

NT

GYERMEKKOZPO
NT

NT

NT

kÖltsé9ek

ráfordĺtások

koltségei

d'lj_

krikett

filmklub

kézmĹives

Támogatást

igényl

xÁRolYllsTVÁN

GYERMEKKOZPO
NT

K

ltségtípus

Megnevezés/
k ltségelem

Brutt
egységár (Ft)

Mennyiség

Teljes ktiltség (Ft)

Elszámolhat
kfiltség (Ft)

Támogatási

százalék

Támogatásl

sszeg (Ft)

l%',

Szakmai

megval sĺtáshoz
kapcsol d

szemllyijellenĹi

ráfordítás- haj zás

31 753

1

31 753

31 753

I 615 090

I 615 090

't00

31 753

személyijellegiÍ
ráfordítás

Összesen:

I 615 090

5. számú melléklet

A pRoĺBxľroRn'í,słIľłr
nÉszr,BTns BoNTÁsA
MMIA_I.1.4._2015_00002''Csatlakozások''

Ft

Forľás
I.AKedvezményezętţelszĺĺmolhatőhozzâjźrulâsa

o/"

Ft

0%

0 ) Ft

0%

0,- Ft

0%

I/2.l.Partner 1. [CA]

0,- Ft

0%

112.2. Partner2. [CB]

0,- Ft

0%

Bankhitel (konzorcium esetén összesítve) [D]

0,- Ft

0%

0,- Ft

0%

II. Hazai tiáľsfinanszírozás2 [F]

2153 773,-Ft

2s%

m. A

6 46t 317,- Ft

75%

0,-

[A (:B+C+D+E)]
I/1 .

Konzorciumvezető elszĺímolható hozzájLírulása [B]

Il2. Konzorciumi partner(ek) elszĺímolhato hozzĄarulâsa
összesenl [C]

I/3.

Il4. Egyéb [p1.:

terłezet1 bevétel (konzorcium esetén

összesítve)] [E]

ámogatási konstrukció keretében igényelt uniós

támogatás [G]

IV. A Pľojekt elszámolható összköltsége [H (:A+F+G)]

V. A Kedvezményezeľt el nem számolható hozzźljźrulâsa|I]

A Projekt összköltsége

l

A konzorciumi

[J (:H+I)]

8 615 090,-

Ft

0,- Ft
8 615 090,- Ft

partnerek által biaosított elszámolhatő hozzäjâruĺâs összegét konzorciumi partnerenként is sztĺkséges

felttintętni.

'A

1,00%

Kedvezményezettelszámolható

hozzájárutâsźnak összege ahazai társfinanszírozás összegét csöLĺkenti'

MMIA-ĺ.í.4_201 5-00002
6. sz' mellékleţ Közbeszezésiterv

KozBEszERzÉsl reRv
Támogatásĺ szeződé's száma: MMIA-í. í.4_20í5-00002
Kedvezményezett: }ÚÁRoLYt tsTVÁN GYERMEKKozpoľr

Beszerzés târgya

Beszezés becsiilt nettó Egybeszámított becsült
értéke(Ft)

nettó érték(Ft)

Beszeľzési eljárás

típusa

MMIA-ĺ . í .4_20í 5-00002

7. sz. melléklet:A Projekt mérfoldkövei

A PRoJEKT

ĺvlÉnroloxovel

Támogatási szeződés száma : MMIA-ĺ . î'4-201 5-00002
Kedvezményezett: KAROLYI lsTVAN GYERME KKozPoNT

Mérfi'ldkő

sorszáma
1

Mérföldkő elérésének
tervezett dátuma
2016.02.29.

Eredmény leírása

-

szerződések
megkotése
Beszezések
lebonyolítása
Rövid tájékoztató fUzet tizikai megléte 500 példányban
(Megtortént a szakmai kidolgozás, a szerkesztés és a
_

sokszorosítás.)

- Rövidfilm megléte DVD-n, vetítésre alkalmas állapotban (Az ezzel

kapcsolatos elcĺkészÜletek, a forgatás

lezâńa.)

-

és az

utómunkálatok

Rövĺd szóÍár fizikai megléte 500 példányban (Megtörtént a
a szerkesztés és a sokszorosítás)

szakmai kidoĺgozás,
_

2016.04.30.

Az \''Elet fája\'' foglalkozás 2 alkalommal

Kiosáott tĄékoztató fÜzetek száma: 50

-Tanoda

Két

Program

Tanoda- programban részvevők száma: 15 fő
20'16.06.30

Kĺosztott
Kiosztott
Rovidfĺlm

tájékoztató

szótárak

fuzetek

levetítése:

Ünnep

(15

Megtartott
foglalkozások
filmklub:
4
kézműves:
4
- Az ľ'Életfája program\'': Ąabb 4 alkalommal
futball
edzés:
8
-krikett
edzés:
8
2
alkalommal hajókĺrándulás
Közösen
megÜnnepelt
3

db

Kiosztott szótárak száma: 50
db
Rövidfilm levetítése: 20
alkalommal
1 db kÜltéri pĺng-pong asztal használatba vétele
1 db kÜltéri kosárpalánk használatba vétele
Filmklub
5
alkalommal
program 4
Élet fĄa
alkalommal
Kézműves foglalkozás 5
alkalommal
Futball és krikett edzés 8-8 alkalommal
HajikirándulásaDunán2alkalommal

száma:

száma:
50
20

foglalkozások
Megtartott
filmklub:
4
kézműves:
4
\''Élet fájaţ' program
- ^z futball
edzés:
8
krikett
edzés:
I
-MenekÜltek Világnapja+
program
-Tanoda
Hajókirándulás a
Dunán:

fő)

száma:
alkalommal
alkalommal
alkalommal
alkalommal
alkalommal
Dunán

Karácsony

50
db

db
db
alkalommal

száma:
alkalommal

4
2

(15
2

alkalommal
alkalommal
alkalommal
alkalommal
Ünnep
fő)

alkalommal

MMIA_ĺ.í.4-20í5-00002

Mérföldkő
sorszáma

MérÍd!dkő elérésének
teřvezett dátuma

Eredmény leírása

Nowruz

közös

megÜnneplése
megÜnneplése

HÚsvét

kÖzös

Tanoda-programban

részvevők száma: 15

fő

MMIA_í . ĺ.4_201 5-00002

8' sz. melléklet:A Projekt indĺkátorai és műszaki, szakmai tartalmat mérő mutatói

A PRoJEKT lNilKÁToRAl ÉsĺtłtjszłKI-szAKMAlTARTALMAT ľvlÉnoMUTATóI
Támogatási szeződés száma: MMIA-í.í.4-20í5-00002
Kedvezményezett: KÁRoLYl lsTvÁN GYERMEKKozporur

Monitoring mutató
megnevezése

Bázis-

érték

dátuma

Bázis_
érték

Cé!dátuma

cél

változás

Cé!ĺissz

cél

változás

kumulált

ElkészÜlt elektronikus

2016.06.30

2

2

2

FordÍtásiés

2016.06.30

40

40

40

lskolai felzâĺkóztató

2016.06.30

40

40

40

KözÖsségi
foglakozásokon
résztvevő harmadik
országbeli állampolgárok

2016.06.30

40

40

40

tĄékoztató anyagok
száma

tolmácsszolgáltatást
ĺgénybevevő harmadik
országbeli
állampolgárok, ĺlletve
migráns hátterťj

gyermekek száma
programban résztvevő
harmadik országbeli
állampolgárok, ílletve
migráns hátterű
gyermekek száma

száma

MM!A-í.í.4-20í5-00002
9. sz. melléklet: Biztosítékokravonatkozó nyĺlatkozatok, szeződések, megállapodások

MMIA-í.1 .4-20ĺ 5-00002
10. sz. melléklet: Konzorciumi egytlttmÚkÖdési megállapodás

át
Đ

geLÜovľllľlszrÉmunĺ
Támogatás_koord

i

nációs Főosztály

Átvotelĺ elismeľvény

uBNBrÜlľÜGyl, lĺcnÁclÓs ÉsnĺľBcnÁclÓs ALAP

A mai napon źttadźsrakerült:
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Késztilt 2 példányban
1051 Budapest, JózsefA. u' 2-4
Tel: 441-1131 Fax 999-4846,

web: kormany.hu
e-maĺl: mmia@bm.gov'hu
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Az MMIA I.I'4,,Csatlakozâsok" project szerzőđés
3 aláírt peldányát a
mai napon átvettem.

Budapest,2016. OS. i9

Átvevo neve:
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Átvevo aláírása

