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1. A PROJEKT ELŐZMÉNYE

1.1Szerződő Felek megállapítják,  hogy az OFA Országos Foglalkoztatási  Közhasznú Nonprofit  Korlátolt

Felelősségű Társaság a „FÓKUSZ Támogatási Program” keretében pályázati felhívást tett közzé, melyre a

Támogatott FÓKUSZ_2017-0266 azonosító számú pályázatot nyújtott be. A Támogató a 2017.10.04. én kelt

232/2017.(2017.10.04) számú ügyvezetői határozatával úgy döntött, hogy a Támogatott pályázatát maximum,

60 000 000Ft, azaz hatvanmillió forint összegű vissza nem térítendő, általános célú csekély összegű (de

minimis) támogatásban részesíti. A projekt megvalósításának részletes tervét a Támogatott által benyújtott
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pályázat tartalmazza.

1.2A pályázati felhívás és útmutató, az adatlap, a Támogatott által benyújtott pályázat - annak mellékleteivel

együtt - jelen Támogatási Szerződés 1. számú mellékleteként a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét

képezik és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek akkor is, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási

Szerződéshez nem kerülnek csatolásra. Jelen Támogatási Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel

szabályozott kérdésekben ezen dokumentumokban foglaltak az irányadók a Szerződő Felekre vonatkozó jogok

és kötelezettségek tekintetében. Amennyiben a Pályázati felhívás és az útmutatóban megfogalmazottakhoz

képest eltérés mutatkozik kiegészítés, pontosítás miatt, az értelmezés során a jelen Támogatási szerződés

tartalma tekintendő elsődlegesnek. 
 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Támogatási Szerződés tárgya a Támogatott által benyújtott pályázatban részletezett projekt megvalósítása.

Támogatott kötelezettséget vállal a jelen Támogatási Szerződés 1. számú mellékletét képező Pályázati

dokumentáció és költségvetés szerint a 

" Elektronikai hulladékbontó projekt "

című pályázat megvalósítására, így elsősorban

8 fő munkaviszonyban történő foglalkoztatására, valamint - a pályázati útmutató 7.1.1.1 pontjára tekintettel - a

munkaviszonyban foglalkoztatott személyek minimálisan 8 fős létszámának a projekt megvalósítás időszakának

befejezését követő 18 hónapon keresztül történő továbbfoglalkoztatására.

2.1 A Támogatott jelen Támogatási Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal különös tekintettel az

alábbiakra:

• a támogatással érintett munkavállalókat a megvalósítás időszakában foglalkoztatja, valamint azt követően 18

hónap  időtartamban  továbbfoglalkoztatja.  Amennyiben  a  projekt  időtartama  alatt  a  munkavállalók

bármelyikének  munkaviszonya  egyéb  okból  mégis  megszűnik,  a  támogatott  a  kieső  munkavállalót  a

támogatással  érintett  munkavállalói  létszám  megőrzése  érdekében  45  napon  belül  pótolja;  

•  tanúsítvánnyal  igazolja,  hogy  a  szövetkezet  tagjai  közül  2  fő  elvégezte  a  Szociális  szövetkezeti

menedzserképzést,  legkésőbb  a  projekt  megvalósítás  időszakának  végéig,

• megszervezi és lebonyolítja a Közösségépítő Tréninget,  évente egy alkalommal,  2 nap időtartamban a

minimum 6 maximum 10 fő szövetkezeti  tag és /  vagy munkavállaló részvételével,

• legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 30. naptól projektmenedzsert foglalkoztat, foglalkoztatását

legkésőbb 2017.12.01.-ig meg kell kezdeni,

• kialakítja a projekt működésének minőségi és dokumentációs szabályozását, szerződéses kereteit,

• folyamatosan működteti a projekt végrehajtásához szükséges projektmenedzsmentet,

•  szakmai  beszámoló  keretében tanácsadási  feljegyzések benyújtásával  igazolja  az  OFA Nonprofit  Kft.

szakértői  tanácsadási  szolgáltatását  az  alábbiak  szerint:

o munkajog, szövetkezeti jog

o pénzügy
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o közösségi beágyazódás

o fenntarthatóság

o marketing

- legkésőbb minden negyedik negyedéves beszámoló benyújtása előtt igénybe vesz egyet az alábbi szakértői

tanácsadásokból (évente 1 db):

- munkajog, szövetkezeti jog

- pénzügy

- közösségi beágyazódás

- fenntarthatóság

- marketing

-legkésőbb minden negyedik negyedéves beszámoló benyújtása előtt igénybe vesz egyet az alábbi szakértői

tanácsadásokból (évente 1 db)

- társadalmi célok eléréséhez kapcsolódó szervezetfejlesztés 

- társadalmi célok eléréséhez kapcsolódó források racionalizálása

- hátrányos helyzetű személyek bevonásához, gazdasági szerepvállalásuk elősegítéséhez kapcsolódó

humánerőforrás-menedzsment

-legkésőbb az utolsó szakmai beszámoló benyújtása előtt igénybe vesz egyet az alábbi szakértői

tanácsadásokból (3 év alatt 1 db):

- CSR

- felnőttképzés

• a támogatással kapcsolatos létszám- és költségadatokat elkülönítetten tartja nyilván, lehetővé téve a

folyamatos betekinthetőséget, ellenőrizhetőséget.
 

3. A PROJEKT IDŐTARTAMA, A MEGVALÓSÍTÁS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

3.1 A projekt kezdő időpontja: 2017.11.01. A projekt befejező időpontja: 2020.10.31

A projekt időtartama, azaz a projekt megvalósításának időszaka a projekt kezdő és befejező időpontja közti

időtartam.

A Támogatott a záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának kivételével a projekt befejező időpontjáig

köteles szerződésszerűen és maradéktalanul teljesíteni a pályázatában és jelen Támogatási Szerződésben

vállalt feladatokat, célokat és indikátorokat.

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogató az utolsó támogatási részletet kiutalta, a záró szakmai és

pénzügyi beszámoló beérkezett és azt a Támogató elfogadta, valamint a záró fenntartási jelentés elfogadásra

került és - amennyiben releváns - a Támogatott a számára előírt valamennyi visszafizetési kötelezettségét

teljesítette.

3.2 A foglalkoztatási kötelezettség az alábbiak szerint teljesítendő: a foglalkoztatást a szövetkezeti tagok

(minimum 2 fő) esetében a Támogatási Szerződés megkötését követő 30 napon belül, a pályázatban e létszám

fölött vállalt,  újonnan foglalkoztatásba vont személyek esetében (minimum 3 fő)180 napon belül meg kell
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kezdeni (de legalább 30 hónapos foglalkoztatást el kell érnie). Projektmenedzser foglalkoztatása esetén a

Támogatási Szerződés 2.1 pontjának figyelembevételével kell eljárni.

3.3Amennyiben a támogatási szerződés megkötésének időpontja megelőzi a projekt kezdő dátumát, úgy a

projekt  kezdő  dátumát  kell  figyelembe  venni,  a  két  szövetkezeti  tag  30  napon  belüli  foglalkoztatási

kötelezettségre,  valamint  a további  személyek felvételére vonatkozó 180 napos határidőre vonatkozóan.

3.4A megvalósítási  időszakot  követő továbbfoglalkoztatási  kötelezettség (egyben a fenntartási  időszak)

időtartama:  18 hónap (  2020.11.01.  -  2022.04.30.)  

A Támogatott vállalja, hogy a megvalósítás időszaka, valamint a fenntartási időszak időtartama alatt valamennyi

működési helyszínén (székhely, telephelyek) a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos

statisztikai állományi létszámát megtartja az alábbiak szerint és a munkaviszony megszüntetésére a

működésével összefüggő okból felmondással vagy közös megegyezéssel nem kerül sor: 

megőrzendő átlagos statisztikai állományi létszám:

 

4 A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE, A MEGVALÓSÍTÁSRA FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ FORRÁSOK

4.1 A Támogató által a projekt megvalósításához az 1.1 pontban rögzítettek szerint biztosított vissza nem

térítendő támogatási összeg forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási és képzési támogatások

kiadási előirányzata 2016. évi központi kerete. 

4.2 A Támogatott a projekt megvalósításához a 1. számú mellékletben szereplő költségekre egyéb forrást nem

vehet  igénybe  (duplikált  támogatás  kizárása).  Egyéb  forrásnak  minősül  az  államháztartás  valamely

alrendszeréből vagy az Európai Uniós forrásból származó támogatás. A támogatás duplikált igénybevétele jelen

Támogatási Szerződés 11.1 pontjában rögzített jogkövetkezményeket vonja maga után.

4.3 A projekt lezárását követően a fel nem használt támogatás a Támogató határozata alapján visszavonásra

kerül.  A Támogatott  kizárólag a jelen Támogatási  Szerződésben foglalt  maximális  támogatási  összegre

jogosult, ez alól nem jelent kivételt a jogszabályváltozás miatt bekövetkező esetleges költségnövekedés sem.

4.4 A jelen Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés

107.  és 108.  cikkének a csekély  összegű,  (de minimis)  támogatásokra való  alkalmazásáról  szóló  2013.

december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.cikke, mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén

az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági

rendelet 3. cikke szerint csekély összegű támogatásnak minősül. 

4.5 A jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a

Székhely / Telephely Létszám

 2947 Ete,Kossuth Lajos utca 69. 0

2947 Ete, Külterület utca 0230/11. 0
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1408/2013/EU  bizottsági  rendelet,  valamint  a  tárgyhoz  kapcsolódó  egyéb  jogszabályok  vonatkozó

rendelkezései az irányadók. A Támogatott nyilatkozata alapján a részére csekély összegű támogatási jogcímen

odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma jelen támogatási Szerződés alapján megítélt csekély összegű

támogatás  bruttó  támogatástartalmával  együttesen  –  az  előző  két  pénzügyi  és  az  adott  pénzügyi  év

vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Mezőgazdasági csekély

összegű  támogatás  esetében  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  107.  és  108.  cikkének  a

mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december

18-i  1408/2013/EU bizottsági rendelet szabályai  alkalmazandók. A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az

odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Támogatott köteles

azokat bemutatni. 

5 BESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

A beszerzések lebonyolítása során a támogatott a jelen szerződés mellékletét képező Pénzügyi Eljárásrendben

(12. sz. melléklet) meghatározott szabályok szerint köteles eljárni.
 

6 A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

6.1A Támogatási  előleg,  valamint  a  Támogató  jelen  Szerződés  8.  pontban meghatározott  beszámolási

kötelezettség teljesítése során elszámolt, igazolt költségeknek megfelelő támogatási összegeket a Támogatott

által az K&H Bank Zrt -nél vezetett 10402032-50526789-74841011 számú fizetési számlájára utalja. 

6.2Támogatási előleg a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához nyújtható a

Támogatott  elkülönített  fizetési  számlájára,  amely  nem haladhatja  meg a támogatási  összeg 25%-át.  A

támogatási  előleg folyósítása egy részletben történik.

6.3A támogatási előleg a Támogatott előleg igénylési kérelmének hiánytalan beérkezésétől számított 15 napon

belül folyósításra kerül. Az előleg igénylési kérelmet egy példányban, a Támogatási Szerződés mellékletét

képező formátumban, a biztosítékok iratanyagával együtt – amennyiben korábban nem került benyújtásra –

papír alapon kell benyújtani. Az előleg jóváhagyásának feltétele a biztosítékok eredeti, papír alapú példányának

a Támogatóhoz való beérkezése.

6.4A támogatási előleg folyósításához szükséges dokumentáció:

• hatályos Támogatási Szerződés megléte,

• előleg igénylési kérelem, 

• nyilatkozat az elkülönített fizetési számla nyitásáról,

• azonnali beszedési megbízás(ok),

• regisztrált mérlegképes könyvelő végzettségét igazoló dokumentum hitelesített másolati példánya,

• köztartozás mentesség igazolása (amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel a

Támogatott).

6.5 Előleg törlesztésére az alábbi eljárás alkalmazásával kerül sor:

A támogatott akkor kezdi meg a részére folyósított előleggel való elszámolást, amikor a kifizetési kérelem

keretében benyújtott költségelszámolásai a támogatási összeg 30%-át elérik. Ezt követően az elszámolásokra
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benyújtott és elfogadott számviteli bizonylatok összegének 45%-a az előleg törlesztésére kerül elszámolásra,

mindaddig amíg az előleg visszafizetésre nem kerül.

A támogatási előleg folyósításának feltétele a Támogatott köztartozás mentességének igazolása.
 

7 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÉS FINANSZÍROZÁS

A Támogatott a támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelmet – az előleget kivéve – szakmai

beszámolóhoz kapcsolva, együttesen nyújthatja be. Támogatás kizárólag a Támogató által jóváhagyott szakmai

beszámolóval alátámasztott, elszámolható, valós költségek vonatkozásában folyósítható. A támogatási program

utófinanszírozású.

A Támogatott által a Támogatási Szerződés 6. sz. mellékletében meghatározott tartalommal és formában

elkészített kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt

támogatás 10%-át, de a Támogatott legalább három havonta - a projekt kezdő időpontjától számítottan - köteles

benyújtani kifizetési kérelmet és kapcsolódó szakmai beszámolót a következő hónap 20. napjáig beérkezően.

Az adott időszaki kifizetési kérelemben a benyújtásig pénzügyileg teljesített tételek számolhatóak el. Hó közbeni

projektkezdés esetén a kezdés hónapja teljes hónapnak számít. 

A Támogatott az utolsó szakmai beszámoló és kifizetési kérelem elfogadását igazoló levél kézhezvételét követő

30 napon belül köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. 

7.1Ha a kifizetési kérelem és szakmai beszámoló ellenőrzése során nem merült fel olyan körülmény, amely

miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a Támogató a kifizetési kérelem hiánytalan beérkezésétől

számított 30 napon belül folyósítja a támogatást.

Ha a szakmai beszámoló és/vagy a kapcsolódó kifizetési kérelem hiányos vagy hibás, a Támogató a

beérkezéstől számított 30 napon belül hiánypótlási felhívást küld az Támogatott részére elektronikus formában.

A Támogatott részére kitűzött hiánypótlási határidő legfeljebb 15 nap. Hiánypótlásra beszámolónként legfeljebb

2 alkalommal kerülhet sor.

Amennyiben a hiba vagy hiányosság nem pótolható illetve a beküldött hiánypótlás nem elfogadható, a szakmai

és pénzügyi részbeszámolót, az utolsó hiánypótlás beérkezésétől számított 30 napon belül elutasítja.

Hiánypótlási felhívás küldése esetén a Támogató a támogatás esedékes összegét a hiányosság pótlásáig nem

folyósítja.

7.2A támogatás folyósításnak feltétele a Támogatott köztartozás mentességének igazolása.

A számviteli bizonylat a Támogatott nevére és címére kell, hogy kiállításra kerüljön.

A Támogatott az eredeti számviteli bizonylaton köteles feltüntetni a program nevét és azonosító számát

(FÓKUSZ_2017-0266) illetve azt, hogy a számviteli bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”,

valamint a költségvetési sor megnevezését az elszámolni kívánt összeg feltüntetésével együtt. 

A Támogatott kizárólag a projekt megvalósításának időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti a

kifizetési kérelmeiben. A kifizetési kérelmekhez csatolni kell, értékhatártól függetlenül a számviteli bizonylatok, a

kifizetést alátámasztó dokumentáció, valamint releváns esetben a beszerzési eljárás dokumentációjának

hitelesített másolatát.
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Hitelesített másolatként a Támogatott részéről cégszerű aláírásra jogosult vagy az általa írásban

meghatalmazott személy által megfelelő módon aláírt másolat fogadható el.

A Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a 100 000 forint értékhatárt meghaladó értékű áru

beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés

alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az alakiság

megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység

költségei között nem vehető figyelembe. 100 000 forint felett minden esetben szerződés vagy megrendelő

szükséges, függetlenül a támogatás terhére elszámolt összegtől.

A kifizetési kérelmet regisztrált mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie. 

A költségvetést érintő 10% -ot meg nem haladó költség átcsoportosítások esetében változás bejelentő

benyújtása szükséges. A változással érintett tétel(ek) a változás bejelentő elfogadását követően nyújtható(ak)

be elszámolásra. 

7.3A megvalósítás időszakában keletkezett kamat bevételek

A Támogatott által a projekt pénzügyi lebonyolítására megnyitott, a Támogatási Szerződésben rögzített

elkülönített fizetési számlára történik. A fizetési számlán keletkezett kamat a Támogatót illeti meg, melyet

legkésőbb a záró beszámoló elfogadását követően a Támogatott köteles a Támogató fizetési számlájára utalni.

Amennyiben a Támogatott a kamat visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Támogató az összeg

megfizetésére kötelezi a Támogatottat.
 

8 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BESZÁMOLÁSI, MEGŐRZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

8.1 A Támogatott vállalja, hogy a pályázatában és jelen Támogatási Szerződésben vállalt projekt egyes

szakaszainak megvalósításáról papíralapon és elektronikus formában (szerkeszthető Word illetve Excel

formátumú dokumentumokként a FOKUSZ@ofa.hu e-mail címre) a 7. számú melléklet szerinti szakmai, és a 6.

számú melléklet szerinti pénzügyi beszámolót nyújt be a Támogatóhoz, a foglalkoztatási kötelezettség

teljesítéséről, valamint a szakmai program megvalósításához kapcsolódó pénzügyi teljesítésről a kifizetési

kérelem részeként jelen Támogatási Szerződés 7. pontjában meghatározott határidő szerint.

A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítéséről félévente a 9. számú melléklet szerinti Fenntartási jelentést

nyújt be minden félévet követő hónap 20. napjáig.

8.2 A Támogatott továbbá vállalja, hogy a pályázatában és jelen Támogatási Szerződésben vállalt projekt

egészének megvalósításáról papír alapon és elektronikus formában 9. számú fenntartási jelentést nyújt be a

Támogatóhoz a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 20 napon belül, legkésőbb 2022.05.20.-ig. 

8.3 A Támogatott vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi gazdasági és pénzügyi tevékenységét más

tevékenységtől elkülönítetten, külön nyilvántartásokban rögzíti. A projekt elszámolható költségeit és

összköltségét jelen Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

8.4 A Támogatott köteles a pályázatot, a program megvalósításával kapcsolatos dokumentumokat, és a

jelentési kötelezettség időszakában felmerült programmal kapcsolatos dokumentumokat a projektzáró levél

kiadásától számított legalább 10 évig megőrizni.
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8.5 A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró program fenntartási jelentés elfogadásáig csak

különösen indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve

terhelhető meg.

8.6 A Támogató a projekt fenntartási időszakára jelentéstételi kötelezettséget ír elő a Támogatott számára. A

fenntartási időszakban, a Támogatottnak féléves gyakorisággal fenntartási jelentést kell készítenie a Támogató

részére.

A jelentéseknek tartalmazniuk kell:

• a továbbfoglalkoztatásra kötelezett létszám esetében a foglalkoztatás fenntartására és folyamatosságára

vonatkozó dokumentációt,

• a projekt során beszerzett, a Támogatási Szerződésben rögzített időpontig el nem idegeníthető eszközök

dokumentációját.

8.7 Ha a Támogatott nem tesz eleget a jelentéstételi kötelezettségének, illetve a fenntartási kötelezettség nem

teljesüléséről tájékoztatja a Támogatót, a felelős szervezeti egység megvizsgálja a szerződésszerű állapot

helyreállításának lehetőségét vagy a Támogatási Szerződésben rögzített jogkövetkezményeket alkalmazza.

8.8 Támogató jogosult a projekt során keletkező bármely dokumentum bekérésére, illetve információ kérésére,

a Támogatott pedig köteles a kért dokumentumot benyújtani, illetve a kért információt a megjelölt határidőre

megadni.

8.9 A Támogatott könyvelésében köteles elkülönítetten nyilvántartani a projekttel kapcsolatos kiadásokat. 

8.10 A Támogatott köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Támogatót minden olyan, a támogatott

szervezetet érintő változásról vagy a projekt megvalósítását akadályozó tényezőről, amely a projekt

megvalósulását meghiúsítaná, vagy annak befejezési határidejét bizonytalan időre halasztaná.
 

9 BIZTOSÍTÉKOK

A támogatás visszafizetésének biztosítékai:

a) azonnali beszedési megbízás (inkasszó) - a Támogatott valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, kivéve

más hazai finanszírozású programból vagy Európai Uniós forrásból kapott támogatás fogadására nyitott

elkülönített számlá(ka)t,

b) ingatlan jelzálogjog kikötése értékhatár nélkül, valamint nagy értékű eszközre bejegyzett zálogjog, 2 millió Ft-

ot meghaladó eszközérték felett, amelyet a projekt időszakon túl a továbbfoglalkoztatás időszak végéig; azaz

2022.04.30.. köteles fenntartani

10 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

10.1 A Támogatási Szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal

lehetséges, amely a Pályázat eredeti célkitűzését nem változtatja meg. A Támogatási Szerződés csak abban az

esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A

Támogatási Szerződés módosítása nem irányulhat a Támogatási Szerződésben meghatározott összegen felüli

többlet költségvetési támogatás biztosítására, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. évi (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) az Ávr. 95.§ (2) bekezdésében foglaltakat.
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10.2 A Támogatottnak a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell benyújtania. A

szerződés módosítását kizárólag a Támogatott  erre jogosult  képviselője kezdeményezheti.  A módosítási

kérelem tartalma nem lehet ellentétes az értékelés során meghatározott feltételekkel. A módosítási kérelem

elbírálásáig a Támogató a támogatás folyósítását felfüggesztheti.

10.3  A  Támogatási  Szerződés  a  Támogatott  vagy  a  Támogató  kezdeményezésére  és  kizárólag  közös

megegyezéssel, írásban módosítható, kivéve a Támogatott azonosító adataiban történő változásokat, melyek

bejelentésének Támogató általi elfogadásával jelen Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul. A

módosítási kérelem elfogadása esetén a Támogató a döntést követő 30 napon belül megküldi a Támogatottnak

a  módosítás  tervezetét.  A  Támogató  által  előkészített  szerződésmódosítást  a  Támogatott  annak

kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  köteles  cégszerűen  aláírva  visszaküldeni  a  Támogatónak.

10.4 Ha a Támogató a Támogatott által előterjesztett módosítási javaslatot nem hagyja jóvá, és a Támogatott a

hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, annak

jogkövetkezményeiért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Támogatott felelős. 

10.5  A  Támogatott  jelen  Támogatási  Szerződés  aláírásával  tudomásul  veszi,  hogy  a  Támogató

kezdeményezheti a Szerződés módosítását egyrészt akkor, ha a projekt végrehajtása során a program egészét

érintő változás történik.

10.6  A Támogatott  jelen Szerződés aláírásával  tudomásul  veszi,  hogy a  Támogató  kezdeményezheti  a

Szerződés módosítását abban az esetben, ha – a Támogatott adatszolgáltatásából, vagy más módon – olyan

információk  birtokába  jut,  amely  alapján  a  Szerződés  módosítása  indokolt  és  azt  a  Támogatott  nem

kezdeményezte.

10.7 Nem kell a támogatási Szerződést módosítani az Ávr. 95. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.

10.8 A projekt költségvetésében fősorokhoz tervezett költségek 10%-ot meghaladó költség átcsoportosítása

esetében a Támogatási Szerződés módosítása szükséges. 
 

11 A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

11.1 A Támogatott kötelezettségeit részben, vagy egészében megszegi, ha:

a) a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a pályázat benyújtását

megelőző hónapban a Támogatott valamennyi telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát

nem tartja meg, illetve nem növeli a vállalt mértékben,

b)  a  támogatás  folyósítása  alatt  munkaviszony  megszüntetésére  a  működési  körében  felmerülő  okból

felmondással  vagy  közös  megegyezéssel  kerül  sor,

c) a pályázatban leírt és vállalt kötelezettségeket egyáltalán nem vagy nem az elfogadott időrendben, illetve

csak részben hajtja végre, 

d)  a  támogatást  jogszabályellenesen,  célellenesen,  nem szerződésszerűen vagy  nem a  meghatározott

projektre  használja  fel,

e) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a pályázatában, a pályázati dokumentációban, illetve a

projekt megvalósítása során a pályázat, a projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
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hamis adatot közölt vagy bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul,

f) ha a Támogatott az őt érintő körülményekben bekövetkező változások miatt már nem felel meg a pályázati

feltételeknek,

g) ha a Támogatási Szerződésben rögzített projekt kezdő időpontjától számított 30 napon belül a projekt

megvalósítását nem kezdi meg, vagy a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és

késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki,

h) a projekt megvalósítása bármely oknál fogva meghiúsul vagy a megvalósítása tartós akadályba ütközik,

függetlenül attól, hogy ennek okát előidéző körülmény a Támogatottnak felróható okból következik-e be, 

i) a Támogatott a jogszabályban előírt bejelentési, illetve nyilatkozattételi kötelezettségének nem, illetve nem

határidőben tesz eleget, határidőben nem nyújtja be a szakmai és a pénzügyi beszámolókat és azt az erre

vonatkozó felszólítás kézhezvételétől  számított  15 napon belül  sem teljesíti,  illetve a beszámolót  nem a

megfelelő formában, vagy nem a megfelelő információkkal  és mellékletekkel  nyújtja be,  

j) ha jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele jogalap nélküli volt,

k)  a Támogatott  az ellenőrzésre jogosult  szervek/személyek munkáját  akadályozza,  vagy az ellenőrzést

megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,

l) a beszámolók vagy az azokban foglalt adatok ellenőrzése a vállaltaktól eltérő adatokat, tényeket állapít meg, 

m) a jelen felhívás és útmutató kapcsán érintett projekt kapcsán tett bármely – akár a pályázat benyújtásával

egyidejűleg, akár később tett – nyilatkozatát visszavonja,

n) az Ávr. 96. §-ban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik – kivéve az Ávr. 96.§ a) pontjában

foglaltakat.

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a

támogatás  visszavonása,  a  Támogatási  Szerződéstől  történő  elállás  vagy  annak  felmondása  esetén  a

Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98. §-ban meghatározott ügyleti kamattal

továbbá késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben, az Ávr. 99.§-ban meghatározottak szerint

köteles visszafizetni.

11.2  Abban  az  esetben,  ha  a  támogatás  kifizetése  azért  jogalap  nélküli,  mert  helytelenül  (pl.  nem  a

jogszabályban előírt mértékben) került megállapításra vagy kiutalásra – és e tényt a Támogató később észleli –

akkor a Támogatott minden esetben, a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül köteles az így

felvett összeget visszafizetni.

11.3 A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása,

továbbá a támogatás visszavonása, a Támogatási Szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén

a Támogatott  a jogosulatlanul  igénybe vett  támogatás összegét az Ávr.  98.  §-ban meghatározott  ügyleti

kamattal továbbá késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben, az Ávr. 99.§-ban meghatározottak

szerint köteles visszafizetni.
 

12 A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

12.1Támogatott kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését –
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a Szerződés fennállása alatt, vagy azt követően – a Támogató által meghatalmazott személyek ellenőrizzék. Az

ellenőrzés  keretében  ezen  ellenőrzésre  jogosult  személyek  betekintést  nyerhetnek  a  Támogatott

nyilvántartásaiba,  valamint  a  projekttel  összefüggő  szakmai  és  pénzügyi  dokumentumaiba.

12.2A Támogatott továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését minden

olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket jogszabály erre felhatalmaz, illetve

kötelez.  Ilyen szervek különösen az Állami  Számvevőszék,  a Nemzetgazdasági  Minisztérium, a Magyar

Államkincstár,  a  Kormány által  kijelölt  belső ellenőrzési  szerv,  a fejezetek ellenőrzési  szervezetei.  

12.3A Támogatott a 12.2 pont megvalósulása érdekében köteles biztosítani,  hogy az előzetesen részére

bejelentett  helyszíni  ellenőrzés alkalmával  az erre feljogosított  képviselője jelen legyen, és a szükséges

dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a

fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat

alapján  készített  jegyzőkönyv  átvételét  aláírásával  igazolja.  A  Támogatott  tudomásul  veszi,  hogy  az

ellenőrzéshez  szükséges  adatok  megismerését  üzleti  titokra  való  hivatkozással  nem  tagadhatja  meg.
 

13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

13.1A Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projektben résztvevő személyek személyes adatainak a

Támogató által történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Támogatott szavatol azért,

hogy  ezen  személyes  adatok  fentieknek  megfelelő  kezelése  az  érintettek  hozzájárulásával  történik.  A

Támogató kötelezi magát arra, hogy a Támogatott által közölt - a projektben résztvevő személyekre vonatkozó -

adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Szerződés teljesítésének ellenőrzése érdekében használja. 

13.2A Támogatott kijelenti, hogy a pályázat beadásakor tett valamennyi nyilatkozata a támogatási Szerződés

aláírásakor fennáll.

13.3 A Támogatott jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy - a Szerződés fennállása alatt

vagy azt követően – a támogatási program hatékonyságának a vizsgálatához a Támogató részére információt

szolgáltat. 

13.4A Támogatott részéről a kapcsolattartásért felelős személy: 

Név: Szabó Mihály 

Telefon: , +36/70/3305461 

E-mail: jegyzo.ete@rednet.hu 

A Támogatott köteles a kapcsolattartásért felelős személy adataiban beálló változást 8 napon belül bejelenteni

a Támogatónak.

13.5  A Támogatott  szervezet  nevében aláírásra  jogosult  személy  köteles  a  Támogató  és  a  Támogatott

szervezet között létrejött Támogatási Szerződés feltételei szerint jogszerű tevékenységet folytatni, köteles

továbbá az általa észlelt és a projekttel összefüggő szabálytalanságok (jogszabálysértés, szerződésszegés)

felfedésére, dokumentálására és a Támogató felé történő haladéktalan jelentéstételre. Megkeresés esetén

köteles  a  kért  adato(ka)t  és  az igazoló  dokumentumo(ka)t  a  felszólítás  átvételét  követő 15 napon belül
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bemutatni, vagy tértivevényes küldeményként eljuttatni a Támogató részére. Köteles tudomásul venni, hogy a

tudomására  jutott  szabálysértés  eltitkolása  vagy  az  információ  szolgáltatási  késedelem a  Támogatási

Szerződésben  meghatározott  szankciókat  vonhatja  maga  után.

13.6 A Támogatott jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy nincs esedékessé vált és

meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -,

valamint járulék-, illeték vagy vámtartozása (köztartozása). 

13.7 A Támogatott jelen Szerződés fennállása alatt köteles a Támogatónak minden, a jelen Szerződésben

rögzítésre  kerülő  adataiban,  a  támogatott  projekt  megvalósításával  kapcsolatos,  minden  lényeges

körülményben, tényben, adatban, a pályázatához csatolt bármely dokumentumban, illetve annak adataiban

történő változást,  annak bekövetkezését  követő  8  napon belül  bejelenteni,  valamint  a  változást  igazoló

dokumentumok másolatát  megküldeni.

13.8 A Támogatott kijelenti, hogy a Támogatási Szerződés mellékletét képező felhatalmazó levelekben közölt

fizetési számlákon kívül további fizetési számlákkal nem rendelkezik, illetve az időközben nyitott fizetési számlái

számlaszámát 8 napon belül közli  a Támogatóval,  továbbá az újonnan nyitott  fizetési számláira nézve is

biztosítja az azonnali  beszedési megbízás érvényesítésének feltételeit.

13.9 A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatót nem terheli kötelezettség illetve felelősség, ha a projekt

megvalósítása során a Támogatott a szervezetének, alkalmazottainak vagy harmadik félnek kárt okoz.

13.10  A Szerződő Felek  a  jelen  Szerződésből  eredő esetleges  jogvitáikat  elsősorban tárgyalásos  úton

kötelesek  rendezni.  Amennyiben  a  jogviták  békés  úton  való  rendezése  nem  vezetne  eredményre,  a

Szerződésből származó jogvita esetére a szerződő Felek – hatáskörtől függően - kikötik a Budapesti II. és III.

Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.

13.11 Jelen Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar

jog szabályai  az irányadók, így elsősorban a Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013. évi  V.  törvényben, az

államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvényben,  valamint  az  államháztartásról  szóló  törvény

végrehajtásáról  szóló  368/2011.  évi  (XII.  31.)  Korm.  rendeletben  foglaltak.  

13.12 Jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró

aláírásának napjával.
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Jelen, 3 példányban készült és 12 mellékletből álló dokumentumot - az abban foglaltakat - Szerződő Felek

elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, annak elismerésével, hogy két

eredeti példány a Támogatónál, egy pedig a Támogatottnál maradt.
 

 

Mellékletek:

1. sz.melléklet: pályázati felhívás, dokumentáció, a Támogatott pályázata és a csatolt dokumentáció,

adategyeztető lap és mellékletei 

2. számú melléklet: Nyilatkozat az elkülönített pénzforgalmi bankszámla nyitásáról

3. számú melléklet: Azonnali beszedési megbízás(ok)

4. számú melléklet: Előleg igénylési kérelem

5. 5/a. számú melléklet: Személyi jellegű költségek összesítője

5/b. számú melléklet: Számla és egyéb számviteli bizonylatok összesítője

6. számú melléklet: Kifizetési kérelem

7. számú melléklet: Szakmai részbeszámoló 

8. 8/a számú melléklet: Záró szakmai beszámoló

8/b számú melléklet: Záró pénzügyi beszámoló

9. számú melléklet: Fenntartási jelentés

10. számú melléklet: Tagnyilvántartás 

11. Támogatásban érintett munkavállalók listája 

12. Pénzügyi eljárásrend
 

............................... ...............................

Támogató Támogatott

dr. Karakó László Rohonczi László

Ügyvezető igazgató Igazgató elnök
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Kelt: Budapest
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