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„LEADER +” intézkedés

Z0384

Iktatási címke:

AVOP - azonosító:

Támogatási szerzıdés
LEADER+
amely létrejött
a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.), mint közremőködı szervezet
(továbbiakban: Közremőködı Szervezet)
másrészrıl
a támogatást elnyert Konzorcium, mint Kedvezményezett
képviseletében eljáró
<<pályázó neve>>
<<pályázó székhelye / pályázó lakcíme>>
<<ügyfélregisztárciós szám>>

Név:
Székhely / Lakcím:
Ügyfél-regisztrációs szám:

mint Kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) – a továbbiakban együttesen: Szerzıdı Felek - között
a következı tartalommal, az alulírt helyen és napon.

I. A támogatás tárgya
1) Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett a „<<intézkedés száma, megnevezése>>”
intézkedésre/alintézkedésre, a jelen szerzıdés mellékletét képezı Pályázati Adatlapon (továbbiakban Adatlap)
meghatározott címmel pályázatot nyújtott be, amelyet a Közremőködı Szervezet <<pályázati azonosító>> szám
alatt nyilvántartásba vett.
2) A Támogató a Kedvezményezettnek a fenti pályázatában meghatározott projekt elszámolható költségei
alapján a II. pontban meghatározott mértékő, vissza nem térítendı támogatást nyújtja. A támogatás kizárólag a
Pályázatban meghatározott célok elérése érdekében szükséges költségtételekre vehetı igénybe, illetve a projekt
kizárólag e célok elérése érdekében mőködtethetı.

II. A támogatás összege
A Támogató a projekt
<<IH vezetı által jóváhagyott
elszámolható költség>>

Ft,

azaz

<<ua betővel>>
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elszámolható költségének finanszírozásához
<<IH vezetı által jóváhagyott Ft,
azaz <<ua betővel>>
Forint
támogatási összeg>>
támogatást nyújt az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretének terhére. A projekt pénzügyi forrás
összetételét az Adatlap tartalmazza.
A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének <<IH vezetı által elfogadott támogatási %>>
%-a,
ebbıl 75% közösségi támogatás:
<<támogatás 75%-a>>
Ft,
azaz
<<ua betővel>>
Forint
valamint 25% hazai társfinanszírozás:
<<támogatás 25%-a>>
Ft,
azaz
<<ua betővel>>
Forint

III. A támogatás kifizetése

A) elıleg igénybevétele esetén
1) Amennyiben a Kedvezményezett elıleg igénybevételére jogosult, úgy a Közremőködı Szervezet <<támogatás
25%-a>> Ft, azaz <<ua betővel>> összeget elılegként az elıleg nyújtásának feltételeként elıírt biztosíték
rendelkezésre állása esetén, a rendelkezésre állás igazolásának napjától számított 30 napon belül a
Kedvezményezett
<<kedvezményezett
bankszámlájának
hitelintézete>>
hitelintézetnél
vezetett
<<kedvezményezett bankszámlaszáma>> számú bankszámlájára átutalja.
<<támogatás 75%-a>> Ft, azaz <<ua betővel>> összeget utófinanszírozás keretében a Közremőködı Szervezet a
Kedvezményezett szerzıdésszerő teljesítése és elszámolása alapján, az elfogadott számlák összegének arányában
utalja át.
2) Amennyiben a Kedvezményezett nem nyújt be kérelmet idıközi fizetésre a Közremőködı Szervezethez az
elıleg fizetésétıl számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem
rendeltetésének megfelelı használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles az elıleget a Támogató — adott
AVOP intézkedésnek megfelelı — lebonyolítási forintszámlájára visszafizetni.
A mérföldkövenként ütemezett idıközi fizetésnek nem elıfeltétele a folyósított elıleg teljes összege
felhasználásának igazolása és azzal történı elszámolás, azonban az elıleg és az idıközi fizetések összege nem
haladhatja meg a megítélt támogatás 80%-át.
3) Az utófinanszírozás kifizetésének feltétele az adott elszámolás befogadása. A befogadásra a
Támogatásigénylési Egységcsomag Tájékoztatójában (továbbiakban Tájékoztató) és az irányadó
jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítésén túl, jelen szerzıdésben meghatározott folyósítási
feltételek teljesítését követıen kerül sor.
4) A Támogató megbízása alapján az utófinanszírozás kifizetése valamennyi szükséges dokumentum
benyújtásától, illetıleg az elszámolás befogadásától számított 60 napon belül történik. A kifizetésre teljesítés- és
forrásarányosan kerül sor.
5) Az átutalást a Magyar Államkincstár forintban teljesíti.

B) csak utófinanszírozás igénybevétele esetén
1) A Közremőködı Szervezet a Kedvezményezett szerzıdésszerő teljesítése és elszámolása alapján, a fent
hivatkozott támogatási összeg terhére az elfogadott számlák összegének arányos részét a Kedvezményezett
<<kedvezményezett
bankszámlájának
hitelintézete>>
hitelintézetnél
vezetett
<<kedvezményezett
bankszámlaszáma>> számú bankszámlájára átutalja.

2) A támogatási összeg kifizetésének feltétele az adott elszámolás befogadása. A befogadásra a
Támogatásigénylési Egységcsomag Tájékoztatójában (továbbiakban Tájékoztató) és az irányadó
jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítésén túl, jelen szerzıdésben meghatározott folyósítási
feltételek teljesítését követıen kerül sor.

3) A Támogató megbízása alapján a kifizetés valamennyi szükséges dokumentum benyújtásától, illetıleg az
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elszámolás befogadásától számított 60 napon belül történik. A kifizetésre teljesítés- és forrásarányosan kerül sor.
4) Az átutalást a Magyar Államkincstár forintban teljesíti.

IV. Teljesítés, üzemeltetés
1)
A) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházást az Adatlapon megjelölt megvalósítási helyszínen a
közbeszerzési eljárás befejezésétıl számított legkésıbb 30 napon belül megkezdeni és a pályázati felhívásban
meghatározott korlátozásokkal, legkésıbb a 1. számú mellékletben meghatározott utolsó mérföldkı idıpontjáig
(ami az utolsó Támogatásigénylési Csomag benyújtásának tervezett idıpontja) befejezni köteles. A befejezés és
az utolsó Támogatásigénylési Csomag tényleges benyújtásának napja között 30 napnál hosszabb idıtartam nem
telhet el. A jelen támogatási szerzıdés megkötése elıtt befejezett projekt esetében a 30 napos határidıt a
szerzıdés megkötésétıl kell számítani. A záró mérföldkı idıpontja 2008. szeptember 1-jét követı idıpontra nem
eshet. A kezdés, befejezés idıpontja tekintetében az Adatlaptól történı eltérés esetén a fenti szabályok az
irányadóak.
B) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a beruházást az Adatlapon megjelölt megvalósítási helyszínen
jelen szerzıdés aláírásától számított 60 napon / 180 napon belül megkezdeni és a pályázati felhívásban
meghatározott korlátozásokkal, legkésıbb a 1. számú mellékletben meghatározott utolsó mérföldkı idıpontjáig
(ami az utolsó Támogatásigénylési Csomag benyújtásának tervezett idıpontja) befejezni köteles. A befejezés és
az utolsó Támogatásigénylési Csomag tényleges benyújtásának napja között 30 napnál hosszabb idıtartam nem
telhet el. A jelen támogatási szerzıdés megkötése elıtt befejezett projekt esetében a 30 napos határidıt a
szerzıdés megkötésétıl kell számítani. A záró mérföldkı idıpontja 2008. szeptember 1-jét követı idıpontra nem
eshet. A kezdés, befejezés idıpontja tekintetében az Adatlaptól történı eltérés esetén a fenti szabályok az
irányadóak.
2) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a szerzıdésben és a
pályázatban meghatározott cél a pályázat és szerzıdés, valamint a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és
elıírások szerint teljesült, engedélyköteles beruházások esetén a jogerıs szakhatósági engedélyek rendelkezésre
állnak, az üzembe helyezési, aktiválási jegyzıkönyvet aláírták.
3) A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a záró elszámolás befogadásáról készült tájékoztató
dokumentum átvételét követıen/a gazdasági életképesség elérése napjától 5 éven (60 hónapon) át a projektben
meghatározott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerősített létesítményt
rendeltetésének megfelelıen, a vonatkozó engedélyek és elıírások betartásával használja, üzemelteti. Az
üzemeltetési kötelezettség ideje alatt amortizálódott, vagy egyéb okból nem megfelelı tárgyi eszközt azonos
rendeltetéső, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezı tárgyi eszközzel a támogatásban részesülı pályázó
saját forrás felhasználásával a Közremőködı Szervezet elızetes engedélyével lecserélheti.
Az új eszközre a Kedvezményezett köteles az üzemeltetési kötelezettség fennmaradó idıtartamára jelzálogjogot
alapítani a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium javára, feltéve, hogy a Kedvezményezett
biztosíték adására kötelezett és más, elegendı biztosíték nem áll a Közremőködı Szervezet rendelkezésére.
4) A Kedvezményezett — Konzorcium esetén a Konzorcium minden egyes tagja — köteles a pályázati
felhívásban, jelen szerzıdésben, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultsági kritériumoknak –
különösen a támogatás igénybevétele feltételeinek – folyamatosan megfelelni jelen szerzıdés teljes idıtartama (a
megvalósítás és az üzemeltetési kötelezettség idıszaka) alatt. E körülményt a Közremőködı Szervezet a
szerzıdés fennállása alatt bármikor ellenırizheti.

V. A támogatás felhasználhatósága
1) A Kedvezményezett a támogatást a Tájékoztatóban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett
igényli. Az elsı Támogatásigénylési Egységcsomag átvételét a Kedvezményezett jelen szerzıdés aláírásával
nyugtázza. (A Támogatásigénylési Egységcsomag a Közremőködı Szervezet honlapjáról — www.mvh.gov.hu
— letölthetı.)

2) A Kedvezményezett a projekt megvalósítására, ellenırzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat
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a Közösségi rendelkezések szerint, 2013. december 31. napjáig köteles megırizni, és azokat olyan módon tárolni
és nyilvántartani, hogy hozzáférhetıek és teljes körően ellenırizhetıek legyenek. E kötelezettség nem érinti a
Kedvezményezett egyéb jogszabályokon alapuló ırzési, nyilvántartási kötelezettségét.
3) Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 88. §
(1) bekezdése alapján amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerzıdésben vállalt
kötelezettségeinek nem tud maradéktalanul eleget tenni, azonban a számszerően megállapított kötelezettségek
esetén legalább 75%-ot meghaladó arányban teljesíti azokat, a már kifizetett támogatási összeget nem kell
visszafizetni, azonban a Kedvezményezett további támogatásra nem jogosult és az igénybe nem vett támogatást a
felek úgy tekintik, hogy arról a Kedvezményezett lemondott. Amennyiben a Kedvezményezett kötelezettségeit
akként teljesíti, hogy a 1. számú melléklet szerinti költségtervvel szemben megtakarítást ér el, e megtakarítás a
támogatási összeget arányosan csökkenti, ha pedig a projekt összköltsége nı a tervezetthez képest, e
költségtöbblet a Kedvezményezettet terheli.
4) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Közremőködı Szervezet a benyújtott Támogatásigénylési
csomag dokumentumainak ellenırzése során csak a Közremőködı Szervezet által elismert és jóváhagyott
költségtételek támogatását engedélyezi. Így a jelen szerzıdés 1. számú mellékletében meghatározott
tervösszegek csökkenhetnek.
5) A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekttel kapcsolatban a kifizetés feltételét képezı valamennyi iratra a
jelen szerzıdésen szereplı AVOP azonosító számot felvezeti.
6) Amennyiben a Támogatásigénylési csomag tekintetében hiánypótlásra kerül sor és a hiányok pótlására az
elıírt határidın belül – a Kedvezményezettnek felróható okból – nem vagy csupán részlegesen került sor, a
hiányossággal érintett költségek elszámolására nincs lehetıség. E költségek késıbbi elszámolások során sem
igényelhetık, a támogatási összeg így e költségeknek megfelelıen arányosan csökken.

VI. Közbeszerzés
Amennyiben a Kedvezményezett a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.)
szerint közbeszerzésre kötelezett, úgy jelen fejezet rendelkezési szerint köteles eljárni.
1) A Kedvezményezett, mint közbeszerzésre kötelezett szerv kizárólagos felelıssége, hogy betartsa a
közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
2) A Közremőködı Szervezet a Kbt. 308. § (1) bekezdése alapján jogosult a közbeszerzési eljárást figyelemmel
kísérni, rendszeresen ellenırizni, jogsértés esetén eljárást, intézkedést kezdeményezni. Amennyiben a
Közremőködı Szervezet jogorvoslati eljárást kezdeményez a Kedvezményezettel szemben, a támogatás
kifizetésének engedélyezését a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatának végrehajthatóvá válásáig
felfüggeszti.
3) Amennyiben a Közbeszerzési Döntıbizottság a közbeszerzési eljárás kapcsán jogsértést állapít meg, a
Közremőködı Szervezet jogosult a támogatási szerzıdéstıl elállni.
4) A Kedvezményezett jelen szerzıdés aláírásával hozzájárul, hogy az általa lefolytatott közbeszerzési eljárást
Közremőködı Szervezet annak bármely szakaszában ellenırizze és vállalja, hogy ehhez minden feltételt biztosít,
ide értve a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentum általa hitelesített másolatának a
Közremőködı Szervezet részére való megküldését, azok keletkezésétıl számított 3 napon belül.

VII. A Felek jogai és kötelezettségei
1) A Kedvezményezettnek a jogszabályban, illetve a pályázati felhívásban meghatározottak szerint a projekt
megvalósításáról projekt elırehaladási jelentést/egyszerősített projekt elırehaladási jelentést kell készítenie és
benyújtania. Az elırehaladási jelentés formanyomtatványa a Közremőködı Szervezet honlapjáról —
www.mvh.gov.hu — letölthetı.
A Kedvezményezettnek a végsı kifizetés teljesítését követıen az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt minden
évben éves fenntartási jelentést kell benyújtania. Az „Éves fenntartási jelentés” a Támogatási Szerzıdésben
vállalt kötelezettségek teljesítésének, a projekt szabályszerő mőködésének a bemutatására szolgál.
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Minden „Éves fenntartási jelentés” -nek a megelızı 1 naptári éves idıszakra kell vonatkoznia.
Az elsı fenntartási jelentést az üzemeltetési kötelezettség kezdı napjának évét követı év május 31-ig kell
benyújtani az elızı naptári évben teljesültekrıl. Az utolsó jelentést az üzemeltetési kötelezettség idıtartamának
lejártát megelızı 90. nap hetében kell benyújtani. A jelentés formanyomtatványa a Közremőködı Szervezet
honlapjáról —www.mvh.gov.hu — letölthetı.
2) A Kedvezményezett köteles teljesíteni a projekt monitoringgal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét.
3) Amennyiben a Kedvezményezett nem, vagy nem megfelelıen tesz eleget a fenti jelentéstételi,
adatszolgáltatási kötelezettségeinek, a Közremőködı Szervezet 15 napos határidı tőzésével teljesítésre szólítja
fel a Kedvezményezettet. Ha e határidın belül a Kedvezményezett nem teljesíti kötelezettségét, a támogatás
kifizetését a Közremőködı Szervezet felfüggeszti, vagy a szerzıdésszegés egyéb jogkövetkezményeit
alkalmazza. A jelentésekrıl a Közremőködı Szervezet döntést hoz.
4) A Kedvezményezett köteles a bejelentésre okot adó körülmény bekövetkezését vagy annak a
Kedvezményezett tudomására jutását követı 15 napon belül írásban bejelentést tenni, amennyiben szükséges, a
támogatási szerzıdés módosítását kezdeményezni különösen az alábbi esetekben:
a) amennyiben a projekt megvalósítása bármely okból
aa) meghiúsul, vagy meghiúsulásának lehetısége felmerül;
ab) tartós akadályba ütközik;
ac) jelen szerzıdésben meghatározott ütemezéshez képest késedelmet szenved.
b) amennyiben a Kedvezményezett — Konzorcium esetén a Konzorcium bármely tagja —
ba) adataiban (pl. név, székhely/lakcím, cégjegyzék adatai, bankszámlaszám, illetve különösen az adólevonási
jogát illetı) változás következik be;
bb) ellen csıd- felszámolási, adósságrendezési, végelszámolási, valamint bírósági végrehajtási eljárás indul;
bc) támogatásra való jogosultsága tekintetében változás következik be.
c) amennyiben a Projekt
ca) mőszaki tartalmában változtatás indokolt;
cb) támogatásra való jogosultságában változás következik be;
cc) egyéb adataiban, valamint a Közremőködı Szervezet teljesítésével összefüggı adataiban változás következik
be.
5) A Kedvezményezett a támogatással létrehozott, illetve érintett vagyontárgyakat csak a Közremőködı
Szervezet elızetes hozzájárulásával, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése mellett idegenítheti el,
apportálhatja, adhatja bérbe, terhelheti meg a szerzıdés fennállása alatt.
6) A Kedvezményezett a projekt teljes megvalósítása során köteles a tájékoztatással és nyilvánossággal
kapcsolatos eszközök és tevékenységek biztosításáról gondoskodni, a 1159/2000/EK Rendelet, valamint az
Arculati Útmutató iránymutatásai szerint. A Közremőködı Szervezet jelen szerzıdés megkötésekor az Arculati
Útmutatót Kedvezményezettnek átadja, illetıleg az letölthetı elektronikusan a www.nfh.hu weboldalon. A
tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos részletes szabályokat a fentieken túl, jelen szerzıdés 4. számú
melléklete is tartalmazza.
7) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára
tekintettel, a Közremőködı Szervezet jelen szerzıdés lényeges tartalmáról (különösen a Kedvezményezett
nevérıl, a támogatás tárgyáról, összegérıl, a projekt megvalósítási helyérıl) tájékoztatást nyújthat, az említett
adatokat nyilvánosságra hozhatja.
8)
A) A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy nincs olyan harmadik személy
irányában fennálló kötelezettség, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a
Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.
B) A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy az a harmadik személy, akinek
irányában olyan kötelezettség áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a
Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza, a szükséges hozzájárulást megadta.
9) A Kedvezményezett köteles a garanciaszervezetek által vállalt kezesség támogatástartalmáról szóló igazolást
az elsı Támogatásigénylési Csomag benyújtás elıtt a Közremőködı szervezet rendelkezésére bocsátani.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben az együttes támogatástartalom meghaladja az
engedélyezet mértéket (50%), úgy köteles más — állami támogatás nélküli, vagy megfelelıen csökkentett állami
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támogatástartalmú — garanciát/hitelt igénybe venni és az erre vonatkozó új támogatástartalomról szóló igazolást
haladéktalanul benyújtani, különben a Közremőködı Szervezet a támogatási szerzıdéstıl eláll.

VIII. Ellenırzés
1) A Közremőködı Szervezet és a pályázati felhívásban felsorolt ellenırzésre jogosult szervek a támogatási
szerzıdés idıtartama alatt bármikor jogosultak a Kedvezményezett kötelezettségeinek teljesítését ellenırizni. A
Kedvezményezett köteles az ellenırzés során együttmőködni, az ellenırzés feltételeit biztosítani.
2) Ellenırzés megbízólevél alapján folytatható le.
3) A helyszíni ellenırzésrıl minden esetben jegyzıkönyv készül, amelynek megismerését és átvételét a
Kedvezményezett aláírásával igazolja, s egyben a jegyzıkönyvre rávezetve jelezheti az ellenırzéssel kapcsolatos
észrevételeit.
4) Az Európai Unió 2013. december 31-ig folytathat le ellenırzést.

IX. A szerzıdés módosítása
1) A támogatási szerzıdés módosítására a Kedvezményezett vagy a Közremőködı Szervezet kezdeményezése
alapján írásban kerülhet sor.
2) A szerzıdés módosítása csak indokolt esetben és csak olyan módon lehetséges, amely a támogatási döntés
alapjául szolgáló releváns tényeket, körülményeket, valamint a projekt eredeti célkitőzéseit nem változtatja meg.
3) A Kedvezményezett a szerzıdés módosítási kérelmét megfelelı indoklással alátámasztva kell, hogy eljuttassa
a Helyi Akciócsoport Gesztor szervezetéhez.
4) Amennyiben a módosítási kérelmet a Kedvezményezett hiányosan nyújtja be, a Közremőködı Szervezet
határidı tőzésével hiánypótlást írhat elı. A hiánypótlási felhívás nem vagy nem megfelelı teljesítése esetén a
Közremőködı Szervezet a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a módosítási kérelmet elutasítja.
5) Amennyiben a módosítási kérelem a projekt egy adott mérföldkövéhez köthetı, a kérelmet az adott
mérföldkıre vonatkozó elszámolásnak Közremőködı Szervezethez történı beérkezéséig lehet benyújtani.
6) A támogatási szerzıdés módosítására vonatkozó kérelem benyújtásától számítva a kérelem elbírálásáig a
támogatás folyósítása felfüggeszthetı, amennyiben a módosítás érintheti a kifizetendı mérföldkövet. A
módosítási kérelem elbírálására vonatkozó határidı a kérelem benyújtásától számított 30 nap. A hiánypótlás
ideje e határidıbe nem számít be.
7) Szerzıdés módosítás esetén a megítélt támogatási összeg növelésére nincs lehetıség.

X. Szerzıdés megszőnése, megszüntetése
1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül:
a) a támogatás rendeltetésérıl, valamint a támogatási szerzıdésben meghatározottaktól eltérı felhasználása;
b) valótlan, hamis adatszolgáltatás, valótlan tények közlése és adatok eltitkolása;
c) együttmőködési kötelezettség megszegése, különösen az ellenırzés akadályozása, ideértve azt az esetet is, ha
a Kedvezményezett jogszabályban vagy pályázati felhívásban, szerzıdésben elıírt adatszolgáltatási
kötelezettségét megszegi,
d) ha a támogatás igénybevételét követıen a Közremőködı Szervezet tudomására jut, hogy a Kedvezményezett a
támogatás igénylésének idıpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (Áht.) meghatározott feltételeinek.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minısül. A jogosulatlanul
igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelı kamattal növelten
kell visszafizetni.
Az Áht. 15.§ (5) bekezdése alapján folyósított támogatás esetében, ha a támogatás folyósítását követı két éven
belül lefolytatott munkaügyi ellenırzés során jogerıs és végrehajtható határozattal megállapításra kerül, hogy a

6

MVH

.

Kedvezményezett az Áht. 15.§ (7) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmény közül a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 75/A. §-ában foglalt szabályt ismét megsértette, a
Kedvezményezett köteles a támogatást az ellenırzés során eljáró hatóság határozatának végrehajthatóvá válását
követı 30 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben a Támogató részére visszafizetni.
2) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy különösen az alábbi esetekben a Közremőködı Szervezet jogosult
elállni a szerzıdéstıl:
a) ha a támogatás jogosulatlan igénybe vételére került sor;
b) ha a beruházás nem kezdıdik meg a jelen szerzıdésben megjelölt idıpontig és a Kedvezményezett késedelmét
ezen idı alatt írásban sem menti ki;
c) ha a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét a 1. számú melléklet szerinti idıpontig nem kezdeményezi,
és késedelmét ezen idı alatt írásban sem menti ki;
d) ha nem állnak fenn a támogatásra jogosultság feltételei;
e) ha a pályázati felhívásban és a támogatási szerzıdésben meghatározott határidın belül a támogatás
folyósításának feltételéül szolgáló biztosítékok nem állnak rendelkezésre;
f) amennyiben a Projekt teljes vagy részleges meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását elıidézı körülmény a
Kedvezményezettnek felróható okból következett be;
g) ha a Kedvezményezett a szerzıdésben elıírt bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti;
h) ha a szerzıdésben elıírt jelentéstételi kötelezettségének a Kedvezményezett a Közremőködı Szervezet
felszólítására sem tesz eleget maradéktalanul;
i) ha a támogatási szerzıdés megkötéséig tett bármely nyilatkozatát visszavonja;
j) ha a Kedvezményezett — Konzorcium esetén a Konzorcium bármely tagja — ellen csıd-, felszámolási,
végelszámolási, megszüntetési, vagyonrendezési eljárás indult, vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van
folyamatban;
k) ha a Kedvezményezett az alábbiakkal kapcsolatos rendellenességet/szabálytalanságot követ el:
(szabálytalanság: a közösségi jog rendelkezéseinek megsértése, amely egy gazdasági szereplı tevékenységébıl
vagy mulasztásából ered, és amelynek káros hatása van vagy lehet az Európai Unió általános költségvetésére
azzal, hogy igazolatlan kiadást könyvel el, továbbá a nemzeti jogszabályok elıírásainak, illetve a támogatási
szerzıdésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar
Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek)
l) ha a Kedvezményezett –Közösségi jogszabályban meghatározott – az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit
sértı csalást követ el, amely az alábbiakkal kapcsolatos szándékos cselekmény vagy mulasztás:
a.) a kiadások tekintetében a következıkre vonatkozó minden szándékos cselekmény vagy mulasztás:
- olyan hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy
elıterjesztése, amelyek következménye az Európai Közösségek általános költségvetésébıl vagy az
Európai Közösségek kezelésében levı, illetve az Európai Közösségek nevében kezelt költségvetésekbıl
biztosított pénzeszközök jogtalan megszerzése vagy visszatartása,
- információ elhallgatása és ezzel egy konkrét kötelezettség megszegése, az elıbbiekkel megegyezı
következményekkel,
- az ilyen pénzeszközök nem az eredetileg megjelölt és a döntés alapjául szolgáló célokra történı
jogellenes felhasználása;
b.) a bevételek tekintetében a következıkre vonatkozó minden szándékos cselekmény vagy mulasztás:
- olyan hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy
elıterjesztése, amelyek következménye az Európai Közösségek általános költségvetése vagy az Európai
Közösségek kezelésében levı, illetve az Európai Közösségek nevében kezelt költségvetés forrásainak
jogtalan csökkentése,
- információ elhallgatása és ezzel egy konkrét kötelezettség megszegése, az elıbbiekkel megegyezı
következményekkel,
- a jogszerően szerzett haszon jogellenes felhasználása, az elıbbiekkel megegyezı következményekkel;
m) ha a Kedvezményezett akadályozza a támogatás céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot vagy
ellenırzést, ideértve azt is, ha elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;
n) ha a Kedvezményezett jelen szerzıdés bármely egyéb rendelkezését megsérti.
3) Szerzıdésszegés esetén a Közremőködı Szervezet szabálytalanságkezelési eljárást folytathat le.
Szabálytalanság esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
a) a folyósítás felfüggesztése;
b) a projekt magasabb kockázati fokozatba sorolása;
c) a támogatási szerzıdéstıl való elállás, és a kifizetett támogatási összeg teljes egészének vagy arányos
részének visszafizettetése az elállás napjától számított mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı
mértékő kamattal;
d) a jogosulatlannak ítélt összeg ki nem fizetése a támogatási szerzıdés megszőnése nélkül;
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e) a Kedvezményezett eltiltása egyéb hazai, illetve európai uniós támogatásban való részvételtıl;
f) az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonása, annak zárolásával, törlésével egyidejőleg – az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 88. § (1) bekezdése
alapján – amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek
nem tud maradéktalanul eleget tenni, azonban a számszerően megállapított kötelezettségek esetén legalább 75%ot meghaladó arányban teljesíti;
g) büntetıjogi eljárás kezdeményezése.
4) A Közremőködı Szervezet jogosult a támogatás folyósításának legfeljebb 60 napig tartó felfüggesztésére, ha a
Kedvezményezett nem tesz eleget a vonatkozó jogszabályokban és jelen szerzıdésben meghatározott kötelezettségeinek. Amennyiben a Kedvezményezett a szerzıdés-, illetve a jogszabályellenes állapotot a fenti
határidın belül nem szünteti meg, a Közremőködı Szervezet jogosult elállni a szerzıdéstıl. A Kedvezményezettnél a folyósítás felfüggesztésével kapcsolatosan felmerült költségeket a Kedvezményezett viseli.
5) Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási szerzıdésben rögzítetteknek megfelelıen, a támogatási
szerzıdés megkötésétıl számított 3 hónapon, illetve 1 éven belül a folyósítás érdekében nem igazolja, hogy a
szükséges biztosítékok rendelkezésre állnak, a támogatási szerzıdés hatályát veszti. Ilyen esetben a hatályvesztés
elıtt igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelı kamattal
növelten kell visszafizetni.

XI. Felhatalmazó levelek, biztosítékok, vagyonbiztosítás
1) A Kedvezményezett – a központi költségvetési szerveket, ideértve, a Magyar Tudományos Akadémia,
továbbá az irányító hatóság vezetıjének döntése alapján azon állami többségi tulajdonban lévı gazdasági
társaságok kivételével, amely gazdasági társaságok a támogatást központi program megvalósításához kapják, és
a támogatásból létrejövı vagyon ingyenesen az állam és/vagy önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül át,
mint köztestületet kivéve – legkésıbb a jelen szerzıdés megkötéséig a támogatási döntésrıl szóló értesítés
mellékletét képezı felhatalmazó levél nyomtatványon köteles valamennyi pénzforgalmi bankszámlájára
vonatkozóan felhatalmazni a Közremőködı Szervezetet arra, hogy amennyiben jelen szerzıdés alapján fennálló
bármely kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Közremőködı Szervezet igényét az azonnali beszedési megbízás
útján érvényesítse.
2) Bankszámla megszüntetése, új bankszámla nyitása esetén a Kedvezményezett köteles errıl a Közremőködı
Szervezetet 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó azonnali beszedési megbízáshoz
szükséges felhatalmazói nyilatkozat (felhatalmazó levél) hitelintézet által befogadott eredeti példányát a
Közremőködı Szervezetnek egyidejőleg megküldeni.
3) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az elállási nyilatkozat kézbesítése és az azonnali beszedési
megbízás alapján a Kedvezményezett bankszámlájának a megterhelése egyidejőleg történik.
4)
A) Az elıleget igénybevevı és az elılegre vonatkozóan biztosíték nyújtására kötelezett Kedvezményezett a jelen
szerzıdés aláírásával egyidejőleg
megkötötte a Közremőködı Szervezettel a ……………………………… helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlanra az elıleg egyéb biztosíték(ok)kal nem fedezett összegének erejéig a jelzálogszerzıdést, és vállalja,
hogy a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) javára bejegyzett jelzálogjogot tartalmazó
tulajdoni lapot a bejegyzést követıen haladéktalanul a Közremőködı Szervezet rendelkezésére bocsátja; egyben
tudomásul veszi, hogy e tulajdoni lap hiányában az elıleg folyósítására nem kerülhet sor;
és/vagy
átadta a Közremőködı Szervezet számára az elıleg egyéb biztosíték(ok)kal nem fedezett összegének erejéig
fedezetet nyújtó, ……………………………………….. ingó zálogtárgy egyedi azonosító adatait és értékét
tartalmazó számlát/ bejegyzett értékbecslı által készített értékbecslést/ egyéb iratot, és vállalja, hogy jelen
támogatási szerzıdés megkötését követıen az ingó jelzálogszerzıdést az FVM javára a Közremőködı Szervezet
képviselıjével a közjegyzı elıtt haladéktalanul megköti, viselve a jelzálogjog alapításának és bejegyzésének,
nyilvántartásba vételének, törlésének valamennyi költségét; egyben tudomásul veszi, hogy az ingó
jelzálogszerzıdés és a bejegyzést igazoló tanúsítvány hiányában az elıleg folyósítására nem kerülhet sor;

8

MVH

.

és/vagy
átadta a Közremőködı Szervezet számára az FVM javára szóló, az elıleg egyéb biztosíték(ok)kal nem fedezett
összegének erejéig nyújtott bankgaranciát tartalmazó dokumentumot;
és/vagy
átadta a Közremőködı Szervezet számára az FVM javára szóló, az elıleg egyéb biztosíték(ok)kal nem fedezett
összegének erejéig a kezes által kiadott, biztosítási szerzıdés alapján létrejött készfizetı kezességvállalásra
vonatkozó kötelezvényt;
és/vagy
átadta a Közremőködı Szervezet számára az FVM javára szóló, az elıleg egyéb biztosíték(ok)kal nem fedezett
összegének erejéig a garanciaszervezet által vállalt kezességvállalásra vonatkozó kötelezvényt;
és/vagy
átadta a Közremőködı Szervezet számára az FVM javára szóló, az elıleg egyéb biztosíték(ok)kal nem fedezett
összegének erejéig a kezes által kiadott, garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvényt,
és/vagy
átadta a Közremőködı Szervezet számára az FVM javára szóló, az elıleg egyéb biztosíték(ok)kal nem fedezett
összegének erejéig az egyházi intézményt fenntartó egyház vagy annak illetékes szervezeti egysége által
biztosított készfizetı kezességvállalásra vonatkozó kötelezvényt.
B) Az elıleget igénybe vevı Kedvezményezett a támogatási szerzıdés XI.6) …. pontja alapján biztosíték
nyújtására nem köteles.
5)
A) A Kedvezményezett az utófinanszírozás keretében az alábbi biztosítéko(ka)t nyújtja azzal, hogy az elıleg
erejéig nyújtott biztosíték beszámításra kerül:
a) A <<bejegyzett jelzálogjog>> jelzálogjogot jegyeztet be az FVM javára a támogatás egyéb biztosíték(ok)kal
nem fedezett összegének és járulékainak erejéig, viselve a jelzálogjog alapításának és bejegyzésének,
nyilvántartásba vételének, törlésének valamennyi költségét. Ingó jelzálogjog esetén a zálogjog bejegyzésének
igazolását az adott mérföldkıhöz tartozó elszámolás benyújtásának napjáig, de legkésıbb a támogatási szerzıdés
megkötésétıl számított egy éven belül kell a Közremőködı Szervezethez eljuttatni.
Ingatlan esetén a jelzálogjog alapítására vonatkozó szerzıdést a támogatási szerzıdéssel egyidejőleg kell
megkötni. A Kedvezményezett köteles a bejegyzett jelzálogjogot tartalmazó tulajdoni lap másolatot az elsı
mérföldkı idıpontjáig, de legkésıbb a támogatási szerzıdés megkötésétıl számított egy éven belül megküldeni
a Kirendeltségnek.
Ingatlanon tervezett fejlesztés esetén a Kedvezményezett kijelenti, hogy a zálogjog a beruházás következtében
megnövekedett értékő zálogtárgyra is kiterjed, tekintettel arra, hogy az ingatlanon történı beruházás az ingatlan
elválaszthatatlan részét képezi és a biztosíték értékét növeli.
Rendkívüli értékcsökkenés, elértéktelenedés, illetve káresemény esetén, amennyiben az értékcsökkenés,
elértéktelenedés vagy a kár mértéke a zálogtárgy beszerzési árának 25%-át meghaladja, pótlólagos
biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn.
és/vagy
b) A Kedvezményezett jelen szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a támogatás egyéb biztosíték(ok)kal nem
fedezett összegének és járulékainak erejéig az FVM javára vállalt bankgarancia nyilatkozatot az elsı mérföldkı
idıpontjáig, de legkésıbb a támogatási szerzıdés megkötésétıl számított 3 hónapon belül eljuttatja a
Közremőködı Szervezet számára;
és/vagy
c) A Kedvezményezett jelen szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a támogatás egyéb biztosíték(ok)kal nem
fedezett összegének és járulékainak erejéig az FVM javára vállalt, biztosítási szerzıdés alapján létrejött
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készfizetı kezességvállalásra vonatkozó kezesi kötelezvényt az elsı mérföldkı idıpontjáig, de legkésıbb a
támogatási szerzıdés megkötésétıl számított 3 hónapon belül eljuttatja a Közremőködı Szervezet számára.
és/vagy
d) A Kedvezményezett jelen szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a támogatás egyéb biztosíték(ok)kal nem
fedezett összegének és járulékainak erejéig az FVM javára vállalt, garanciaszervezet általi kezességvállalásra
vonatkozó kötelezvényt az elsı mérföldkı idıpontjáig, de legkésıbb a támogatási szerzıdés megkötésétıl
számított 3 hónapon belül eljuttatja a Közremőködı Szervezet számára.
és/vagy
e) A Kedvezményezett jelen szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a támogatás egyéb biztosíték(ok)kal nem
fedezett összegének és járulékainak erejéig az FVM javára vállalt, garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított
kötelezvényt az elsı mérföldkı idıpontjáig, de legkésıbb a támogatási szerzıdés megkötésétıl számított 3
hónapon belül eljuttatja a Közremőködı Szervezet számára.
és/vagy
f) A Kedvezményezett egyházi intézmény jelen szerzıdés aláírásával vállalja, hogy a támogatás egyéb
biztosíték(ok)kal nem fedezett összegének és járulékainak erejéig az FVM javára az egyházi intézményt
fenntartó egyház vagy annak illetékes szervezeti egysége által vállalt készfizetı kezességvállalásra vonatkozó
kezesi kötelezvényt az elsı mérföldkı idıpontjáig, de legkésıbb a támogatási szerzıdés megkötésétıl számított
3 hónapon belül eljuttatja a Közremőködı Szervezet számára.
B) A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés XI. 6) …. pontja alapján biztosíték nyújtására nem köteles.
6) Nem kötelesek biztosítékot felajánlani:
a) a költségvetési szervek,
b) az egyházak és intézményeik, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat
ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult,
c) az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok,
köztestületek, társadalmi szervezetek,
d) a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek
költségvetési szervei, amennyiben a támogatást teljes egészében önként vállalt helyi közügy
megoldására vagy kötelezı feladataik ellátására használják fel. Nem kötelesek továbbá biztosítékot
szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövı vagyontárgy
törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik,
e) a vízitársulatok, ha a támogatást teljes egészében az általuk üzemeltetett önkormányzati és/vagy állami
tulajdonú vizek és vízilétesítmények fejlesztésére használják fel,
f) az irányító hatóság vezetıjének döntése alapján az állami többségi tulajdonban lévı gazdasági
társaságok, amelyek a támogatást központi program megvalósításához kapják, és a támogatásból
létrejövı vagyon ingyenesen az állam és/vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül,
g) a Kedvezményezettek, amennyiben a támogatás összege nem haladja meg az 5 millió forintot.
7) A felajánlott biztosíték(ok)nak a jelen szerzıdés teljes idıtartamára – beruházási projektek esetén beleértve az
üzemeltetési idıszakot is – kell szólnia.
8)
A) A beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyra (ingó, ingatlan) az üzemeltetési kötelezettség végéig
tartó vagyonbiztosítást kell kötni, melyet a támogatási összeg erejéig az FVM-re kell engedményezni.
A Kedvezményezett kérelmére a biztosítási összeg az eszköz pótlására/helyreállítására fordítható, az esetlegesen
felmerülı többletköltségek Kedvezményezett általi viselése mellett. A pótlással/helyreállítással létrejött eszköz a
korábbi vagyontárgy helyébe lép. A biztosítási összeget a Támogató az eszköz pótlását/helyreállítását követıen
folyósítja, feltéve, hogy a pótolt/helyreállított eszköz továbbra is megfelel az eredeti eszközre vonatkozó
jogosultsági feltételeknek.
B) A Kedvezményezett a támogatási szerzıdés XI. 9) ….. pontja alapján nem köteles vagyonbiztosítást kötni.

9) Nem kötelesek vagyonbiztosítást kötni:
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a) a központi költségvetési szervek,
b) az egyházak és intézményeik,
c) a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek
költségvetési szervei, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövı
vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.
10) Az utófinanszírozás keretében a támogatás csak akkor folyósítható, ha
a) a jelzálogjogot a biztosítékfelajánlási nyilatkozatban foglalt vagyontárgy(ak)ra vonatkozóan a Földhivatal az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte, illetve a közjegyzı a Magyar Országos Közjegyzıi Kamaránál vezetett
nyilvántartásba bejegyezte, oly módon, hogy az ingó jelzálogszerzıdésben szereplı vagyontárgyak egyedi
azonosítói vagy azonosításra alkalmas adatai hiánytalanul szerepelnek;
és/vagy
b) a megfelelı tartalmú bankgarancia a Közremőködı Szervezet rendelkezésére áll;
és/vagy
c) a megfelelı tartalmú, biztosítási szerzıdés alapján létrejött készfizetı kezességvállalás a Közremőködı
Szervezet rendelkezésére áll;
és/vagy
d) a megfelelı tartalmú, garanciaszervezet általi kezességvállalás a Közremőködı Szervezet rendelkezésére áll;
és/vagy
e) a megfelelı tartalmú, garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény a Közremőködı Szervezet
rendelkezésére áll;
és/vagy
f) a megfelelı tartalmú, az egyházi intézményt fenntartó egyház vagy annak illetékes szervezeti egysége általi
készfizetı kezességvállalás a Közremőködı Szervezet rendelkezésére áll;
és az a)-f) pont(ok)ban felsorolt biztosíték(ok) együttesen a támogatási összeg 120%-nak erejéig fedezetet
nyújt(anak);
g) a beruházási támogatással megvalósult, az elszámoláskor már létezı vagyontárgyra vonatkozó, megfelelı
tartalmú biztosítási szerzıdés (kötvény) a Közremőködı Szervezet rendelkezésére áll;
h) a Kedvezményezettnek nincs 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása,
figyelembe véve az Ámr 92.§ (4)-(5) bekezdését;
i) a Kedvezményezett a Tájékoztatóban meghatározott, az elszámolás befogadásához szükséges egyéb
feltételeknek maradéktalanul eleget tett.
A 10) h-i) pontban meghatározott feltételeket a biztosíték adására illetve a vagyonbiztosítás kötésére nem köteles
Kedvezményezett is teljesíteni köteles.

XII. A jogviták rendezése
A jelen szerzıdéssel kapcsolatban felmerülı esetleges jogviták rendezésére a szerzıdı felek – a pertárgy
értékétıl függıen – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fıvárosi Bíróság illetékességét kötik ki.
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XIII. Háttér jogszabályok

Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseire kell
figyelemmel lenni:
a) Nemzeti jogszabályok:
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
- a mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirıl és az ezzel összefüggı törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény,
- az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
- az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 9.) Korm. rendelet,
- a tárca nélküli miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter, a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a pénzügyminiszter 14/2004. (VIII. 13.)
TNM-GKM- FMM-FVM-PM együttes rendelete a strukturális alapok és Kohéziós Alap felhasználásának
általános eljárási szabályairól,
- a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet,
- a jogszabálysértı, nem rendeltetésszerő vagy szerzıdésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból
származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának rendjérıl szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet,
- a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II.2.) FMM
rendelet.
b) Közösségi jogszabályok:
- A Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK Tanácsi
rendelet,
- A Strukturális Alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az
1260/1999/EK Tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1685/2000/EK
Bizottsági rendelet,
- A Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenırzési rendszerei tekintetében az
1260/1999/EK Tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 438/2001/EK
Bizottsági rendelet,
- A Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az
1260/1999/EK Tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 448/2001/EK
Bizottsági rendelet,
- Az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérıl szóló 1257/1999/EK
Tanácsi rendelet,
- Az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1257/1999/EK Tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 445/2002/EK Bizottsági rendelet,
- A Strukturális Politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek
behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történı létrehozásáról szóló 1681/1994/EK Bizottsági
rendelet,
- Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a
Bizottság által végzett helyszíni ellenırzésekrıl és vizsgálatokról szóló 2185/1996/EURATOM, EK Tanácsi
rendelet,
- A Strukturális alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által végrehajtandó, a
tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekrıl szóló 1159/200/EK Bizottsági rendelet.

XIV. Záró rendelkezések
1) Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a pályázati felhívás, a „Tájékoztató a támogatási szerzıdés
megkötéséhez”, a Támogatásigénylési Egységcsomag tájékoztatója és kitöltési útmutatója, továbbá a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
2) Jelen szerzıdés 4 eredeti példányban készült és a szerzıdés mellékletét képezik a pályázat, a felhatalmazó
levelek, a szerzıdés biztosítékait tartalmazó dokumentumok (pl. jelzálogszerzıdés, bankgarancia,
kezességvállalás stb.) a vagyonbiztosítás, a Kedvezményezett által tett és a támogatás igényléséhez szükséges
nyilatkozatok, a projekt elırehaladási jelentés(ek) és a forrásokat tartalmazó pályázati felhívás, valamint a
szerzıdéshez csatolt alábbi mellékletek:
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Csatolt mellékletek:
1. számú melléklet
2. számú melléklet
2/a. számú melléklet
3. számú melléklet
3/a. számú melléklet
4. számú melléklet

.

Aktualizált mérföldkı ütemezés táblázata
Beszerzendı gépek, berendezések, eszközök jegyzéke; Létesítmény jegyzék
Egyéb költségek jegyzéke
A támogatási rendszerbıl való kizárás hatályának fennállásáról szóló nyilatkozat
A projekt meghiúsulása, illetve a támogatás szabálytalan felhasználásának
következményeirıl szóló nyilatkozat
Tájékoztatás és nyilvánosság

3) Amennyiben az Adatlap mellékleteként szereplı Mérföldkı ütemezés táblázata és a fenti 1. számú melléklet
között eltérés áll fenn, az 1. számú melléklet az irányadó. Kedvezményezett kijelenti, hogy amennyiben az
Adatlapban meghatározott adatok módosultak, a módosításra vonatkozó iratok jelen szerzıdéshez csatolásra
kerültek.
A Felek jelen szerzıdést elolvasták, értelmezték és ezt követıen, mint akaratukkal mindenben egyezıt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: <<szezıdéskötés dátuma>>

.....................................................
Támogató
megbízásából a Mezıgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal

.....................................................
Kedvezményezett
<<a Kedvezményezett neve>>

P.H.

P.H.

Elıttünk, mint tanúk elıtt:
1. Név: …………………………………………

2. Név: ……….………………………………….

Lakcím: …………………………………………

Lakcím: ………………………………………….

Aláírás: …………………………………………

Aláírás: ………………………………………….
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