
 
1 

Támogatási szerződés 
 

„Vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló támogatása” Pályázati Alap 
 

amely létrejött egyrészről 

a Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 
726456, adóigazgatási száma: 15350057 2 05, statisztikai számjele: 15726456-8411-321-05, 
bankszámláját vezető pénzintézet neve, számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Kazincbarcika, 
11734152-15350057, képviseli: Szitka Péter polgármester) mint Projekt Végrehajtó (Támogatást 
Közvetítő Szervezet (továbbiakban: TKSZ) 

másrészről 

másrészről _________________________ (székhelye:, cégjegyzékszáma:, adószáma:, 
igazolvány száma:, bankszámláját vezető pénzintézet neve:, bankszámlaszáma:, 
képviseli:_______________), mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott)  

 

– továbbiakban együttesen Szerződő Felek – között az alábbi feltételek mellett. 

 

Preambulum 

A Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya felismerve az Európai Unió 
kibővítésének fontosságát, az európai stabilitás és jólét szempontjából, azzal a szándékkal, hogy 
Magyarország további társadalmi gazdasági fejlődését elősegítsék keret-megállapodást kötöttek, 
melyben Svájc vállalja, hogy a kibővített Európai Unióban a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében vissza nem térítendő Hozzájárulást biztosít 
Magyarország számára. 

A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint 
Projekt végrehajtó Pályázati Alapot hozott létre azzal a céllal, hogy a Kazincbarcikai kistérség 
gazdaságfejlesztési prioritásaival összhangban ösztönözze új munkahelyek létrehozását, a 
térségben működő vagy ott beruházó vállalkozások fejlesztésével.  

A támogatás igénybevételére kiválasztott pályázókkal Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program Projekt Végrehajtó Szervezete támogatási szerződést 
köt. 

 

I. A támogatás tárgya 
1) Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint Támogatást Közvetítő Szervezet a pályázati 

eljárás során kiválasztott Támogatott számára a Pályázati Alapból – egyszeri, vissza nem 
térítendő – pénzügyi támogatást nyújt, a TKSZ projekt-kiválasztási döntést tartalmazó, 
……………… iktatószámú értesítő levele alapján. 

2) Támogatott kisprojekt fő adatai: 

o Elnevezése: 

o Tárgya: 

o Célja: 

3) Támogatott az egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kizárólag a pályázatában 
megnevezett és 5/b mellékletben található projektje megvalósítására fordíthatja. A projekt 
kizárólag a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében valósítható meg. 

4) Jelen Megállapodás alapján a Támogatott 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá eső 
támogatásban részesül a következők szerint: 
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Támogatási kategória Tevékenység Támogatás 
összege 

Regionális beruházási támogatás   

Csekély összegű, „de minimis” 
kategóriába eső támogatás 

  

A képzési támogatásokra   

 

5) Támogatott kijelenti Csekély összegű, „de minimis” kategóriába eső támogatás igénybe vétele 
esetén, hogy a támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben csekély összegű 
támogatás jogcímen számára folyósított összeg, és a jelen szerződés 1. pontjában 
meghatározott támogatás összege együttesen nem éri el a 3. pontban hivatkozott 
1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti – 200.000, illetve szállítási ágazatban 
100.000 eurónak megfelelő forintösszeg értékét. 

6) Támogatott kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal 
megvalósítja. 

 

II. A támogatás felhasználhatóságának időtartama 
1) Jelen Megállapodás tárgyát képező projekt megvalósításának kezdőnapja, a támogatási 

döntést követő nap, vagy a kisprojekt végrehajtó nyilatkozata szerinti kezdő dátum. A 
kisprojekt végrehajtó által kért kezdő dátum:….  A Projekt költségeinek elszámolhatóságának 
kezdő időpontja megegyezik a projekt megvalósításának kezdőnapjával. 

2) A Projekt fizikai megvalósításának és a támogatás felhasználásának napja, mely megegyezik 
az elszámolhatóság utolsó napjával: .... év … hó …. nap. (A projekt megkezdését követő 12 
hónapon belüli nap, de legkésőbb 2015. augusztus 31.) (A Projekt fizikai megvalósításának 
napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült.) 

3) A Támogatottnak jelen szerződés 17. számú melléklete szerinti beszámolási periódusok 
alapján időközi jelentést és záró jelentést kell készítenie. Az időközi beszámoló benyújtásának 
határideje a beszámolási időszakot követő 30. nap. A Záró beszámoló benyújtásának 
határideje a  – a projekt fizikai megvalósítását követő 30 nap.  

4) Támogatottnak a jelen szerződés 15. számú mellékletét képező, „A jelentéstétellel és 
kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás” című melléklet nyújt segítséget a jelentéstételhez. Az 
időközi projektjelentés és a projektzáró jelentés formanyomtatványokat a 14. számú melléklet 
tartalmazza. 

 

III. Értelmező rendelkezések 
1) A jelen Megállapodás szempontjából köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek 
költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek 
megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe 
tartozik (Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) igazolása a köztartozás mentességről). 
Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése 
terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel 
rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. 

 

IV. A támogatás forrása, összege, felhasználási feltételei  

1) A projekt pályázati felhívás feltételei alapján elszámolható összköltsége:………………...forint. 
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2) A megítélt támogatás: …………………forint. Ha a Projekt elszámolható összköltsége 
(kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. 

3) A megítélt támogatás a projekt összes elszámolható költségének maximum …………%-a. 
4) Támogatottnak szükséges ………….. forint önerőt biztosítani a projekt megvalósításához. Az 

önerő alatt a Támogatott saját és egyéb, jelen projekt érdekében rendelkezésre álló forrását 
értjük. A Támogatottnak igazolnia kell az önerő rendelkezésre állását. (8. számú melléklet) 

5) A Támogatott tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 
o a Megállapodást követően kialakuló 60 naptári napon túl meg nem fizetett 

köztartozása esetén a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve három 
alkalommal történő felfüggesztés esetén visszatartásra kerül,  

o a támogatás X. pontban meghatározott felfüggesztése, illetve visszatartása a 
Támogatott jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem érinti, 

o csőd-, végrehajtási-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezet 
részére támogatás nem folyósítható,  

o támogatás nem folyósítható azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti 
pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv 
határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók 
bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt 
jogerősen bírság megfizetésére kötelezett, 

o a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát vagy adóazonosító jelét, 
társadalombiztosítási azonosító jelét a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) 
és a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése illetve az 
adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 

o a Kincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, 
az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) jogszabályban meghatározott 
jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára 
hozzáférési lehetőséget biztosítson a köztartozások megállapításához szükséges 
adatbázishoz, 

o a Kincstár a köztartozások, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen a 
tartozások figyelemmel kísérése érdekében a Támogatott nevére (megnevezésére), 
lakhelyére (székhelyére), az adószámára vagy az adóazonosító jelére vonatkozó 
adatokat megküldi a NAV részére, 

o az NAV és szervei, a Kincstár tájékoztatása alapján számszerű adatot szolgáltatnak a 
TKSz számára, amikor a Támogatottnek 60 naptári napot meghaladó, esedékessé 
vált és meg nem fizetett köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját 
forrásai címen tartozása alakul ki, illetőleg azt megfizette vagy arra időközben fizetési 
könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott, és ezen adatszolgáltatás alapján a 
Támogatott 60 naptári napon túli köztartozása esetén – a köztartozás fennálltáig – a 
TKSz köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását, 

o nevének, megnevezésének, gazdálkodási minősítési besorolásának, a támogatás 
tárgyának, összegének valamint a projekt megvalósítási helyének nyilvánosságra 
hozataláról a TKSz vonatkozó hatályos jogszabályok alapján, 

o a támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználását a TKSz vagy megbízottja 
a jelen megállapodás XII. fejezetében foglaltak szerint ellenőrizze.  

 

V. A támogatás kifizetése 
1) A Támogatott a kifizetés-igénylést (továbbiakban: kifizetési kérelem) a projektjelentés 
részeként utólagos elszámolás céljából – a jelen Szerződés hatályba lépését követően - a 
Támogatást Közvetítő Szervezethez nyújtja be. 
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A Támogatott kizárólag kifizetett számlát vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen 
igazoló bizonylatot nyújthat be a TKSz-nek. A költségek elszámolásával és a 
kifizetésekkel kapcsolatos információkat a 15. sz. A jelentéstétellel és kifizetésekkel 
kapcsolatos tájékoztatás című és a 18. sz. Tájékoztató a támogatás felhasználását 
igazoló számlákról és bizonylatokról továbbá az elszámolható költségek köréről című 
melléklet tartalmazza. 

2) A támogatás folyósítása HUF-ban történik Támogatott jelen szerződés 4. számú 
mellékletében megadott bankszámlájára. Kivétel a szállítói finanszírozás alkalmazása, amikor 
csak az önerőt fizetik ki a kisprojekt végrehajtó. 

3) A támogatás kifizetés ütemezése: A benyújtott projektjelentések és kifizetési kérelmek 
alapján a 17. sz melléklet alapján. 

4) A pályázati felhívásban rögzítettek szerint a Támogatási Szerződés hatályba lépését 
követően a támogatási összeg maximum 25%-át elérő előleg kifizetésére kerülhet sor a 
Támogatott számára a Támogatási szerződés aláírását követő 21 napon belül. A Támogatott 
által igényelhető előleg összege:……………. Ft. 

5) Szállítói kifizetésre az alábbi költségtételek esetén kerül sor. A szállítói kifizetés esetén a 
Kisprojekt Végrehajtónak először ki kell egyenlítenie az önrészt, mely kifizetés igazolásának 
benyújtása után igényelheti a támogatás Szállítónak való közvetlen átutalását. Szállítói 
finanszírozásnál szükséges az elszámoláshoz kapcsolódó szerződés, számla, 
teljesítésigazolás, az önerő kifizetési bizonylatának benyújtása. 

6) Az utolsó időközi kifizetési kérelem esetében a kifizetésre a támogatás 5%-nak 
visszatartásával kerül sor. A visszatartott összeg kifizetésére a projektzáró jelentés 
elfogadását követően kerül sor. 

7) A támogatott a szerződés mellékletként nyilatkozik hogy, a projektek megvalósítás után 
ÁFA adólevonási jog illeti-e meg. Amennyiben a Támogatottat a jelen Szerződés szerint 
megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA 
fizetési kötelezettség a Támogatottat terheli. 

8) Amennyiben a támogatott projekt költségei növekednek a tervezetthez képest, a 
Támogatott – ebben az esetben is – kizárólag jelen Megállapodásban foglalt forintban 
meghatározott támogatási összegre jogosult. 

9) Amennyiben a projekt IV.1.) pont szerinti elszámolható költsége a tervezetthez képest 
csökken, a támogatás összege is ennek megfelelő arányban csökken.  

10) A Támogatás folyósításának feltételeként a TKSz különösen vizsgálja, hogy: 

o a kifizetett számlák alaki és tartalmi szempontból megfelelőek-e, 

o a beküldött pénzügyi dokumentáció szabályszerű-e  

o a Támogatottnak nincs-e lejárt köztartozása, nem áll-e fenn jogszabályi előírásba 
ütköző támogatáshalmozódás, nem folyik-e ellene csődeljárás, felszámolási 
eljárás vagy végelszámolás 

o a biztosítékadási kötelezettséget. 

11) A TKSz a Kifizetés igénylés elfogadásának feltételeként helyszíni ellenőrzést végezhet. A 
Támogatott köteles az ellenőrzést tűrni, és a projekt megvalósításával, a támogatási 
megállapodással összefüggésben minden szükséges információt az ellenőrök/helyszíni 
ellenőrzést végzők rendelkezésre bocsátani. 

12) Amennyiben a TKSz a Kifizetési kérelem dokumentációjában hiányosságot észlel köteles 
annak a kifogással érintett mellékletéről tájékoztatni a Támogatottat, és felszólítani a 
hiánypótlására. A hiánypótlásra – az erre történő felszólítást kézhez vételétől számított – 15 
naptári nap áll a Támogatott rendelkezésre. 

13) A TKSz a teljesítés és a kifizetés igénylés elfogadását követően, az elfogadott költségek 
támogatásarányos részének átutalását kezdeményezi a Támogatott – jelen megállapodás 4. 
számú melléklete szerinti – pénzügyi azonosító – bankszámlájára. 
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14) A Támogatott bankszámláján a támogatás jóváírását legkésőbb a számlák és a 
számlaösszesítő, valamint az egyéb szükséges iratok hiánytalan benyújtását követő 45 
naptári napon belül a TKSz kezdeményezi. A kifizetés attól számított 15 napon belül 
esedékes, hogy a Támogatásközvetítő Szervezet a kifizetési kérelmet és a kapcsolódó 
projektjelentést jóváhagyta és a Támogatott igazolása a köztartozás-mentességről a TKSZ-
hez megérkezett. 

15) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás IV. 2) pontjában 
megjelölt támogatási összeget a Támogatott kizárólag a számviteli jogszabályoknak 
megfelelően használhatja fel, igazodva a jelen megállapodás 16. számú mellékletben 
részletezett projekt költségvetéséhez. 

 

VI. A projekt lezárása (Záró beszámoló) 
1) A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Megállapodásban vállalt valamennyi 
kötelezettség teljesült és a támogatás is kifizetésre került, azaz a Támogatott a 
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró beszámolóját jelen 
Megállapodás 15. számú mellékletének megfelelően a TKSz részére benyújtotta és annak 
jóváhagyása megtörtént. 

 

VII. Projekt fenntartása 
1) A projekteredmények fenntartási kötelezettsége a projekt befejezésétől számított 5 évig, 
kis- és közepes vállalkozások számára 3 évig érvényes. Ezen időszakon belül a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett  

o A beszerzett eszközöket rendeltetésszerűen, a pályázat céljai érdekében 
működtetni kell, figyelembe véve az amortizáció idejét. 

o A támogatásból épített, felújított vagy átalakított ingatlan rendeltetése és 
tulajdonjogviszonyai nem változhatnak, illetve változási igény esetén a változásra 
csak a Támogató szervezet (Kazincbarcika Város Önkormányzata) 
jóváhagyásával van lehetőség. 

o A támogatásból megvalósított fejlesztés eredménye a Támogató előzetes 
jóváhagyása nélkül nem terhelhető meg.  

o Bérelt ingatlan esetén a fenntartónak/működtetőnek/üzemeltetőnek (kisprojekt 
végrehajtónak) – a pályázat benyújtásától számított - legalább 5 éves, határozott 
időtartamra szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, és az épület 
tulajdonosának igazolnia kell, hogy fejlesztendő terület, épület a projekt 
befejezésétől számított 5 évig a funkciónak megfelelő működtetésre 
rendelkezésére áll.  

A projektben vállalt foglalkoztatási kötelezettség fenntartási ideje a projekt befejezésétől 
számított 2 év.  

Amennyiben a pályázati adatlapban és a Támogatási szerződésben rögzített vállalásokat 
a pályázó legalább 85% mértékben nem teljesíti, úgy lehetőség van a támogatás arányos 
részének visszaigénylésre. 

 

2) A Támogatásközvetítő Szervezet a fenntartási időszakra vállalt indikátorok teljesülését a 
fenntartási időszakban ellenőrzi. A Támogatási Szerződésben a projekt befejezésétől évente 
fenntartási jelentés benyújtása kerül előírásra. Amennyiben a kisprojekt végrehajtó által vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesült, valamint a kötelezettségekhez kapcsolódó indikátorok 
megvalósulásáról szóló záró projekt fenntartási jelentését a TKSz jóváhagyta, a projekt 
lezártnak tekinthető.  
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VIII. Támogatási szerződés módosítása 

1) Támogatott, vagy TKSz kérésére, indokolt esetben, a támogatási cél sérelme nélkül a 
jelen Megállapodás a módosítással érintett részek érvényességi határidején belül közös 
megegyezéssel módosítható. Támogatott a Megállapodás módosítására irányuló kérelmét 
írásban, megfelelő indokolással ellátva köteles a TKSz részére eljuttatni. A jelen 
megállapodásban rögzített határidők módosítását a Támogatott kizárólag azok leteltét 
megelőző 30. napig bezárólag kezdeményezheti. A módosításra előírt határidő elmulasztása 
esetén a módosításra nincs lehetőség. A Támogatási Szerződésmódosításának tervezetét a 
Támogatásközvetítő Szervezet készíti el. 

2) Az egyetemleges jogutódlás esetét kivéve nem kezdeményezhető olyan módosítás, 
amely a Támogatott személyének megváltozását eredményezi. 

3) Általános szabályok a Támogatási szerződésmódosításával kapcsolatban 

4) A támogatás intenzitása nem növelhető.  

A projekt és a Támogatási szerződés nem módosítható oly módon, hogy a módosítás 
eredményeképpen a támogatás eredeti odaítélése vitathatóvá váljon, illetve a Kisprojekt 
végrehajtók egyenlő elbírálásának elve sérüljön. 

Szerződésmódosítást csak az alábbi eljárások betartásával lehet végezni. Amennyiben nem 
a megfelelő eljárást használják, a módosítás elutasításra kerül. 

A Támogatási szerződés mindennemű módosítása kizárólag hivatalos levél útján, írásban, a 
szerződést eredetileg aláírók (vagy azok jogutódainak) egyetértésével történhet. 

A módosítás okai a következők lehetnek: 

o a projekt célkitűzései vagy eredményei változnak 

o a tevékenységek között költségátcsoportosítás történik 

o az egy tevékenységen belüli költségsorok közötti átcsoportosítás történik 

o a projekt kezdetének, befejezésének időpontja vagy az ütemterv változik 

o a Megállapodás valamely melléklete változik 

o az elkülönített bankszámla adatai változnak (pl. változik a számlavezető bank) 

o adminisztratív változások esetében (kapcsolattartás adatai, cím, székhely, 
projektmenedzser változása) 

o új bankszámla nyitása. 

A módosítás típusai: 

o A Támogatási szerződés előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 

o A Támogatási szerződés előzetes jóváhagyást nem igénylő módosítása 

o Írásbeli értesítés – kizárólag adminisztratív adatok változása esetén 

1. A Támogatási szerződés előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 

Esetei:  

o a projekt célkitűzései vagy eredményei változnak 

o a támogatható tevékenységek és a költségek kategóriái között költségátcsoportosítás 
kumulatív összege meghaladja az adott kategóriára tervezett összeg15%-át 

o az egy tevékenységen belüli költségsorok közötti átcsoportosítás meghaladja a 
tevékenységre tervezett költségvetésének 15%-át 

o a projekt kezdetének, befejezésének időpontja vagy az ütemterv változik 

o a Támogatási szerződés valamely melléklete változik 
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o a projekt költségvetése megnövelésre kerül (csak kivételesen és alaposan indokolt 
esetben) 

o az elkülönített bankszámla adatai változnak (pl. változik a számlavezető bank) 

Lépései: 

A Kisprojekt végrehajtó a módosítás okait, körülményeit tartalmazó, a Támogatási 
szerződésmódosításának előzetes jóváhagyására irányuló írásbeli kérelmet juttat a TKSZ-
hez.  

Beküldendő dokumentumok: 

o a Kisprojekt végrehajtó magyar nyelvű írásbeli kérelme a módosításról és a 
módosítás szükségességének az indoklásáról.  

Formátuma: 

o A kérelmet 1 példányban kell postán, valamint elektronikusan (e-mailen) is benyújtani 
a Támogatásközvetítő Szervezethez. 

Határidők: 

o Az előzetes elbírálást igénylő módosítás iránti kérelmet a módosítás tervezett életbe 
lépése előtt 30 nappal kell benyújtani a Támogatásközvetítő Szervezethez  

Visszamenőleges hatállyal a szakasz alá tartozó semmiféle változtatás nem hagyható jóvá, 
és az esetleges változtatások csak Támogatási szerződés módosításának aláírása után 
lépnek életbe. 

A támogatási szerződések módosítására irányuló igényt a szerződésmódosítással együtt 
írásban, legalább 20 munkanappal a tervezett módosítások érvénybe léptetése előtt meg kell 
küldeni a KSZ részére jóváhagyásra. A jóváhagyásra megküldendő támogatási szerződés 
módosításához alátámasztó indoklás csatolása szükséges. Mielőtt a KSZ-nek megküldésre 
került a támogatás módosítására vonatkozó igénye a TKSZ-nek a benyújtást követően 5 
munkanapon belül van lehetősége véleményezni a javaslatot. A KSZ a kérelmet 10 
munkanapon belül ellenőrzi, és amennyiben annak tartalma nem ellentétes az útmutatóban 
foglaltakkal, jóváhagyja a szerződésmódosítást.  

Csak a KSZ jóváhagyása után kerülhet sor a támogatási szerződések módosításának az 
aláírására a KSZ jóváhagyását követő 10 munkanapon belül!  

2. A Támogatási szerződés utólagos jóváhagyást igénylő módosítása 

Esetei:  

o a támogatható tevékenységek és a költségek kategóriái között költségátcsoportosítás 
kumulatív összege nem haladja meg az adott kategóriára tervezett összeg a 15%-ot  

o az egy tevékenységen belül a költségsorok közti átcsoportosítás nem haladja meg az 
adott tevékenység költségvetésének 15%-át.  

A Kisprojekt végrehajtó az időközi jelentés benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a TKSZ-t a 
módosításról.  

Csak a KSZ jóváhagyása után kerülhet sor a támogatási szerződések módosításának az 
aláírására a KSZ jóváhagyását követő 10 munkanapon belül!  

3. Írásbeli értesítés 

Esetei:  

o adminisztratív változások esetében (kapcsolattartás adatai, cím, székhely, 
projektmenedzser változása) 

o új bankszámla nyitása 

Lépései: 
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o A Kisprojekt végrehajtó írásban tájékoztatja a Támogatásközvetítő Szervezetet az 
adminisztratív változásokról. 

Formátuma: 

Az értesítő levélben fel kell tüntetni a módosuló adatokat és annak rövid indoklását. 
Formanyomtatvány nincs. Bankszámlával kapcsolatos módosítás esetén a 
Támogatási szerződés vonatkozó mellékletét is módosítani szükséges és az írásbeli 
értesítéssel együtt meg kell küldeni. 

Határidők:  

A TKSZ írásbeli tájékoztatásának legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül 
meg kell történnie. 

A TKSZ mérlegeli, hogy fontosnak tartja-e a VÁTI részéről a szerződésmódosítás iránti 
kérelem jóváhagyását. A támogatási szerződés módosítására annak a TKSZ által történő 
jóváhagyását követő 10 munkanapon belül kerül sor. 

 

IX. Program Végrehajtó egyéb kötelezettségei 
1) A Támogatottnak általános tájékoztatási kötelezettsége van a TKSz felé a projekttel 

kapcsolatos valamennyi ténnyel, körülménnyel kapcsolatban. 
2) A Támogatott köteles a TKSz-nek haladéktalanul írásban bejelenteni: 

 amennyiben a projekt megvalósítása bármely okból tartós akadályba ütközik vagy 
meghiúsul, vagy a Megállapodásba foglalt ütemezéshez képest késedelmet 
szenved, 

 ha a társfinanszírozás rendelkezésre állásában változás történik 

 ha a Megállapodás fennállásának tartama alatt ellene csőd- vagy felszámolási 
eljárás, illetve végelszámolás indul,  

 a pályázatban, illetve a Megállapodás megkötésekor közölt bármilyen adatban 
illetve a Megállapodást befolyásoló körülményben beálló változásról 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesíti a TKSzt, 

 a vállalkozás összes bankszámla számának megadása szabálytalanul felhasznált 
támogatások visszaszerzésére szolgáló beszedési megbízás érdekében 

 haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles bejelenteni 
pénzforgalmi bankszámláinak változását, valamint további új bankszámlák 
nyitását. Egyidejűleg köteles haladéktalanul átadni a TKSz részére a 
bankszámlára (bankszámlákra) vonatkozó azonnali beszedési megbízáshoz 
szükséges felhatalmazói nyilatkozat számlavezető bank által visszaigazolt eredeti 
vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is, 

 minden olyan körülményt, amely a projekt eredményességét, vagy a megszabott 
határidőre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, 

 a tulajdonosi szerkezet változását. 

 

X. Ellenőrzés 

3) Az erre külön jogszabályban feljogosított szervek- beleértve a Nemzeti Koordinációs Egységet 
(Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) (továbbiakban NKE), a Közreműködő Szervezetet (VÁTI 
Nonprofit Kft.), a svájci hatóságok, az Állami Számvevőszék, a Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóság, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a TKSz, a 
projekt megvalósításának bármely szakaszában jogosultak a projekt megvalósításához 
igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni, melynek során bármely, a 
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projekttel és a támogatással összefüggő dokumentumot, objektumot vizsgálhatnak, információt 
kérhetnek. 

4) A Támogatott köteles a fent felsorolt szervek képviselőit ellenőrzési munkájuk során a 
helyszínen is a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában 
segíteni. A felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése 
szerződésszegésnek minősül. 

5) A Támogatott az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a projekt végrehajtása 
során keletkező dokumentumokat elkülönített módon köteles tárolni és nyilvántartani. 

6) Amennyiben a Támogatott a TKSz írásbeli felszólításától számított 15 naptári napon belül sem 
biztosítja a TKSz, továbbá a jelen megállapodás X. 1) pontjában meghatározott szervek 
számára az ellenőrzés feltételeit, nem adja át a szükséges dokumentumokat, bizonylatokat, 
nem közli a kért adatokat, vagy az ellenőrzést egyéb módon akadályozza, az 
szerződésszegésnek minősül. 

 

XI. Dokumentumok megőrzése 
1) A projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat – 

külön dossziéban – a TKSz által történő kifizetését követő tíz évig kell a Támogatottnak 
megőriznie. 

 

XII. A Támogatás folyósításának felfüggesztése, visszatartása 

1) A TKSz jogosult a támogatás folyósításának legfeljebb 60 naptári napig tartó 
felfüggesztésére, ha a Támogatott nem tesz eleget a jelen Megállapodásban, vagy a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek, illetve szabálytalanság, 
vagy annak gyanúja merül fel a TKSz részéről. Amennyiben a Támogatott a fenti határidőn 
(legfeljebb 60 nap) belül nem tesz eleget a Megállapodásban vagy jogszabályban előírt 
kötelezettségének a TKSz eláll a szerződéstől. A támogatás folyósításának 
felfüggesztésével összefüggésben felmerülő költségeket a Támogatottnak kell viselnie. 

2) Amennyiben a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett 
köztartozással rendelkezik – a köztartozás megfizetéséig – az esedékes támogatás 
folyósítása felfüggesztésre kerül. 

3) Az esedékes támogatásnak az Áht. 13/A. § (6) bekezdése szerinti visszatartására jogosult 
a TKSz, amennyiben a Támogatottnak köztartozása van. A köztartozás összegét a TKSZ 
külön jogszabályban foglaltak szerint, visszatarthatja. Ámr. 123.§  

4) A támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor amennyiben a Támogatottal 
szemben felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, továbbá csődeljárás esetén a 
csődegyezség megszületéséig.  

5) A Támogatott szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a felfüggesztés, 
visszatartás nem érinti. A TKSz a felfüggesztés elrendeléséből adódóan kártérítési, 
kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

6) Amennyiben a Támogatott egy másik, valamely Közösségi alapból vagy hazai központi 
költségvetési előirányzatból támogatott projektjére vonatkozóan vizsgálat indul, a jelen 
projektre teljesítendő kifizetések a másik projekttel összefüggésben szükséges 
intézkedéseknek a megfelelő testület által történő végrehajtásáig felfüggeszthetők. A 
vizsgálat eredményétől függetlenül a TKSz a felfüggesztés elrendeléséből adódóan 
kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.  
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XIII. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 
1) Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás keretében szerződésszegésnek 

minősül különösen az alábbi esetek bármelyike: 

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

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

c) a projekt jelen Megállapodás II. 1) pontjában meghatározott ütemezés első határidejétől 
(a projekt megvalósításának kezdetétől) számított 9 hónapon belül a jelen megállapodás 
teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg, és késedelmét írásban 
nem menti ki, 

d) Támogatott a jelen Megállapodás X. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza, 
az ellenőrzés tűrési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, illetve a 
jelentést, az esedékességet követő felszólítást kézhezvételét követően számított 15 
napon belül nem nyújtja be, 

e) Támogatott a támogatást részben vagy egészben nem rendeltetésszerűen használja fel, 

f) ha a Támogatott elhatározza végelszámolással, vagy más módon történő jogutód nélküli 
megszűnését, vagy a Támogatott felszámolását jogerősen elrendelik,  

g) a támogatott projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a 
Támogatottnak felróható okból következett be. 

2) A fenti szerződésszegési esetekben a TKSz a jelen Megállapodástól eláll, és a támogatást 
egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a megkötése időpontjára 
visszamenő hatállyal megszűnik, a Támogatott a már folyósított támogatást az elállás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás(ok) 
időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal 
növelve az elállás időpontjától számított 5 napon belül köteles visszafizetni a TKSz által 
megjelölt bankszámlára. 

3) A TKSz a fenti eseteken túl elállhat a Megállapodástól, ha: 

a) a Támogatott tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változás folytán a 
továbbiakban nem felel meg a pályázati feltételeknek; 

b) a projekt jellegében, időzítésében vagy megvalósításában jelentős változás 
következik be, amelynek eredményeként a projekt már nem felel meg a 
pályázatban, illetve a későbbiekben elfogadott módosításokban leírtaknak, vagy 
célnak, és a módosításra nincs lehetőség. A projektek esetében jelentős 
változásnak minősül a számszerűsíthető célok értékének legalább 20%-os 
megváltozása.  

c) a projekt számszerűsített céljai és a kötelezettségek jelentősen elmaradnak a 
tervezett ütemezéstől; 

d) a projekt meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény fenyeget 
vagy következett be. 

4) Amennyiben a Támogatott – neki fel nem róható okból – jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeit csak részben, de számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 85%-ot 
elérő, vagy annál kisebb arányban teljesíti, az igénybe vett támogatás – törvény, illetve 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – annak zárolásával, törlésével a teljesítés és 
az eredmények alkalmazhatóságának arányossága szerint visszavonásra kerülhet. 
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XIV. A Megállapodás megszűnése és hatálya 
1) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás a teljesítést megelőzően, 

csak egyik félnek sem felróható lehetetlenülés, a TKSz vagy a Támogatott általi elállás, vagy a 
bíróság határozata alapján szűnik meg. 

2) Amennyiben a Megállapodás teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné válik, 
az a fél, akinek ez a tény tudomására jutott köteles ezt a másikkal késedelem nélkül írásban 
közölni, ellenkező esetben a szerződésszegés következményei alkalmazandók. 

3) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek által történő aláírásával érvényesen létrejön és 
hatályba lép. 

4) Jelen Megállapodás megszűnik, amennyiben azt mindkét fél szabályszerűen teljesíti. 

 

XV. Egyéb rendelkezések 
1) A jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Pályázati Felhívásban, 

illetve a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók. 
2) Támogatott kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pályázatban közölt, a személyes adat 

fogalma alá nem tartozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat a TKSz közérdekű 
adatként tartsa nyilván és kezelje. 

3) Felek megerősítik az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
levélben foglaltakat, azzal, hogy Támogató jogosult az azonnali beszedési megbízás 
bejelentése céljából Támogatott számlavezető pénzintézete irányába eljárni. 

4) A felmerülő esetleges jogviták rendezésére Szerződő Felek – a pertárgy értékétől függően, a 
mindenkor hatályos hatásköri szabályokra tekintettel – a Kazincbarcikai Városi Bíróság, 
illetékességét kötik ki. 

5) A Támogatott köteles a 2011. évi CVIII törvény a közbeszerzésről rendelkezéseit figyelembe 
venni. 

 

Mellékletek: 

1 számú Melléklet: Támogatás Közvetítő Szervezet … iktatószámú levele 

2. számú Melléklet: Beszerzési útmutató (elérhető: www.kazincbarcika.hu) 

3. számú Melléklet: Közbeszerzési útmutató (elérhető: www.kazincbarcika.hu) 

4. számú Melléklet: Pénzügyi azonosító 

5 számú Melléklet: Támogatott projektek leírása, kötelezettségvállalásokkal együtt 

6. számú Melléklet: Közbeszerzési nyilatkozat 

7. számú Melléklet: Indikatív ütemterv 

8. számú Melléklet: Önerő Nyilatkozat 

9. számú Melléklet: ÁFA nyilatkozat 

10. számú Melléklet: Nyilatkozat De minimis támogatásról 

11. számú Melléklet: A kedvezményezett szervezet/intézmény képviselni jogosult személy 
aláírási címpéldányát; 

12. számú Melléklet: A kedvezményezett nyilatkozata, mely az alábbiakat tartalmazza: 

o nincs egy évnél régebbi köztartozása (kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott); 

o nem áll csőd vagy felszámolási eljárás alatt, illetve az ügyészség a bírósági 
nyilvántartásból való törlését nem kezdeményezte; 
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o a támogatásból vásárolt termékek, az igénybevett szolgáltatások általános forgalmi 
adójának visszaigénylésére jogosult-e, és él-e az adólevonási joggal; 

o a támogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó számviteli, adóügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok előírásait; 

o a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény és 
a vonatkozó kormányrendeletek rendelkezéseire figyelemmel jár  el; 

o a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget tudomásul veszi; 

o hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a 237/2008 (IX. 26.) 
kormányrendeletben nevesített ellenőrzésre jogosult szervek általi ellenőrzéséhez. 

13. számú Melléklet: a kedvezményezettnek a számlavezető pénzintézete által is ellenjegyzett 
hozzájáruló nyilatkozatát, hogy amennyiben a támogató – a támogatási szerződésben rögzítettek 
szerint – él az elállási jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást a 
kedvezményezett határidőben nem fizeti vissza, úgy azonnali beszedési megbízás útján a 
szervezet bankszámláját vezető pénzintézetnél követelését a támogató érvényesítheti. 

14. számú Melléklet: A szerződés teljesítéséről szóló szakmai- és pénzügyi jelentés 
formanyomtatványa  

15. számú melléklet: A jelentéstétellel és kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás 

16. számú Melléklet: A támogatás felhasználására vonatkozó költségvetés. 

17. Melléklet: Beszámolási periódusok 

18. melléklet: Tájékoztató az elszámolható költségek köréről, továbbá a támogatás 
felhasználását igazoló számlákról és bizonylatokról 

19. melléklet: A benyújtott biztosítékok köre 

 

 

Kazincbarcika Városi Önkormányzat (TKSZ) 
részéről 

 

……………………………………. 

Szitka Péter, polgármester 

Támogatott részéről 

 

 

……………………………………. 

 

  

Dátum: ……………………………  P.H. Dátum: ……………………………  P.H. 

 

 

Ellenjegyzés Kazincbarcika Városi Önkormányzat 

részéről a Gazdálkodási Osztály: 

 

……………………………………. 

A Gazdálkodási Osztály részéről 
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Dátum: …………………………… 

 
 


