Döntéshozó kollégium:…………………......

Azonosítószám: …………………….

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
A szerződés létrejött:
egyrészről az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (1054
Budapest, Akadémia utca 3., képviseli: dr. Kovárik Erzsébet), mint Támogató (továbbiakban:
Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár, mint
a Nemzeti Civil Alapprogram (továbbiakban: NCA) Kezelő Szervezete (továbbiakban:
Kezelő Szervezet)
képviseli: a Magyar Államkincstár …………………………………….………………………..
Igazgatósága Állampénztári Iroda (….címe….),
másrészről:
Kedvezményezett szervezet
Neve:
Székhelye:
Bírósági nyilvántartásba vétel száma: (Pk.: ……………………………………………….)
Adószáma:
Képviseletére jogosult neve:
mint Kedvezményezett között (továbbiakban Kedvezményezett, együtt: Felek) az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I.

A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

Támogató a [Kollégium megnevezése] Kollégium által [Pályázati kiírás címe] címen kiírt
pályázati kiírás és a Kedvezményezett [Pályázat iktatószáma] sz. pályázata (továbbiakban:
pályázat) alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kedvezményezett részére a jelen
szerződésben meghatározott feltételek szerint.
II.

A támogatás célja, jogcíme, tárgya

II.1. A támogatás célja a Kedvezményezett [működési célú pályázat esetén működésének /
szakmai célú pályázat esetén a pályázat címe] támogatása a pályázatban foglaltak és a jelen
szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt költségvetés (továbbiakban: költségvetés) szerint.
II.2. Támogató a pályázatban foglaltak megvalósításához a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvényben, az annak végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm.
rendeletben, valamint a(z) [Engedélyező okirat száma] sz. engedélyező okiratban foglaltak
alapján támogatást nyújt a Kedvezményezett részére.
II.3. A támogatás összege [x] Ft, azaz [összeg betűvel kiírva] forint.
II.4. Támogató a pályázatban meghatározott célkitűzések és feladatok teljesítéséhez a jelen

szerződésben meghatározott összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kedvezményezett
részére a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 51. § (3)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
III. A támogatás folyósításának feltételei és ütemezése
III.1. A Kezelő Szervezet a támogatást a Kedvezményezett által megjelölt [Hitelintézet
megnevezése] hitelintézetnél vezetett [számlaszám megjelölése] számlára utalja át.
III.2.
A) Egy összegben történő folyósítás esetén:
A Kollégium döntése alapján a támogatás kiutalására egy összegben, a jelen szerződés
mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor, feltéve, hogy a pénzügyi fedezet
a hivatkozott jogszabályok alapján rendelkezésre áll. Amennyiben a pénzügyi fedezet még
nem áll rendelkezésre, a kiutalásra a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül
kerül sor.
B) Több részletben történő folyósítás esetén:
A Kollégium döntése alapján a támogatás kiutalására [x] részletben kerül sor. Az első
támogatási részlet utalására a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon
belül kerül sor, feltéve, hogy a pénzügyi fedezet a hivatkozott jogszabályok alapján
rendelkezésre áll. Amennyiben a pénzügyi fedezet még nem áll rendelkezésre, a kiutalásra a
forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül kerül sor.
A második és további támogatási részletek utalásának a Kollégium által meghatározott
feltételei a következők:
- Első részlet:
- Második részlet:
III.3. A támogatás átutalására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a Kedvezményezett az NCA-tól
kapott azonos támogatási céllal kiírt működési/szakmai támogatáshoz kötődő már lejárt
esedékességű elszámolási kötelezettségét nem teljesítette. Amennyiben a Kedvezményezett
elszámolását beadta, és a Kezelő Szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30
napon belül nem emel kifogást, akkor az újabb támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.
Ez azonban a Kedvezményezettnek a korábbi elszámolásának lezárására vonatkozó
kötelezettségeit nem érinti.
IV. A támogatás felhasználása
IV.1. A Kedvezményezett a támogatást a [A felhasználás pályázatban/kiírásban meghatározott
kezdő időpontja] és [A felhasználás pályázatban/kiírásban meghatározott záró időpontja]
közötti időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhatja fel.
IV.2. A pénzügyi teljesítésnek egyszeres könyvvitelt vezetőknél a támogatási időszakban, kettős
könyvvitelt vezetőknél legkésőbb az elszámolási időszakban meg kell történnie.
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IV.3. A támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított vagyon a működtetési
kötelezettség időtartama alatt csak a minisztérium előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával,
átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A működtetési
kötelezettség időtartama
a) két év, ha a támogatás összege nem éri el az 1 millió forintot,
b) három év, ha a támogatás összege eléri az 1 millió forintot, de nem éri el az 5 millió
forintot,
c) öt év, ha a támogatás összege eléri az 5 millió forintot, de nem éri el a 15 millió forintot,
d) tíz év, ha a támogatás összege 15 millió forint vagy azt meghaladó összeg.
A működtetési kötelezettség időtartama alatt a támogatási célnak megfelelő működtetést a
Támogató ellenőrzi.
V.

Beszámolási és elszámolási kötelezettség

V.1. A Kedvezményezett a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást
köteles az V.2. pontban megjelölt határidőben és módon benyújtani.
V.2.
A) Egy összegben történő folyósítás esetén:
A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi
elszámolást egyidejűleg, a támogatási cél megvalósítását követő 60 napon belül, de
legkésőbb [A pályázati kiírásban meghatározott dátum]-ig kell benyújtania.
A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót teljes körűen elkészítve, és az arra jogosult
képviselő által aláírt módon 1 eredeti példányban a Kezelő Szervezethez kell benyújtani a
jelen szerződésben meghatározott címre [Kezelő Szervezet Állampénztári Irodájának
postacíme].
B) Több részletben történő folyósítás esetén:
A pénzügyi elszámolás/szakmai beszámoló benyújtásának módja és határideje: [A Kollégium
által meghatározott feltételek].
A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót a támogatási
cél megvalósítását követő 60 napon belül, de legkésőbb [A pályázati kiírásban meghatározott
dátum]-ig kell benyújtania.
A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást teljes körűen elkészítve, és az arra jogosult
képviselő által aláírt módon 1 eredeti példányban a Kezelő Szervezethez kell benyújtani a
jelen szerződésben meghatározott címre [Kezelő Szervezet Állampénztári Irodájának
postacíme].
V.3. A Kedvezményezettnek a szakmai beszámolóját a beszámoló nyomtatványon szereplő
kérdésekre adott válaszok teljes körű bemutatásával kell elkészítenie.
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V.4. A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezettnek a IV.1. pontban megjelölt
időszakot terhelő költségek kiegyenlítését igazoló dokumentumokat kell benyújtania az
alábbiak szerint:
a) a beszámoló nyomtatványt a pénzügyi elszámolásra vonatkozó részek teljes körű
kitöltésével;
b) a benyújtott bizonylatokról számlaösszesítő formanyomtatványt, az abban rögzített
útmutató szerint kitöltve és összeállítva;
c) a támogatás felhasználásához kapcsolódó számviteli törvény szerinti záradékolt
bizonylatokat, valamint az azok kifizetését igazoló bizonylatoknak a szervezet
képviselője által hitelesített másolatát.
A bizonylatokat hitelesíteni, illetve záradékolni a következő módon kell:
- a bizonylat eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „… Ft a ……….számú NCA
szerződés terhére elszámolva”;
- a bizonylatra rá kell vezetni továbbá, hogy „A terméket átvettem.” vagy „A
szolgáltatás teljesítését igazolom.” záradékot, majd el kell látni a képviselő vagy
meghatalmazottja aláírásával, dátummal);
- a bizonylatokat, ezt követően le kell másolni;
- majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben
megegyezik.”;
- a másolatokat el kell látni a képviselő vagy meghatalmazottja aláírásával és
dátummal.
V.5. Az elszámolás keretében a Kedvezményezett a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai között a jelen szerződésben
jóváhagyottakhoz képest legfeljebb +20 %-kal eltérhet. Az eltérés további támogatási igényt
nem alapozhat meg. Ezt meghaladó mértékű eltérésre kizárólag szerződésmódosítás útján
van lehetőség, a jelen szerződés VI. pontjában meghatározott módon.
V.6. A nem megfelelően teljesített elszámolás, illetve beszámoló esetén a Kezelő Szervezet
hiánypótlás keretében a Kedvezményezettet szerződésszerű teljesítésre hívja fel.
Hiánypótlás teljesítésére összesen legfeljebb két – az elszámolási határidő elmulasztását
követő hiánypótlási felhívás kibocsátását követően legfeljebb egy – alkalommal, 15 napos
határidő kitűzésével van lehetőség, mely felszólítást a Kezelő Szervezet a szervezet által
megadott levelezési címre tértivevényes postai küldeményként juttat el. A hiánypótlásra
szükség szerint személyes konzultáció keretében is sor kerülhet.
V.7. A hiánypótlási felhívás határidőn túli teljesítése esetén a hiánypótlásban foglaltak nem
vehetők figyelembe.
V.8. Az elszámolási határidő elmulasztása esetén a Kedvezményezettet a Kezelő Szervezet egy
alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Ez utóbbi határidő elmulasztása súlyos
szerződésszegésnek minősül, amelynek eredményeként a Támogató a jelen szerződés VII.4.
pontjában foglalt jogkövetkezményeket érvényesíti.
V.9. Ha a Kedvezményezett a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem vagy nem teljeskörűen
teljesíti, illetőleg a fel nem használt és az elszámolással/beszámolóval alá nem támasztott,
igénybe vett támogatási összeget a Kollégium döntése napjáig nem fizeti vissza, a teljesítés
dokumentumainak elfogadásáról, illetve elutasításáról a Kollégium jogosult dönteni.
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V.10. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás értékelésének eredményéről a Kezelő
Szervezet legkésőbb a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 60 napon belül értesíti a
Kedvezményezettet.
V.11. Ha a Kedvezményezett a támogatást részben vagy egészben nem tudja – a jelen
szerződésben írt feltételek és elszámolási követelmények mellett – a jelen szerződésben
meghatározott célra fordítani, de a fel nem használt támogatási összeget legkésőbb a
Kollégium elszámolással kapcsolatos döntése napjáig a VII.4. pontban megjelölt
bankszámlára önkéntesen visszafizeti, a teljesítés dokumentumainak értékelésekor a
Kollégium a visszafizetés tényét az adott támogatási összeggel történő elszámolásnak
tekinti. Önkéntes visszafizetésnek minősül az is, ha a Kollégium azzal a feltétellel hagyja
jóvá a beszámolót, hogy a Kollégium által meghatározott részösszeget a Kedvezményezett a
VII. 4. pontban megjelölt bankszámlára visszafizeti a felszólítás kézhezvételétől számított
15 napon belül.
Nem minősül önkéntes visszafizetésnek a Kollégiumnak a VII.2. pontban írt feltételek
alapján történt szerződésszegést megállapító határozata szerint a jogosulatlanul igénybe vett
támogatási összegnek a Kezelő Szervezet fizetési felszólítására történő visszautalása.
VI. A támogatási szerződés módosítása
VI.1. A Kedvezményezett a szerződés módosítását kizárólag a jelen szerződéssel egyidejűleg
megküldött
támogatási
szerződés-módosítási
kérelem
formanyomtatványon
kezdeményezheti, annak teljes körű kitöltésével és a szervezet képviseletére jogosult
személy aláírásával ellátott példányának megküldésével. A kérelmet a Kezelő Szervezethez
kell benyújtani. A szerződés módosítása csak a Kollégium jóváhagyó döntése alapján
történhet meg.
VI.2. A Kedvezményezettnek szerződés-módosítási kérelmet kell abban az esetben is
benyújtania, ha a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét
önkéntesen visszafizeti.
VI.3. A szerződésmódosítási kérelem benyújtására legkésőbb [A támogatás felhasználási
határideje]-ig van lehetőség.
VI.4. Az a támogatási szerződés-módosítás tekinthető érvényesnek, amely legkésőbb a
beszámoló benyújtásának határidejéig mindkét fél által aláírásra került.
VI.5. A Kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban jelenteni
a Kezelő Szervezetnek, amennyiben a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved vagy a
pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik.
VII. Szerződésszegés és következményei
VII.1. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:
a) a támogatást nem rendeltetésszerűen, nem a támogatási cél megvalósítása érdekében
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használja fel,
b) a támogatással vagy annak folyósított részletével határidőre, neki felróható okból nem
számol el,
c) nem vagy teljes egészében elfogadhatatlanul teljesíti a beszámolási kötelezettségét,
d) a támogatás fel nem használt összegét, valamint az igénybe vett támogatásnak az
elszámolással/beszámolóval alá nem támasztott részét a megadott határidőig nem fizeti
vissza,
e) a támogatott cél meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény neki
felróható okból következik be,
f) a támogatással létrehozott létesítményt vagy a megvásárolt eszközt a IV.2. pontban
meghatározott idő előtt – a kötelezettségvállaló hozzájárulása nélkül – elidegenítette,
megterheli vagy bérbe adja,
g) a pályázathoz csatolt, továbbá a jelen szerződés VIII. fejezetében, valamint a 2., 4. és 5.
számú (ha a szervezetre vonatkozik) mellékletében tett bármely nyilatkozata valótlan
vagy e nyilatkozatainak bármelyikét visszavonja, illetőleg írásbeli bejelentési
kötelezettségét nem vagy 15 napon túli késedelemmel teljesíti,
h) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatás igénylésekor
valótlan, hamis adatokat szolgáltatott vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett,
illetőleg akár a jelen szerződés megkötésekor, akár az elszámolás során vagy az
ellenőrzések alatt hamis adatot szolgáltatott, vagy valótlan nyilatkozatot tesz,
i) a jelen szerződés IX. fejezetében rögzített ellenőrzéseket hátráltatja.
VII.2. Szerződésszegést valósít meg a Kedvezményezett abban az esetben is, ha a támogatást
részben nem rendeltetésszerűen, illetőleg részben nem a támogatási cél megvalósítása
érdekében használja fel, továbbá ha a támogatás egy részletével határidőre, neki felróható
okból nem számol el. Amennyiben a Kedvezményezett a Kezelő Szervezet által megküldött
fizetési felszólításban meghatározott részösszeget az ott meghatározott határidőben nem
fizeti vissza, az elmulasztott határidő napjától késedelemi kamatot köteles fizetni, melynek
mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki
alapkamat hét százalékkal növelt összege. Adók módjára hajtandó be a támogatás azon
része, amit a kedvezményezett a vonatkozó támogatási szerződéstől eltérően használt fel, és
ennek kamatai. Az elmulasztott határidő napjától számított két évig a kedvezményezett nem
részesülhet támogatásban az NCA-tól.
VII.3. Amennyiben a támogatott program megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható
okból hiúsul meg vagy tartós akadályba ütközik, akkor az igénybe nem vett támogatást a
Kedvezményezett a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 15 napon belül
köteles visszafizetni a VII.4 pontban megjelölt bankszámlára. A Kedvezményezett a már
felhasznált támogatással jelen szerződés V. 4. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles
elszámolni.
VII.4. A VII.1. pontban foglalt súlyos szerződésszegés esetén a Támogató a jelen szerződéstől –
a képviseletében eljáró Kezelő Szervezet útján – a Kedvezményezetthez intézett írásbeli
nyilatkozattal egyoldalúan jogosult elállni, amelyet ajánlott küldeményként köteles postára
adni. A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a
címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az
iratot nem vette át (az a Kezelő Szervezethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az
iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
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Ebben az esetben a szerződés a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik. A
Kedvezményezett a már folyósított támogatást a Támogatónak az elállásról szóló
döntésének napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a
Kedvezményezett számlájára történő folyósítás napjától, az elállásról szóló értesítőlevél
kiküldésének napjáig felszámított kamattal növelve – az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül – köteles visszafizetni a Támogatónak a Kezelő Szervezet „Nemzeti
Civil Alapprogram visszatérülése” elnevezésű 10032000-01850561 számú bankszámlájára,
feltüntetve a jelen szerződés azonosítószámát.
VII.5. Szerződéstől való elállás, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás – a szerződés
VI.2. pontja alapján – önkéntesnek nem minősülő visszafizetése esetén Kedvezményezett a
szerződésszegést megállapító kollégiumi határozat napjától kezdődően a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás és – szerződéstől való elállás esetén – kamatai megfizetése
időpontjától 2 évig nem részesülhet ismételt támogatásban az NCA-ból.
VIII. A Kedvezményezett nyilatkozata
VIII.1. A Kedvezményezett felelőssége tudatában kijelenti, illetve kötelezettséget vállal
arra, hogy:
a) lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása nincsen,
b) a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, tényben illetve a
szerződést befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 15
napon belül írásban értesíti a Kezelő Szervezetet,
c) a támogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó számviteli, adóügyi és
társadalombiztosítási jogszabályok előírásait,
d) a támogatásból finanszírozott építési, beruházás, árubeszerzés, illetve szolgáltatás
igénybevétele során a közbeszerzésekről szóló jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel
jár el,
e) jelen támogatásból finanszírozott költségeket más támogató felé nem számolja el,
f) a támogatás pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a III. 1. pontban megnevezett
pénzforgalmi jellegű bankszámlája szolgál.
g) a III. 1. pontban megnevezett bankszámlára és a további, az egyéb pénzforgalmának
lebonyolítására szolgáló bankszámlá(k)ra az azonnali beszedési megbízás
alkalmazásához szükséges felhatalmazói nyilatkozat(ok) számlavezető bank(ok) által
visszaigazolt eredeti példányá(ai)t a Kezelő Szervezetnek átadja a jelen szerződés 3.
számú melléklete szerint; új bankszámla nyitásáról 3 napon belül tájékoztatást ad a
Kezelő Szervezetnek, egyidejűleg a bankszámlára vonatkozó azonnali beszedési
megbízáshoz szükséges felhatalmazói nyilatkozatnak (jelen szerződés 3. számú
melléklete) a számlavezető bank által visszaigazolt eredeti példányát is átadja a Kezelő
Szervezet részére,
h) az ÁFA levonási jogosultságban bekövetkezett változást a szerződés módosítása végett
15 napon belül írásban bejelenti az Alapprogram Kezelő Szervezete részére,
i) a pályázati cél megvalósítása során létrehozott valamennyi produktumon megjeleníti,
hogy azok a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jöttek létre, valósultak meg,
j) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában foglaltaknak
megfelelő rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
k) a jelen szerződés alapján a Nemzeti Civil Alapprogram terhére 2006. évben kapott
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támogatási előleg összegéről, és annak 2006. december 31-éig történt felhasználásáról a
Kezelő Szervezet által küldött tanúsítványt postafordultával kitöltve visszajuttatja.
Programtámogatás esetén további pont:
l) az elszámolás során a támogatás felhasználásával létrejött szakirodalmi, tudományos,
publicisztikai műveket, gyűjteményes adatbázisokat, filmalkotásokat és más
audiovizuális műveket – mint tárgyiasult formában megjelenő szellemi alkotásokat – két
eredeti példányban vagy elektronikus adathordozón (CD-ROM vagy mágneslemez)
megküldi a Kezelő Szervezet részére.
VIII.2. Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a) a jelen szerződés megkötését követően keletkezett 60 napon túl meg nem fizetett
köztartozás esetén a támogatás folyósítása az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13.§ (5) és a 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet alapján felfüggesztésre
kerül,
b) a támogatás felhasználásával kapcsolatosan beszámolási kötelezettsége van a jelen
szerződés V. pontjában rögzítettek szerint,
c) a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát a Támogató megbízásából a
Kezelő Szervezet felhasználja a lejárt esedékességű köztartozások teljesítésének, illetve
az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
d) a Kezelő Szervezet az általa működtetett, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő
rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) jogszabályban
meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelő, Monitoring Bizottságok)
számára hozzáférési lehetőséget biztosítson a pénzügyi adatbázishoz,
e) amennyiben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) „Civil szervezetek
foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése” című programban (azonosító:
OFA/2006/CSZFKN/6125) nyertesként részt vesz, s a pályázati tárgyévben az OFA a
civil szervezet új alkalmazottjának foglalkoztatását támogatja, az új alkalmazott(ak)
foglalkoztatásával járó személyi költségek elszámolásának ellenőrzése céljából a
Támogató számára hozzáférési lehetőséget biztosítson az OFA pályázati
dokumentációhoz és az ahhoz kapcsolódó szerződésekhez,
f) a Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése esetén a támogatás még nem folyósított
része nem folyósítható,
g) nevét, székhelyét, képviselője nevét, a támogatás célját, az igényelt és a jóváhagyott
támogatási összeget a Támogató és a Kezelő Szervezet nyilvánosságra hozza,
h) a kapott támogatásra jutó ÁFA-rész nem igényelhető vissza,
i) a pályázatban, a jelen szerződésben, valamint a beszámolóban szereplő adatokat és
információkat a Kezelő Szervezet és a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse és azon
belül a hatályos jogszabályoknak megfelelően szabadon kezelje,
j) az Alapprogram támogatásával létrejövő szellemi művek a Támogató gondozásában
üzemeltetett honlapokon közzétehetőek, a Támogató szakmai feladatainak teljesítésével
összefüggésben azok szabadon felhasználhatóak.
IX.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése

IX.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató vagy az általa megbízott szervezet,
illetve a Kezelő Szervezet az igénybe vett támogatás rendeltetésszerű, a támogatás céljának
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megfelelő felhasználását és elszámolásait, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítését, a megtett nyilatkozatok helytállóságát, továbbá a Kedvezményezett
beszámolóját a beszámoló elfogadása évének december 31-étől számított 5. év végéig
bármikor ellenőrizheti, ideértve a helyszínen végzett ellenőrzéseket is.
IX.2. A Felek tudomásul veszik, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
2003. XXIV. törvény alapján a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást nem lehet
megtagadni üzleti titok címen. Kedvezményezett tudomásul veszi és egyben hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami
Számvevőszék, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, a Kezelő Szervezet, a
Miniszterelnöki Hivatal, valamint a külön jogszabály által ellenőrzésre feljogosított, egyéb
szervezetek, valamint által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek (továbbiakban:
ellenőrzést végző szervezet) általi ellenőrzéséhez.
IX.3. Kedvezményezett vállalja, hogy jelen szerződés tárgyát képező támogatási cél
megvalósításának költségeit és a folyósított támogatás összegét az ellenőrzés céljára
elkülönítetten tartja nyilván és az elszámolás, illetve a teljesítés dokumentációit a IX.1.
pontban foglalt határidőig megőrzi.
X.

Egyéb rendelkezések

X.1. A Támogató a szerződéstől való elállás esetén a keletkezett követelést elsődlegesen
azonnali beszedés útján érvényesíti, a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező
Felhatalmazó levél(ek) alapján. Ennek eredménytelensége esetén a keletkezett követelés –
az illetékes adóhatóságon keresztül – adók módjára kerül behajtásra.
X.2. Jelen szerződés öt kötelező és elválaszthatatlan mellékletet tartalmaz.
X.3. A szerződés hatálya a Kedvezményezett szakmai beszámolójának és pénzügyi
elszámolásának a Kollégium által történő elfogadásáról szóló kiértesítő levél
Kedvezményezett által történő kézhezvételéig tart. A kiértesítő levél tartalmazza a
felhatalmazó levél visszavonásáról szóló értesítést is.
X.4. Jelen szerződést alulírottak két, egymással teljesen megegyező példányban írták alá.
X.5. A jelen szerződésben és mellékleteiben, valamint a pályázati dokumentációban nem
szabályozott kérdésekre a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény, az
annak végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint az állami
pénzeszközök felhasználására és ellenőrzésére irányadó hatályos jogszabályok, a támogatási
összegből történő beszerzések során a közbeszerzésekről szóló törvény, az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásáról szóló 1/2006 (II. 17.) ICSSZEM rendelet vonatkozó
rendelkezései, egyéb kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyv vonatkozó, hatályos
rendelkezései az irányadók.
X.6. A pályázat, a pályázat mellékletei, a szerződéskötés feltételeként meghatározott
dokumentumok, az érvényes szerződésmódosítás (lásd VI. fejezet), valamint az V.3., V.4. és
VI.1. pontban hivatkozott formanyomtatványok, melyek egy példányát a Kezelő Szervezet
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megküldi jelen szerződéssel egyidejűleg a Kedvezményezettnek, a szerződés
elválaszthatatlan részét képezik. A formanyomtatványok letölthetők a www.nca.hu és a
www.allamkincstar.gov.hu honlapról.
X.7. A Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő vitákat megkísérlik peren
kívül rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Pesti Központi Kerületi
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Kelt:…………………….

a Támogató nevében eljáró

Kedvezményezett

Magyar Államkincstár
……………………………Igazgatósága
Állampénztári Iroda
Mellékletek:
1. Részletes költségvetési terv a támogatás felhasználására.
2. Kedvezményezett nyilatkozata az ÁFA levonási jogról.
3. Kedvezményezett által aláírt, számlavezető bankja által ellenjegyzett
nyilatkozat (felhatalmazó levél).
4. Kedvezményezett nyilatkozata törlésről, sportegyesületek esetén csődvagy felszámolási eljárásról is.
5. Kedvezményezett nyilatkozata a köztartozásokról.
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