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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely

létrej ött egyrészről a

Belügyminisztérium

1051 Budapest, József

Székhely:
Adószám:

törzskönyvi

Attila utca2-4,

15311605_2_41

nyilvantartási

311607

szétma:

Dr. Hatala József, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Képviseli (név, beosztás):

elnöke

kincstári számlaszám;

1

IBAN szám:

HUsTHUHB

SWIFT (BIC) kód:

HU7

0032 000-0 1220 122-500 00005

1-

1

003_2 000_0 12 2-0122-5000-0005

mint Támogatő a (továbbiakban: ,,Támogató")

másrészről a

Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai

szervezet neve:

J

aútőlntézet és Speciális Gyermekotthon

Székhely:

1151 Budapest, Pozsony utca 3ó.

Levelezési cím:
Képviseli (név, beosztás):
Adószám:
BíróságiÁratósági
nyilvántartásba vételi szétma;
pénzintézet:

1151 Budapesto Pozsony utca 3ó.

Bankszámlaszám:
mint Ke dv ezménye zett ( a

Szim Andrásrigazgatő
15308665-2-42
308669

Maryar Áilamkincstár
1

to

0032000_ 01426562-00000000

vább iakban :,, Ke dvez m ény ezett" )

(a továbbiakban egytitt: ,,Felek") között

az alulirott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I. A megállapodás tárgya, célja
1.

Felek rögzitik, hogy a Kedvezményezelt pályáaatot nyújtott be a Támogatő áItal meghirdetett
BM-l5 kódszámú, ,,Bűnmegelőzési projektek megvalósítására" meghirdetettpályénatt kiírásra.

2.

A megállapodás tárgya a,,Belépőkárffa - Kulcs a munka világához" című, az Elektronikus
Pályánatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: ,,EPER") BM-15-MI-01/2
számon nyilvántartásba vett program (pénzügyi) támogatása és annak a Kedvezményezett általi
megvalósítása.

J.

A költségvetési támogatás -

a fentiek szerinti

-

feladat ftnanszirozását szolgálja.
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II. Támogatás összege
1.

A

fejezeti és központi kezelésű előírányzatok felhasználásának általános rendjéről szóló
l9l2015. (V.29.) BM rendelet (a továbbiakban: ,,Rendelef'), valamint a Támogatő által
létrehozott Birálő Bizottság javaslata alapjéna Nemzeti BűnmegelőzésiTanács Elnöke 2015.
december 11-én hozott döntése szeint 2750 000 Ft, azaz kettőmillió-hétszázötvenezer
forint vissza nem tédtendő trámogaást nyújt a Kedvezményezettrrek benyújtott páIyéaata
alapjan a Magyarország 2015. évi központi kOltségvetésérőlszőIő 2014. évi C. törvény 1.
melléklet, XIV. Belügyminisáérium fejezet, 20.Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. alcím
A Nemzeti BŰnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása előirányzat (ÁHr
azonosító

A

: 3 4269 5)

támogatási Összeget

intenzitása: 100
3.

terhére.

a

Belügyminisztérium, mint Támogató biztosítja. A támogatás

Yo

Támogató egyidejűleg tájékoztatja a Kedvezményezettet, hogy a támogatás intetuításának
kiszámitására a http://www.kih.eov.hu/web/zuest/hazai-tamogatasok címen találhat
tá1ékoztatást.

4.

A

támogatott tevékenység a 031060 Bűnmegelőzés megnevezésű kormányzati funkcióba
tartozík.

III. A támogatás rendelkezésre bocsátása
1.

A

trámogatás rendelkezésre bocsátásának a módja az állantháztartásról szőIő 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: ,,Áht"; 33. § (3) bekezdés bd) pontjában foglalt előirényzat
átcsoportosítás helyett az államhaztaftásről szóló törvény végrehajt ásáről szőlő 3681201 1 . (xII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: o,Ávr.o') 34.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti átutalás,
tekintettel arta) hogy a tétmogatás forrása A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
feladatrendszerének támogatása 1Árrr azonosító: 342695) fejezeti kezelésű előirányzaton

rendelkezésre álló 2015. évi maradviány.

A Támogató a II. fejezet 1. pontban megjelölt pénzeszkőzt az Áw.34. § (2) bekezdés b) pontja
alapjén a Kedvezményezett részere a Kedvezményezett adatainál megjelölt bankszámlára a

jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül átutalással támogatási előlegként adja át a
Kedvezmén y ezeít r észére.
J.

Amennyiben a Kedvezményezett atátgyévetmegelőző évben vagy években a Támogató azonos
vagy jogelőd fejezethez tartoző íLzonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatu
kÖltségvetéseinek terhére azI. fejezetben foglalt támogatott tevékenység alapján támogatásban
részesÜlt, jelen megállapodás szerinti támogatás rendelkezésre bocsátásárakizárólag abban az
esetben kerülhet sor, ha a Kedvezményezett a korábbi trámogatási megállapodásokban foglalt
beszálmolási és egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, vagy a Támogatő által
ennek követkeáében vagy egyébkénta beszámoló vagy elszámolás alapján a részéreelőírt
visszafizetési, illetve visszacsoportosítási kötelezettséget a megállapított határidőben
teljesítette,

IV. A támogatás felhasználása
1.

Kedvezményezett a tétmogatás felhasználása sorián a ptlyénatban meg|elölteknek, a pályénat
tartalmának, a Támtogató befogadási (döntési) kikötéseinek, a Rendeletben foglaltakn*, a
2
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PáIyánatt kiírásnak és útmutatónak, valamint a vonatkoző egyéh, ktilönösen a számviteli,
adóügyi, közbeszerzési és tarsadalombiaosíási jogszabalyok előírásainak megfelelően köteles
eljárni.
2.

Kedvezményezeí1 a tátmogatást a pályáaatban meghatározott időszakot terhelő költségek
kiegyenlítésere használhada fel. Kedvezményezett apénnlgyí elszámolásban csak atámogatási
időszakban megvalósult, a projekt megvalósításáltoz kapcsolódó költségeket alátétmasztő, a
támogatási összeg felhasznáIását igazolő számviteli bizonylatok értékeitszfunolhatla eI,
melyek pétlzugyi teljesítésének(kifizetésének) atétmogatási időszakon belül, de legkésőbb az
elszámolási időszak végéigmeg kell történnie.

J.

Kedvezrnényezett a témogatást a 20'1,6. január 11. és 20t6. április 30. közötti időszakot (a
továbbiakban: ,,támogatási időszak") terhelő, a támogatott tevékenység megvalósításával
összefiiggésben felmerült és igazoltan e tevékenységre fordított, a pályézatot előterjesáő által
benyújtott költségtervben feltiintetett költségek kiegygnlítésérehasználhatja fel.

4.

Kedvezrnényezett a támogatott tevékenység megválósítasába közreműködőket
me gbizottat) vonhat b e.

a

5.

A

trámogatással megvásárolt, létrehozott

(vállalkozőt,

vagy felújítottvagyorr/vagyontárgy a működtetési

kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve
terhelhető meg. A működtetési kötelezettség időtartama

6.

a)

három év, ha atámogatás összege nem éri e1 a 10 millió forintot,

b)

öt év, ha atémogatás összege 10

A

millió forint vagy azt meghaladó összeg.

Támogató előzetes jóvahagyásával lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult

vagyontiárgyak pótlással együtt j áró telj es v agy r észleges selejtezése.
7.

Kedvezményeze,tt - a jelen megállapodás VII. fejezetében foglalt, a tálmogatási összeg
visszafizetési kötelezettségét eredményező jogkövetkezmények alkalmazásrának terhe mellett kötel ezetts é get v állal an a, ho gy ;

a) a

tfunogatási összeg támogatott tevékenység szerinti felhasznáIását számiával, illetve
bizony|aita| igazolja jelen megállapodás V. fejezetében meghatározott beszámolási és
elszámolási rend szerint;

b) a támogatási összeg megállapodásszerű felhasználását igazoló dokumentumokról
elktilönített és naprakész nyilvrántartást vezet az áItaLa megjelölt helyszínen és az
ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatáséűtoz szükséges
tájékoztatást megadja; a Kedveznényezett köteles megjelölni az iratok trárolásanak pontos
helyét és címét;

c)

bíztosítlaannak feltételeit, hogy a Közígazgatási és lgazsáEpgy Hivatal (a tovabbiakban:
,,Kezelőszeru"), illetve a támogatás jogszení felhasználásának ellenőrzésére jogszabály
alapján felhata\mazott szerv (kiilönösen a Belügyminisztérium, a, Állarri Számvevőszék
és a Kormányzatí Ellenőrzési Hivatal) a tátmogaási döntés meghozatalát, a tátmogatőí
okirat kiadását yagy a támogatási megállapodás megkötését megelőzően, a költségvetési
támogatás igénybevételealalt, atálmogatott tevékenységbefejezésekor,illetve lezérásakor,
valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig ellenőrizze.
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d) a támogatás felhasználása során érvényesítia vonatkozó számviteli,
közbeszer zési és társadalombizto sítási j o gszabályok előírásait

e) Kedvezményezett köteles
mé diae s eményekrő

0

l

(p

l.

s

aj

a

adóügyi,

;

támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos

tótáj éko ztató ) a Támo gat őt táj éko ztatni ;

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatott tevékenységről tájékoztatőtteszközzé vagy
annak keretében egyéb tájékoztatási eszközhöz folyamodik, például elektronikus úton
közölt anyagokat (honlap, adatbázis stb,) vagy tanulmányt, tananyagot, kiadványt (ideértve
a prospektusokat, szórólapokat is), illetve audio-vizuális anyagokat (filmet, spotot,
reklámot, közérdekű közleménfl...stb.) ad ki, köteles a megjelentetés, a nyomdai
munkálatok véglegesítéseelőtt a Támogatóval a szakmai anyagot engedélyeztetni,
valamint a Támogatőtől az arculati elemeket, előírásokat elkérve feltüntetni, hogy a
program a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul
meg. A Támogató a megjelentetési engedélyt kizárőlag írásban (elektronikusan
megkíildve) adhatja, az írásos engedéllyel a Kedvezményezettnek a megjelentetés, gyártás,
közzététel elindításának pillanatában rendelkeznie kell.

g) Támogató

fenntartja a jogot, hogy a nem elfogadható színvonalú szakmai anyagok
(honlap, kiadvány, szőrőlap, könyv, tanulmány, tananyag, audió-vizuális anyagok stb.)
sokszorosításához és közzétételéhez szükséges engedélyt megtagadja, amennyiben nem
kerülnek a Támogató által írásban közölt kifogások kijavításra.

h)

eleget tesz az Átrt. SO. §- ában foglalt kötelezettségeknek;

i)

a jogosulatlanul igényelt, illetve igénybe vett támogatást, illetve annak kamatait jelen
megáll apodás VI I. fej ezetében fo gl altak szerint vi sszarendezi ;

j)

tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási megállapodás azzal, akivel szemben az
Ávr. 81. § szerinti feltételek valamelyike fennáll;

k) tudomásul veszi, hogy a jogszabályok szerint a támogatás

Kedvezményezettjének
megnevezése, a támogatott tevékenység,a támogatás összege, a támogatott program és
tevékenységmegvalósítási helye nyilvánoss ágra hozhatők;

D

tudomásul veszi, hogy Kezelőszerv a személyes adatokat harmadik fél részéresemmilyen
körülmények között nem adja át, kivéve, ha az átadásrajogszabályi felhatalmazással bíró
szerv kéri;

m) programját valamenrryi programelemre - a benyújtott pályázati programban tervezett
összköltségvetését az elnyert támogatási összeghez viszonyítva, és annak megfelelően
csökkentve - kiterjedően valósítja meg, vagy az egyéb döntési kikötések szerint használja
fel a támogatási összeget: Nincs.

n)

A

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy

a

Támogatás nem rubázhatő át, nem

engedményezhető.

o) A Kedvezmétyezett a Támogatás felhasználása során a Támogatás terhére a

szénezet
forint értékhatárt meghaladó értékűeszköz beszerzésére,vagy szolgáltatás megrendelésére
iranyuló szerződést kizárőlag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az

elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésévelkötött

szerződés
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teljesítésérdekében történt kifizetés összege a trámogatott tevékenységköltségei között
nem vehető figyelembe
8.

Kedvezrnényezett jelen,megállapodásaláirásávalkijelenti,hogy

a) a

páIyazatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és
hitelesek;

b) a megállapodás megkötésének időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt

végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzésselelrendelt csődeljárás vagy
egyéb, a megszüntetésére iranyuló, jogszabélyban meghatározott eljárás nincs
folyamatban;

c) a Kincstar által

működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozőja, folyősítója, Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szőlő 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XIX. Uniós fejlesztések
fejezetbőI biáosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
lttányában az irányttő hatóság (a továbbiakban együtt: ,,a támogatás folyósítőja"), az
Áttami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Eurőpai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatőság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogaüísok
nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Áw.-berl megfuatározott más szervek
j o go sultak ho zzáferni;

d)

a támogatás pénzforgalmának

e)

tudomásul veszi, hogy amennyiben a közbeszerzésekről szőlő a2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: ,oKbt.") rendelkezései alapján ajánlatkérőnek minősül, ilgy a tátmogatott
tevékenység végrehajtása során a beszeízésekrevonatkozóan biztositanta kell a
tisztességes, diszkriminációmentes, nflt és átláthatő ellárást, a közheszerzési értékhatárt

lebonyolításátahjzárőlag
aKedvezményezettpénzforgalmibankszámlájaszolgál;

elérő beszerzések esetében pedig

a

jelen szerződésben megnevezett,

a

támogatásból ftnanszirozott építésibenlhénás,
érubeszerués, illetve szolgáltatás igénybevétele során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően

köteles eljárni;

0

tudomásul veszi, hogy nem részesülhet támogatásban, amennyiben a pátyénat benyújtását
megelőző két éven belül az á|lamhántaftás valamely alrendszeréből támogatásban részesült
és a támogatási igényébenvalótlan vagy megtévesáő adatokat szolgáItatott, valamint az
elnyert ttímogatás alapján kötött támogatísi szerződésben foglalt feltételeket megszegte;

e) az

eLőírényzatből tamogatott tevékenység megvalósítása során létrehozott, illetve
megszerzett tárgyt eszköznek és immateriális javaknak minősülő vagyontargyat leltárba

veszi;

h)

tudomásul veszi, hogy amennyiben

ÁFA visszaigénylésérejogosult,

a támogatás terhére a

levonható általtínos forgalmi adó összegét nem számolhatja el

D

tudomásul veszi, hogy nem részesülhet támogatásban, amennyiben a pályánat benyújtását
megelőző 2 éven belül az íntézménytevékenységévelösszefiiggő működésével
kapcsolatban bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította az egyenlő bránásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését;
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j)
k)

megfelel az Árht.50. § (1) bekezdésébenmeghatiározott követelményeknek;
hozzájétrvl allhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kíséréseérdekében aKezelőszerv és
a Kincstiár a jogszabályban meghatározott személyes adatait kezelle, és azokról adatot

szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részerc: így nevét (megnevezését),
székhelyét és adőszátmát;

D

amennyiben más szewezetel<től kért, vagy kapott a pályáaatban megjelölt programhoz
trámogatást, csatolja anyi|atkozatát, amelyben felsorolja, hogy mely szervezetekől,milyen
elŐÍrányzatokból és mikor kért a kérelmében megjelölt programhoz vagy tevékenységhez
támogatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az összes többi folyamatban levő
témogatási igény alapján elnyert támogatás összegéről és forrásáról az arről szóló értesítés
átvételétől szátmított 8 napon belül tájékortatja akezelőszervet;

m)

a

jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben foglaltak
szerint vis szarendezi ;

n) jelen megállapodás

alátlrásával kifejezetten és visszavonhatatlanulhozzáqfuul ahhoz, hogy

Kezelőszerv a fent megadott adatokat ktzarőIag a pályézat lebonyolítása, elbírálása
érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a pályánat lezérulta
után 10 évigmegőizze;

o)

9.

amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező egyéb szervezet, az
Árrt. SO. § (1) c) pontja alapjan átláthatő szervezetnek minősül.

Amennyiben a jelen megállapodás megkötését követően az alábbi adatokbarr, körülményekben
változás következik be, azt a Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra
jutástól számitott 8 napon belül köteles a Kezelőszervnek bejelenteni a változást igazolő
dokumentumok megkiildésévelegyidejűleg, és sztikség esetén a tiámogatási megállapodás
módosítását kezdeménye zí, így k{ilönösen, de nem kízarőlag:

a) a jelen

megállapodásban megltatározott megvalósítási időszak kezd,ő időpontjától
számitott három hónapon belül a feladaí teljesítése nem kezdődik ffi€g, vagy a
Kedvezményezett a költségvetésből nyújtott tamogatás igénybevételétneki felróható okból
nem kezdeményezi, és késedelmétezenidő alatt írásban sem menti ki;

b) a trámogatott

tevékenységhezsziikséges jogerős hatósági engedély visszavonásra kerül,
vagyhatályát veszti;
J

c) a

pályazatban megjelölt saját forrás vagy egyéb állaínhélztaításból szárm aző támogatás
nern áll rendelkezésre, és arrő! az Aw. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem
nyilatkozik;

d)

a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul,

tartós akadálybaütközik, vagy atrámogatási
megállapodásban foglalt ütemezéshez képest j elentős késedelmet szenved;

e) afeladatösszköltség e atervezetthez kepest csökken;
0 váútozás áll be atámogatási megállapodásban, vagy apályazatbanrögzített
adatalban,illetveazadőlevonási

jogosultságában;

feltételekben,
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g) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a
megsztintetéséreirányuló, jogszabályban meghatérozott eljarás, illetve kiilön törveny
szerinti adósságrendezési

elj

árás alatt áll;

h)

azadott biztosítékmegszűrrrik, megfelelő tovabbi biáosíték nyujásáról aKezelőszerv által
megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;

i)

bármely,

j)

Kedvezményezettnem felel meg a

a

támogatási megállapodás megkötésének feltételéül előírt nyilatkozat vagy
dokumenfum üsszavonásra kerül, valamint, ha aztbíróság vagy hatóság megsernmisíti;

rendezett

kapcsolatok követelményének;

Kedvezményezett a páIyénat érvényességénekvagy a tátmogatási megállapodás
megkötésének feltételekéntjogszabályban, Támogató áItaI megbatározott vagy a
támogatási megállapodásban előírt bármely nyilatkozaát nem teszi meg, aú. visszavonja,
vagy előírt dokumentumot nem nyújt be.

k) a

10.

A

támogatott tevékenységszakmai ellenőrzése a támogatott tevékenységmegvalósítása alatt
folyamatos. A Kedvezményezett vállalja, hogy az ellenőrzést végző szakértőknek előre

egyezIetetl időpontokban beszámol, felvilágosíüíst ad a támogatott tevékenység szakmai
megvalósításráról és betekintést errged annak dokumentumaiba.

V. Beszámolási
1.

és elszámolási kötelezettség

Kedvezményezettnek a program megvalósításárőI, a témogatás teljes összegének és a saját
forrás, valamint egyéb áIlanűáztaftásból származő témogatás felhasznáIásáről legkésőbb a
Támogató által meghatározott támogatási időszakot követő 20 napon belül, de legkésőbb
2016. június S-ig kell elszámolnia a pérlzijgyt elszámolás és szakmai beszámoló (a
továbbiakban: ,,beszámoló") EPER-ben történő teljes köni kitöltésével, mellékleteinek
megktildésével a vonatkoző jogszabályoknak, és a Tétmogatő által megbatározolt
szabályoknak, feltételeknek, a Pályár;ati útmutatóban és a PáIyazati kiírásban foglaltaknak
megfelelően. A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető
beszámolónak. A beszámoló Támogató által a Pályázati útmutatóban és a www.kih.gov.hu
honlapon találhatő. Elszámolási segédletben meghatározott részeit papir alapon is meg kell
ktildeni.

2.

beszámoló kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a Kedvezményezettnek hitelt
érdemlően bizonytarlia kell a támogatott tevékenység megállapodás szerinti megvalósulását.
Jelen pontban foglalt kötelezettség megszegese a megállapodás megszegésének minősül,
melynek bekövetkezése esetén a Támogató jelen megállapodástól elállhat. A tétmogatás
felhasznáIásanak ellenőrzését a Trámogató és a Kezelőszerv együttesen végzi. A beszámoló

A

elfogadásráról a Támogató dönt.
J.

Az

elszémolható bizonylatok köre klzérőlag a Tiámogatott Tevékerrységhez kapcsolódóan a
201,6.január 11. és 2016. áprílis 30. közötti teljesítésiidejúpérrzügyi bizonylatok, melyek
pénzugyi teljesítése a beszámoló jelen pontban meghatfuozott benyujtásrinak határidejéig

megtörtént.
4.

Az

a Kedvezményezett köteles az e,lszétmolás benyujtásával
tárlogatási megállapodás szátméra történő hivatkozással - visszaltalní az

elszátmolás maradványösszegét

egyidejűleg

-a
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előírányzat javára.

A

keletkezett maradvány visszautalásaról

az

elszámolás során a

Kedvezményezett nyilatkozni köteles.

a. A

pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezetlnek a támogatási időszakot terhelő
költségek kiegyenlítésétigazoló dokumentumokat számlaösszesítő melléklettel együtt kell
aKezelőszew részérepapír alapon is benyújtanta;

b. a

benyújtott pénnlg;vr' bizonylatok adatait tartalmaző számlaösszesítőt
képviselője a|tal aIáíwa postai úton kell megküldeni;

a

szervezet

c. a

támogatás felhasznáIásához kapcsolódó, sziámviteli törvény szerinti, záradékolt
bizonylatoknak, valamint az azok kifizetésétígazolő bizonylatoknak a szervezet
képviselőj e által hitelesített másolatát kell megkiildeni.

A

gazőaság1 esernények kiadásait igazolő számviteli bizonylatokat záradékolru, majd
hitelesíteni kell a következő módon:

- az

eredeti számviteli bizonylaton szöveges formaban fel kell ttintetni az adott pályéaat
EPER-ben megadott páIyánati azonosítőját valamint az elszátmolni kívránt összeget, például:
,,.... Ft a BM_15_M1-0142 pályázatt azonosítószámú támogatási jognyilatkozat terhere
el

számolva"

(:ZÁRADÉxor,Ás;,

- a (zátradékolt) eredeti

számviteli bizonylatot eá követően le kell fenymásolni, majd a
másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy ,,A másolat az eredetível mindenben
megegyezik." (vagy ezzel megegy ező taítalmúhitelesítésiszöveg),

-

fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal cégszerű
aláir ásáv aI és dátummal kell ell átnia (:HIT EL E S Ír n S ).

ezután

a

- A

hitelesítést a szervezet hivatalos képviseletérejogosult szernélynek kell elvégeznie. A
képviselő akadáIyoztatása esetén meghatalmazotí személy is eljrárhat, ebben az esetben a
képviselő altal aláírt alakszerű meghatalmazás csatolása sziikséges.

Ha a

száttrtviteli bizonylat teljes összege nem számolható

elszámolni a teljes összeget a támogatás terhére, akkor
beállított összeget kell tartalmaznia.
5.

a

el, vagy a páIyánő nem kívánja
zétradékolásnak az elszámtolásba

A pénzügyi elszámolás

keretében a Kedvezményezett a páIyazat egyes költségvetési fösorain
rögzített összegtől lefelé - a különbözetrőI szóló lemondó nyilatkozat egyidejű csatolásával korlátlan mértékben eltérhet, a részletes költségvetési tervének egyes költségvetési alsorai
között a jelen megállapodásban jóváhagyottakhoz kepest legfeljebb 20oÁ-ka| térhet el (a
költségterv más fosorainak megtakarttásaterhére, atámogatás foösszegén belül).

6.

A Kedvezményezettnek

atálmogatás felhasználásával összefiiggő személyi jellegrí kifizetései,
felhalmozási kiadásai csak a vonatkozó szerződések, megállapodások KedveznÉnyezeít
hivatalos képviselője által hitelesített és apétlzngyi elszámoláshoz csatolt hitelesített másolatai

A

támogatás összegéből a saját dolgozó megbízási szerződés alapjén
történő bérköltsége csak akkor ftnanszirozhatő,ha a megbízott a feladatot munkaidőn kívül és
munkaköri kötelezettségén felül v égzi.
alapjén támogathatóak.

7.

A nem vagy nem megfelelően teljesített beszámoló

esetén aKezelőszerv hianypótlás keretében

megfelelő haráíidő kitűzésével a Kedvezményezettet megállapodásszerú teljesítésre hívja fel.
8

*\lr:YZagS I

ramogatási megállapoűs

száma:

I

Yatyeaati azonosító:

BM-l5-MI-0l42

NBTl87l2l20l6

Hianypótlás teljesítéséreösszeserr legfeljebb két- az elszámolásihataridő elmulasztását követő
hianypótlási felhívás kibocsátását követően legfeljebb egy - alkalommal van lehetőség. A

felszólításokat

a

Kezelőszerv

az

EPER-ben tizenetként ktildi

ki.

Amennyiben

a

Kedvezményezetl az elszárnolásra vagy a beszámoló benyujtására vonatkoző kötelezettségét a

jelen pontban leírt, kétszeri hiánypótlási felszólítás ellenére nem teljesítíhatarídőben, a
megállapodás megszegésétköveti el, amelynek eredményekénta Támogató a jelen

megállapodásban foglalt jogkövetkezményeket érvényesíti.A határidő elmulasáása esetén a
felróhatóság híányát a Kedveanényezettrrek írásban kell igazolnía a hianypótlással
egyidejűleg.

8.

Ha a Kedvezményezett a hiránypótlási felhívásban foglaltakat határidőre nem vagy nem teljes
körúen teljesíti, illetőleg a fel nem hasznáIt és az elszátmolással vagy beszámolóval alá nem
tátnasztott, igénybe vett támogatási összeget nem rendezi vissza, a teljesítésdokumentumainak
elfogadásáról, illetve elutasításáról a Támogató jogosult dönteni. A Trámogató és a Kezelőszerv
a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás kézhezvételétkövető 30 - hianypótlás esetén 45 napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásráról vagy elutasításaról.

9.

A

10.

A

11.

A

12.

A

támogatás megállapodás szerinti felhaszntílásanak szakmai ellenőrzésérea támogatott
tevékenységmegvalósítása alatt és a szakmai beszámoló ertékelésekorkerül sor.

szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás értékelésénekeredményéről a Kezelőszerv a
döntést követő 5 napon belül értesítia Kedvennényezetlet.

program lezárása - a Kedvezményezett támogatott tevékenység megállapodás szerinti
megvalósulását követően - a Kedvezményezett megvalósításról szőlő írásbeli szakmai
beszámolójanak, továbbá a projekt teljes költségvetésének elszámolásáről, készítet1péruűgyL
beszámoló és az utóellenőrzési j egyzőkönyv elfogadásával valósul meg.
beszámoló elfogadására, a teljesítéstgazolás kíáIlitására a Támogató kepviseletében a
Nemzeti Bűnmegelőzésí Tanács Elnöke yagy az áItala írásban meghatalmazott személy
j ogosult, melyről a Kezelőszerv értesítia Kedvezm ényezettet.

VI. Megállapodás módosítás
1.

A

támogatási megállapodás módosítását
kezdeményezheti.

a

Kedvezményezett, illetve

a

Tátmogató írásban

A

Kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Kezelőszervnél
írásbeli kerelem benyújtásával kezdetnényezni a támogatási megállapodás módosítását,
amennyiben a támogatott tevékenységmegvalósítása tartós akadályba ütközik, a támogatott
tevékenységmegvalós itásáv al kapcsolatban bármely körülmény megváltozik.
J.

A Kedvezményezett legkésőbb atámogaási időszak lejarta előtti 15. napig kezdenényezheti
támogatási megállapodás módosítását. A kérelern hianypótlásara nincs lehetőség.

4.

A Kedvezményezettköteles atámogatási megállapodás módosítását kezdeményeznt,

a) ha a megvalósítás

a

során a páIyázat szerinti részletes költségvetési terv egyes költségvetési
fősorai között a jóváhagyottakhoz képest valamely alsort 20oÁ-ot meghaladó mértékben
kívanja növelni, akkor az elterést a Támogató írásban engedélyezheti, ami támogatási
megállapodás módosításnak minősül;
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b)

apályánatrészletes költségvetési tervben új költségvetési alsor nyitása,

támogatott tevékenységmegvalósításakor a támogatott tevékenységbármely
elemének végrehajtása akadályba ütközik, az úban válla|t indikátorokban 20oÁ-náI
nagyobb eltérésmutatkozik vagy M ütemtervhez kepest 2 hétnő nagyobb csúszás

c) ha a

tapasztalhatő

d) ha

a

támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban bármely köriilmény
megváltozlk, vagy a megállapodásban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved.

5.

A támogatási megállapodás módosítása nem érintheri apá|yátzatban megjelölt támogatási célt,
illetve jogszabá|y eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a tílmogaási
megállapodásban meghatározott támogatási összegen felüli többlettámogatás

biztosítására.

VII. A megállapodás megszegése és következményei
1.

Kedvezményeze,ít fudomásul veszi, hogy a Támogató egyoldalú, írásban előterjesáett
nyíIatkozatával a megállapodástól eláll, és a tiámogatás visszavonásáról intézkedik, ha az
alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a jogszabályban vagy

atátmogatási megállapodasban meghatározott megvalósítási időszak

kezdő időpontjátóI szátmítotthtirom hónapon belül a támogatott tevékenységnem kezdődik
ffieg, vagy a kedvezményezelt a költségvetési támogatás igénybevételétnem

kezdeményezi, és késedelmét ezenídő alatt írásban sem menti ki;

b) hitelt

érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a tátmogatás igénylésekor a
pályéaat befogadását érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy meglévesáő adatot
szolgáltatott, a páIyénat benffitásakor ilyen nyilatkozatot tett vagy a megállapodás
megkötése, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott,
illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgéltatott;

c) a

tátmogatási megállapodás megkötését követően Támogató fudomására
bekövetkezik, hogy

jut

vagy

a tánnogatott tevékenységhezszükséges jogerős hatósági engedéllyel
nem rendelkezik,vagy

ca) Kedvezményezett

cb)

cc)

támogatási megállapodásban előírt saját fonás nem áll a Kedvezményezeíí
rendelkezésére és arről az Avr.75. § (2) bekezdés szerint nem nyilatkozik;vagy

a

a támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett a témogatás igénylésekor, vagy a
támogatási megállapodás megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek; vagy

cd)

Kedvezményezett a pályénat érvényességénekvagy a támogatási megállapodás
megkötésének feltételekéntjogszabályban vagy a tétmogatási megállapodásban előírt
bármely nyilatkozatát nem teszi meg, azt vísszavonja, vagy előírt dokumentumot nem

a

nffit

be.

d) a

támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadáIyba ütközik, illetve
jogszabályban vagy a tátmogatási megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős-, a
támogatási megállapodás módosít ásáv al nem orvosolható késedelmet szenved;
10
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Kedvezményezett a támogatási megállapodásban foglalt, vagy jogszabályban előírt
kötelezettségeit neki felróhatóan megszegi, kíilönösen, ha nern tesz eleget ellenőrzés-tűrési
kötelezettségének, és ennek következtében a trimog'atott tevékenységszabályszerű
megvalósítását és a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználást nem lehet
ellenőrizni;

e) a

f)

a Kedvezményezett a támogatást a megállapodástól eltérően rendeltetésellenesen vagy
nem j ogszerűen haszn álá fel v agy

g) a jelen

megállapodás IV. fejezet 7. g) pontjában előírt engedélyezésieljarást elmulasáva
azottmeghatétrozotttevékenységeketvégrehajtja;

h)

tudomásara jut, hogy a Kedvezményezetljogerős végzésselelrendelt csőd-, felszámolási,
végelszámolási vagy egyób - a megsztintetésére iranyuló, jogszabályban meghatarozott eljárást kezdeményeztek, illetve kíilön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll,

illetve a megállapodás teljesítéselehetetlenné vált;

i) az

Aw.97. §-ban meghatározott valamely köriilmény a

pályé.zat befogadását követően

következik be vagy jut a Támogató tudomásiára.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató egyoldalú, írasban előterjesztett
nyllatkozatával a megállapodástól elállhat, és ez esetben intézkedik a támogatás
visszavonásiáról, ha az alábbíak,ban foglalt feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a

felszámolási, végelszámolási vagy a végrehajtási eljárás eredményekéntmegszíint a
támogatott tevékenység, illetve a megállapodás teljesítéselehetetlerrné vált;
Kedvezményezett a bejelentési, beszámolási és elszámolási kötelezettségének a
támogatásimegállapodásbanmeghatátrozotthatáridőbennemtetteleget;

b) a

c) a

Kedvezményezeíl a kitílzött hataridőket, különösen a részbeszámolő, illetve a zárő
beszámoló határidej ét elmulasáotta vagy nem megfelelően teljesítette;

d) a Kedvezményezett a
járművet vagy

témrcgatással létrehozott, megvásrárolt vagy felújított ingatlant,
egyéb a jelen megállapodás IV. fejezet 5. pontban meghatfuozott

vagyontargyat a működtetési kötelezettség meghatározott időtartama alatt a Támogató
előzetes jóváútagyása nélkül elidegenítette, megterhelte, bérbe vagy más használatába adta;

e) a

megállapodásban rőgzitett kötelezettségek teljesítésenem vagy nem
tevékenységnek megfelelő mértékben,illetve minőségben valósult meg;

J.

a

támogatott

Amennyiben a Kedvezményezett az e|számolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a
Támogató a beszáínolót nem fogadja eI, vagy a rendelkezésre bocsátott támogatás nem kerül
teljes mértékbenfelhasználásra, vagy az átadott összeget nem a megállapodásban foglaltaknak
megfelelően hasnálja fel, a Kedvezményeze,ttet az igazoIni elmulasztott, el nem fogadott
költségek, illetve a fel nem használt trámogatás tekintetében visszaftzetési kötelezettség terheli.
A Kedvezményezett a vísszaftzetésikötelezettségét legkésőbb a meghiúsulás, illetve az
akadá|y bekövetkeztétőI számított 15 napon belül, yagy a Trámogató arról szóló értesítése,
illetőleg a Beszámoló elbírálásátőI szőlő értesítéskézhezvételétkövető 30 napon belül kell
teljesítenie.
l1
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A

visszafizetés átutalással tör-ténik a Belügyminisáérium 10032000-01220122-50000005
számú BM Fejezeti kezelésű e|őirányzat-felhasználási keretszámlára 1ÁUr-r: 342695),
,,Kedvezményezett neve és a BM-15-MI-0142 szálmű páIyázat fel nem használt tésze"
megsegyzéssel. A visszafiZetés az állaínháLztaftásról szóló 201t. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban: ,,Áht"; 53lA. § (2) bekezdés értelmében kamatmentes.
4.

megállapodás rendelkezéseinek megszegése esetén a Támogató a jelen megállapodástÓl a
Kedveznényezetlhez intézett írásbeli nylatkozaítal egyoldalúan eláll, illetve elállhat, amelyet
tértivevényes ktildeményként köteles postara adni. A kiildeményt akézbesitésmegkíserlésének
napján kézbesítettrrek kell tekinteni, ha a cimzett az átvételt megtagadta vagy a tértivevénya
pályázatban megjelölt címről ,,cimzeff. ismeretlen" vagy egyéb megjegyzéssel (címzett

A

elköltözött, az adoíl címen ismeretlen, meghalt, stb.) érkezik vissza. Ha akézbesítésazért volt
eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette át (azaz a Témogatóhoz ,,nem kereste"
jelzéssel érkezett üssza), azíratot- az ellenkezőbizonyiásáig- a postai kézbesítésmásodik
megkísérléséneknapját követő ötödik munkanapon kézbesítettrrek kell tekinteni. Ebben az
esetben a megállapodás a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik.

vln. zárő
1.

rendelkezések

Jelen megállapodás céllára és tarsadalmi hasznosságára tekintettel Felek fokozott gondossággal
kötelesek eljámi a teljesítéssorán. Erre tekintettel a felek kötelesek egymás teljesítését
elősegítve szorosan együttmúködni, és egymás méltányos érdekeit figyelembe venni.

2.

A

megállapodás megkötése és a támogatás felhasználásanak feltételeire, a tevékenység
módosításiára, a támogatás megszüntetésére, visszafizetésére, valamint az egyéb
jogkövetkezményekre, atámogatás visszatartásáta, illetve felfiiggesztésére,visszavonására, a
támogatások felhasznál,ásának és elszámolásának szabáIyaira. továbbá a támogatás
felhasználásanak ellenőrzésére, valamint a lezárásra vonatkozóan, illetve a jelen
megállapodásban nem szabáiyozottkérdésekben az egyébjogszabályok, ktilönösen

Ávr., a Rendelet, a Ptk., illetve az információs

önrendelkezési

az Á,ht., az

jogról és az

információszabadságról szóló 201l. évi CXII. törvény rendelkezései az iranyadóak.
J.

A Felek rögzítik továbbá, hory elsődlegesen a Támogatő á|tal meghatározott kikötések, a

pályáaat, a pályázati adatlapo a pályáaathoz és a Támogatási Megállapodáshoz mellékelt
nyilatkozato§ a megállapodás megkötésének feltételeként meghatározott
dokumentumok, a kötelezettségvállaló nyilatkozata4 a számlatulajdonos nyilatkozataio
valamint a beküldött és a Kezelőszerv által elfogadott módosítási kérelmek a jelen

megállapodás elválaszthatatlan részétképezi\ és a Felekre kötelező érvényűek,ha azok
fizikai értelemben jelen megállapodáshoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen
magyarázzák, de mindennemű értelmezés során elsődlegesen a Támogatási Megállapodás
rendelkezései az irányadóak.

4.

Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáik eldöntésére a
Székesfehérv ái J átrásbiróság illetékességétkötik ki.
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5.

Kedvezményezetttudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály a Támogatőkezelésében lévő
előírényzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a trámogatási
összeg csökkentésére.

6.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a kedvezményezett szervezet a támogatási összeg
megállapodás szerinti felhasználását igazolő dokumentumokról köteles elkiilönített és
naprakész nyilvantartást vezetni; az áútala megjelölt helyszínen és az ellenőrzésre feljogosított
szervek megkereséséteaz ellenőrzés lefoly.taüísahoz szükséges tájékoztatást megadni.

7.

A jelen megállapodás egymással megegyező, 5 eredeti példányban készült, melyből 1 példány
a Kedvezményezettet,1 példány aKezelőszervet és 3 példány a Támogatót illeti meg. A Felek
a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyőlag, cégszerúenírjzl< alá.
Jelen megállapodás a Felek általi aláírást követően az utolsóként aláttrő Fél alátrásának napján
lép hatályba.
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Megállapodás megkötési mellékletek (tételesen felsorolva)

:

Költségterv és ütemezés
Kedvezmén y ezett nyilvrántarto tt adataíről szóló kivonat

Nyil atkoz at

p ét:zfor galmi száml

ákról

ÁFA nyilatkozat
Nyilatkozat de minimis támogatásokról
Nyil atkozat átláthatő s ágr ől
Kedvezményezettnevébenaláírásra jogosultszernélyaláírásmintája

Ávr.75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok
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