10. sz. melleklet

PENZESZK6Z - ATAOASI MEGALLAPODAS
Amely letrejott:

egyreszrol Szombathely Megyei Jogu Varos 6nkorm6 nyzata (szekhelye,:
9700
Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., torzskonyvi azonosito sldm: zSgoso,
ad,iszam:
15733658-2-18, kepviseleteben: Dr. Pusk6s Tivadar potg6rmester)
mlni Ai;Ai;

tovabbiakban: Atado),

mdsreszrol a KSroly.
lou9rt Kciz6pkori Tort6nelmi 6s Hagyoma ny6rz6 Egyesrilet
(9700 Szombathely, Vdci
Mihrily utca 63; kepviseto: Tompa Batdzs etnok) n..,i;iAt"";6
(a tovabbiakban: Atvevo)
kozdtt,

alulirott helyen 6s napon az alabbi feltetelek szerint:
t.

El6zm6nyek

1'

Az Atado tdmogatdsi szerzod6st (a tov6bbiakban: t6mogat6si sze>rz6d6s)
kotott a
Belugyminiszteriuntmal, amelyben az Atado az 1gr5/201s. (xll.
23.) Korm.
hatarozat (a tov6bbiakban: Korm. hat6rozat) alapjdn B0O.0d0 000 Ft,
azaz

nyolcszazmillio forint dsszegu, egyszeri jeilegu, vissza nem teritendo
t6mogatiisban reszesUlt a 2016-os Szent -wa'ton Eml6kevhez kapcr;olodo
szombathelyi programok elokeszitesenek es megvalosit6s6nak. finansziroz6sa
erdekeben. A t6mogat6si szerzodes jelen p6nzeszk6z-dtad6si meg6llapod6s
elv6laszthatatlan 1. sz6mu mellekletet kepezi. Az Atvevo kijeLenti,
hggy a
tdmogat6si szerzodesben foglaltakat megismerte, gs az abban foglalt,
l,
,(ijoot
terhelo kotelezettsegek teljesitese erdek-eben az Atadoval egyutimrjkodik
es a
t6mogatdsi szerzod6sben foglalt, az Atadot terhelo felteteleket
es
kotelezettsegeket,mag6ra nutu""kotelezonek rogaa1a el. Amennyioun
az lrtveio
ezen kdtelezettsegek b6rmelyiket megszegi, rigy az Atadot'emiatt tr:rhelo

kotelezettsegekert teljes egeszeben felel,

A

^.ok

rt fr-etytattni tartozill.

2016-os Szent Mdrton Emlekevhez kapcsolodo szombathelyi programok
megvalositds6nak a t6mogat6si szerzodessel osszhangban Allo szab1lriait
a
t6mogatdsi szerzodls elv6laszthatatlan mell6kletet kepezd adailap
2.3. ponlj6ban
szereplo p6nzeszkoz-Atadlsra vonatkozo megdllapod6sokban 169ziteni
kell,
amelyre tekintettel a Felek az alabbi szerzodest k;tik egym6ssal.
il.

A szerzdd6s t6rgya

2. A tdmogatdsi szerzodes elvdlaszthataflan mellekletet kepezo adatlap 2.2. ptontla
szerint a 800.000.000,- Ft osszegri t6mogatasbor az Atado az ,Atvevo
resz6re
rninddsszesen 500.000,- Ft_ot, azaz otszAzezer forintot (a tov6bbiakban:

p6nzeszk6z) biztosit

az aldbbi programok, egyeb

tdmogatott celok

meqvalositdrs6hoz:

Program, egy6b
t6mogatott c6l
meqnevezese

Program, egy6b
t6mogatott c6l
tervezett idcipontia

Szent M6rton
korszakdnak hadi
eszkozei, interaktiv

2016. augusztus 26-28.

I

P6nzeszkoz osszege

500.000,- Ft

Ersse%Iq!

szerzodes al6ir6sdval, az aldriras el6zetes feltetelekent
n),ilatkozik arrol is, hogy az dnkormdnyzatiforrAsataddsrol szolo 4712013. (XIl.4.)
ohkorm6nyzati rendelet szerint a jelen szerzod6s szerinti t6mog_atdsi kerelmet az
A;. Atvevo

a jelen

Onkorm6nyzati Tdmogatasok Rendszereben (a tovabbiakban: OTR) rogzitette. A
programok, egyeb tAmogatott celok Atvevo 6rltali programonk6nti r6szletes leirdrsa
6s; a hozzAj,uk tarto2o, r6szletes kolts6gvetes az Ofn szerinti Lirlap
felhaszn6l6s6val (annak kinyomtat6rsdt, c6gszeru alairdrs6t k6vetoen) jelen
sz:erzodtis 21... szAm1 mellekletet kepezi.

1il.

A szerzSd6s megkot6s6nek felt6tele, a penzeszkoz 6tutal6sa

3.

Atado a 12. pontban megjeldlt p6nzeszk6zt azal6bbiak szerint utalja 6t az Atvevo
r6,sz6re, a Kereskedelmi es Hitelbank dltalvezetett 10404742-00024846-00000008
s;rdr m 0 alsziimlaiAr a.

A:z

tudom6sul veszi, hogy a 2. pontban rdgzitett penzeszkoz kifizetes6nek
feltetele a jelen szerzod6s tdrgydrt k6pezo tdmogat6si. ce!. jogszabaly- es
s:rerzod6sszertj megvalosul6sa. E26rt. a kifizet6sre az Atvevo kUlon ir6sbeli
kifizetesi k6relme alapjdn kerUlhet sor. A k6relem jelen meg6llapodds
elvdlaszthatatlan, 3. sz6mu mell6klet6t k6pezi. A kifizetesi k6relemrol Szombathely
Ir/egyei Jogu V6ros Kozgyulesenek Jogi es T6rsadalnri Kapcsolatok Bizotts6ga (a
tc,vibbiakban: bizottsag) dont. Az Atado a bizottsdg t6nrogato dontese alapj6n, a
bizotts6g Sltal meghatdrozott idopontban utalja 6t a p6nzeszkozt az Atvevo
r€:szere, figyelemmel a kifizetesi kerelemben foglalt kifizetesi hataridore is.
Amennyiben a bizotts6g a beny0jtott k6relem alapj6n ugy iteli meg, hogy kifizetesi
krirelem jogszab6lyba vagy a jelen szerzod6sbe Utk6zik (kUlondsen, ha a program,
elgyeb t6mogatott cel megvalosul6s6nak bdrmilyen akaddlya van, illetve a
niegvalositils nem valoszinrisitheto), 0gy jogosult a k6relmet kieg6szit6sre,
6tdolgozSsra egy alkalommal visszaadni. Ha a bizotts6g a k6relmet ezt kovetoen
ismeGlten logslabatyba vagy a jelen szerzodesbe Utkozonek it6li, Igy az Atvevo
tudom6sul veszi, hogy ez a jelen szerzod6s ll./2 pontja vonatkozo tdmogatdsi
r6sz6nek rnegszun6s6t jelenti (bonto feltetel).

A,z Atvevo

4.

Az Atvevo a jelen szerzod6s al6ir6sdval egyuttal nyilatkozik arrol, hogy
a. megfelel a rendezett munkaUgyi kapcsolatok kdvetelm6nyeinek,
b. nem zill fenn harmadik szem6ly ir6ny6ban olyan kotelezettsege, mely a
k6 ltsel;vet6s i p6 nzes zkdz celjln a k megva os u dsdt meg h us ith atj a,
I

I

i

c' ha a
d.

e'

t6mogatott tevekenyseg hatos6gi engedelyhe:z kotott,
annak
megvalositas6hoz szUkseges hatosagi
r"nd*ulkezik,
nem dll adossagrendezesi eljdras alait, "nguduly"[kut
kdztaftozAssal nem rendelkezik (koztartozas mentesseget
igazolookiratot az
6tvevo a szerzodes aldir6sa elott az Atvevo dtadta ut Ai"oliiJ,
z6re).
tv.

A szerz6d6s hatSlya, a feladatell6t6s hatirideje, a tamogatott
tev6kenys6g
id5tartama

5'

A jelen szerzodes az utolsok6nt alAiro fel a16ir6saval egyidejtileg
lep hatal,yba, es
hat6lya az abban meghat6rozott kotelezettsegek maradektalan
teljesiteseig terjed
ki' Az Atvevo vallalja, hogy a tdmogat6si szJrz6des elvalaszthataflan
mellekletet
kepezo adatlapon illetve a jelen szerzodes 2. pontjdban jovdhagyott
fllhaszndlasra
vonatkozo feladatellat6sa sor6n a teljes p"nrurriozt legkesooo
zo16. december
31-ig felhaszn6lja' Az Atvevo tudom6sui veszi, hogy a penzeszkoz
kizarolag a
Szent M6rton Emlekevhez kapcsolodo programok eiokeszitese
es megvalpsit6sa
erdekeben teljesitett, 2015. december 1-jet kdveto kifizetesek
fedezet6ul
szolg6lhat.
V.

A penzeszkoz felhaszn6l6sa, a szerzodes modosit6sinak felt6telei

6' Az Atvevo

tudomdsul veszi, hogy a p6nzeszk6z kizarolag a 2. ppntban
meghat6rozott c6lhoz kapcsolodo penzugyi kotelezettsegv6llal6s
teljersitese
erdekeben teljesitett kifizetesek fedezeteu'i szolg6lhat. Ai ni"""o
k6teles a
penzeszkozt elkUlonitetten (elkUlonitett alsz6mlan) kezelni
es a felhaszniil6srol
ellenorizheto, naprakesz nyilvdntart6st vezetni. A p6nzes
zk6z felhaszndl6s6ra
kizArolag az Atvevo.logosuit, a plnzeszkoz felhas znalasanak jogat
tov6blc nem
ruhdzhatja.

7

' A p6nzeszkdz

visszaigenyelheto dltaldnos forgalmi ado (a tov6bbiakban:
AFA)
megfizetes6re nem haszn5lhato fel. Az Atvevo-az- AFA levon6si
koteles
a
lcgarot
jelen szerz6d6s 4. sziim0 melleklet6ben nyilatkozni. nmenniiuln
az
l\tvevo
rendelkezik AFA levondsijoggal, a p6nzeszkozt a levonhato
AFA finan sziroz:tsara
nem fordithatja. Amennyiben azAtvevo jogall6sa v6ltoz6sa
miatt, vagy mas okbol
fenti nyilatkozata ellen6re a plnzeszkoz felhasznalAsa sor6n a
fizr:tend6 adojabol
ra atharitott, vagy az Altala meg6llapitott adot levonta, vagy
a keletkez6 adoterhet
m6sra athdritotta, a levondsba helyezett, illetve ath6ritott es a:r
Atado dltal is
tdmogatott 6ltalSnos forgalmi ado osszegenek megfeleld penzeszkozt
koteles a
jogosulatlanul igenybe vett t6mogatJsokra vonatkozo
szab6tyok szerint
visszaterfteni.

8.

Amennyiben az Atvevo az Stadott p6nzeszk6z r6v6n kamatbev6telhez
jut, e
bevetelt kdteles a jelen szerzod6s 2. pontjaban meghat6rozott
felhaszn6ldsi cel
erdekeben felhaszn6lni, az elszdmol6sokban ezt a be]vetelt
kimutaltni.

o

A.2',pontban meghatdrozott idopontokat 6s p6nzeszkozt erinto
vdltoztat6s csak az
Atado r6szere beny0jtott iriisbeli kerelem alapj6n, a jelen
szerzod€rs felhaszndl6si
hatiiridon beluli ir6sbeli modosit6sa eseten lehetseoes.

10.A szerzodes modositdrsara a jelen szerzod6sben meghat6rozott felhaszn6lasi

van lehetoseg, azonban a penzeszkdz teljes dsszege nem nohet,
valamint a felhasznaldrs vegs(i hatdrideje nem valtozhat.
ha1[arido vegeig

j 1 . AzAtvevo a szerzod6s modosit asAra ir6nyulo k6relmet irasban, indoklassal ell6tva
a rnodosit6st al6t6maszto dokumentumok csatol6sdval koteles az Atado reszere a
felhaszndrlasi hataridon belul eljuttatni. Az Atado a modosit6sra irAnyulo kerelem
elbi16lds6t krrvetoen intezkedik a szerzod6s modositasarol, majd annak az Atvevo
r6:;z6re torteno megkiildes 6rol. Az Atvevo a modosil;ott szerzod6st soron kivul
koteles hitelesitve

Atiado

a

- al6ir6ssal

vlsszakuldeni az Atadonak. Az
elutasitdst 6s annak indokl6sdtt

es pecsettel ellAtva

k6relem elutasitAsa eseten

az

-

haladektalanul megkUldi az Atvevo resz6re'
12.A2_

figyelemmel
Atvevo v6llalja,
- hogy a p6nzeszkoz felhaszndldrsa sor6n fokozott

6nr6nyesiti a vonalkozo Allamhlztartasi, sz6mviteli jogszabdlyokat, a
kozbeszerz6sekrol szolo 2015. evi CXL|ll. torv6ny (a tov6bbiakban Kbt.) es a
k6zpenzekbol nyujtott t6mogat6sok 6tlathatos6g6rol szolo 2007. evi CLXXXI.
toru6ny, toviibbf, jelen szerzodes, valamint a tdmogat6si szerzod6s eloir6sait.

13.A2: Atvevo kijelenti, hogy megfelelo ismeretekkel rendelkezik arrol, hogy a
p€:nzeszk6znek ajelen megSllapod6s szerinti felhaszn6l6sa sor6n esetlegesen a
Kbt. rendelkezesei szerinti kozbeszerz6si elj6r6st kell lefolytatnia. Tudom6sul
VOSZi, hogy kozbeszerz6si eljardsi kotelezettseg eseten, amennyiben a beszerz6s
kc,zbeszerzesi elj6r6s nelkUl tortenik meg, az Atvevo koteles a plnzeszk6zt teljes
eg6sz6ben a jelen Szerzod6sben meghatdrozott kamatokkal egyUtt visszafizetni,
es; a Kbt-ben meghatdrrozott egyeb jogkdvetkezm6nyeket is viselni'
14.Azz Atvevo kotelezettseget vallal arra, hogy a jelen p6nzeszkdz-ltadAsi
megdllapoddsban foglalt t6mogat6si cel megjelen6si formdin, kiadv6nyain, egy6b
,roro"-nyagain J Szent M6rton Emlekev Atado 6ltal levedett 6s az
r"ik"ting
ataOott form6iumri logoj6t, valamint a wwwlzombathelypont.hu logojdt
Atado atiat ",
(S;zombathelyPont logot) 6ts az ahhoz larlozo QR kod megjeleniteset jol ldrthato
helyen szerePelteti.

vt.
A p6nzes zkoz elsz5mol6sa
15.A.2 Atvevo ia p|nzeszk6z felhasznAlAslrol

a 2. pontban meghatdrozott program,

egyeb t6mogatott c6l megvalosuldsdt koveto 60 napon belUl, de legkesobb 2017.
januar 10 napjaig szaktai es penzUgyi besz6molot k6teles kUldeni az Atado
r€,sz6re. A szakmbi es penzUgyi besz6molot szdveges indokldssal; penzUgyileg
rerndezett, hitelesitett, az Atvevo nev6re kiallitott szdml6kkal, az elsz6mol6st
alAt1maszto egyeb dokumentumokkal; azok dsszesitojevel (elszdmol6si adatlap)
6:s a trimogatott c6lhoz kapcsolodo kifizetesek teljesites6t igazolo banki
kivonatokkal kell benyujtani az Alado resz6re. A szdml6k, egy6b bizonylatok
eredeti peld6ny6ra 16 keLl vezetni ,,az 1973/2015. (Xll. 23.) Korm. hatarozat alapian
fcttyositott kdttiegvet6si penzeszk1z terh6re elszdmolva" zaradekot. A besz6molo
r€rizet kepezo elsz6mol6rsi adatlap a jelen szerzodt-is 5. sz6m0 mell6klete. Az
Atvevo tudomdrsul veszi, hogy az AllamhAztart6srol szolo torveny.vegrehajt6s6rol
s;zolo 36812011. (Xll. 31 ) Korm. rendelet (a tovdibbiakban: Avr.) 76. S (2)
brekezd6se alapjdn tdmogatott tev6kenys6g megvalositdsa so16n a k6ltsegvetesbol
n'yujtott t6nrogat6s terh6re a szazezer forint ertekhatart meghalado 6rt6ktj, 6ru

beszerzesere vagy szolgaltatds megrendel6sere ir6nyulo szerzodes
t kizarolag
ir6sban kothet. E bekezdes alkalmazisaban ir6sban t<otott szer,:odesnek
minosirl
az elkUldott es visszaigazolL megrendeles is. Az ir6sbeli alak
mugu".t"sevel kotott
szerzodes teljesitese erdekeben tortent kifizetes osszegE- a tanrogatott
tev6kenyseg koltsegei kozdtt nem veheto figyerembe.

16'Az Atvevo a besz6molot a 15. pontban es az 5. sz6mu mellerkletben
foglaltak
szerinti rendben koteles elkesziteni, [gy, hogy az alkalmas legyen a p6nz:.eszk6;t
felhaszndlSs5nak reszletes ellenorze#r" ni a beszdmoto ibm megfelelo,
a;r
Atado irdsban felszolitja az Atvevot annak kryavit6sdra, kiegeszltesere.
17

'A

szerzod6 felek rdgzitik,.hogy a p6nzeszkoz akkor tekintheto fellhasznaltrrak,
ha
az Atado az Atvevo-besz6mJlojiit elfogadta. A beszirmolo elfogad6sara, illetve a
kijavitdsra/kiegeszitesre valo felszolltaira az Atado r6sz6rol a
ieten szerz6d6s 3
pontj6ban megjelolt bizottsdg jogosult.

vil.
A szerzSdes megszfinese, megszegese es annak jogkcivetkezmenyei
18'Az Atado - az Avr' 96.$-aban meghat6rozottakon kivUl a szerzod6strjl
valo
el6ll6sra vagy annak felmonddsdrra k6rteritesi kotelezettseg
nelkUl - jogosult,
kulonosen , ha az al6bbi esetek valamelyike bekovetkezik:
' amennyiben a p1nzeszkoz nem kerUl felhaszn6l6sra 2016. der:ember 31-ig,
o
ha hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy az Atvevo a penzes zk1z-AtadAs
ta rtalm6t erdemben befoly6solo valotla n, him is adatot
szolgdltatott;
az
Avr'
81-.$
a)
es
c)
pontjaban
es
e)
foglalt
valamely
korulmeny a szerz6des
' megkoteset
kOvetoen kdvetkezik be, vagy jut az Atado tudomds6ra;
a t6mogatott cel teljesitese meghirisul, tartos akad6lyba Utkozik vagy a
' szerzodesben
foglalt Utemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved;
Atvevo neki felrohato okbol megszegi a szerzod6sben foglalt, illetver m6s,
' az
p6nzeszkdzi jogviszonyhoz kapcsolodo jogszab6lyi kdteiezetts6geit,
igy
ku16nosen nem tesz eleget egyuttmrikdd6si,'tiiet<,oztaiasi vagy ellenorzestrjresi
kotelezetts6g6nek, 6s ennek kOvetkezteben a t6mogJtott tevekenyseg
szabalysze^l megvarositasat nem lehet eilenorizni;
azAtvevo a p6nzeszkozt jogszab6lyellenesen, nem rendeltetesszerLien, jelen
' szerzod6sben
a
meghatdrozottol ak6r reszben eltero celra vagy eltero nnodon

'
'

haszndlja fel;
a jelen szerzodesben meghatdrozott bdrmely ellenorzes megiillapitja,
hogy a
p6nzeszkoz igenybev6telere az Atvevo nem volt jogosult;
azAtvevo nem teljesitijelen szerzod6sben v6llalt barmely k6telezettseget.

19'AzAtado az eldlldsi vagy felmondasijogot az Atvevohoz int6zett irdsbeli,
egyrcldal0
nyilatkozattal gyakorolja. Az eliillAihoz kapcsolodo jogkovetkezm6nyek
a
nyilatkozat kezbesit6s6vel 6llnak be.

az Atado elall a szerzod6stol, rigy a szerzbdes a megk6ter;enek
idopontj6ra visszameno hat6llyal megszrjnik, es i2 Rtvevo koteles-a
rn6r kifizelt6sre

20'Amennyiben

kerult, a p6nzeszkozt az Avr. 98. S (1) bekezd6s6ben meghatarozott
ugyleti
kamattal novelten, az lllamhaztartdsrol szolo 2011. evi Cxc;v torv6ny
(a
tov6bbiakban Aht.) 53/A S (2) bekezdes6ben fogtaltak szerint ,risszafizetni
az
Atado 6ltal megjeldlt tr inlui^,
A,Gai
szoto fizetesi fetszotitas;dnak
^, belul A"ir,ii
k1zhezvlteletol sz6mitott 30 napon
kamatszdmit6s kezd6 idopontja a

penzeszkdz folyosit5sanak napja, utolso napja pedig a visszafizet6si kdtelezetts6g
teljesitesenek napja. A visszafizetesi kotelezettseg k6sedelmes teljesltese eseten
az Atvevo az Avr.98. S Q) bekezdese szerinti kesedelmi kamatot kdteles
mr:gfizetni. A visszafizetes sordn a kamatokal az Avr. 98.$-6ban foglaltak szerint
kell megdrllapitani.

2'l.Arnennyiben az Atvevo az erre vonatkozo felszolitdsban megjelolt hatarido alatt
vis;szafizetesi kotelezettseg6t nem teljesili, tarlozasa behajt6s6ra az Aht. es a
vonatkozo jogszabdlyok rendelkezesei szerint kerul sor, mely esetben az Atvevo
az. Avr. 98. S (2) bekezd6se szerinti kesedelmi kamatot koteles megfizetni.
22.Tc>vAbb| az Atvevo a plnzeszk6zt ugyleti kamattal novelten koteles visszafizetni,
arnennyiben
. a p6nzeszkoz igenyl6sehez, az ellenorz6s, a beszdmol6s sor6n valotlan
adatot szolgAltat, hamis bizonylatot nyujt be,
o nem biztositja az ellenorz6sre jogosult szervek jogositvdny6nak
rendeltet6sszeru gYakorl6sdt,
. a p6nzeszkozt nem a jelen szerzodesben eloirt celra 6s felteteleknek
megfeleloen haszn6lja fel,
. szamad6si kotelezettseget nem szerzod6sbenfoglaltaknakmegfeleloen
teljesiti,
. a penzeszkozt jogosulatlanul veszi igenybe,
. a szerzod6st egyebekben megszegi.
23.A:z Atado a jelen szerzod6s modositasa, felmond6sa vagy az atlol torteno eldlldts
n6lkUl is elrendelheti a penzeszkdz r6szleges - a jogszab6lysertessel, illetve a nem

rendeltet6sszerri vagy szerzod6sellenes felhaszn6ldssal a16nyos merteku
visszafizeteset. Ebben az esetben az Atvevo a jogosulatlanul igenybe vett
p(inzeszkozt az Aht.53/A. $ (2) bekezdese szerint koteles visszafizetni.

24.A;z Atado az Atvevo r6sz6re a jelen szerzod6s alapjan folyositott p6nzeszkdz
visszafizet6s6re 6s annak kamatai megfizetes6re ir6nyulo k6veteleset beszedesi
megbiz6s alkalmazAsdrval 6rv6nyeslti, amennyiben a fizetesifelszolit6s Atado 5ltali
megkUldeset kovetoen, az abban foglalt hat6ridon belUl az Atvevo fizet6si
kOtelezetts6g6t nem teljesiti.

23.A p6nzeszkozbol visszamaradt, fel nem haszn6lt osszeget az Atvevo

a

besz6mol6si hataridotol sz6mitott 30 napon belul az Aht. szerinti kamattal n6velten
kdteles visszafizetn i.

26.A.zAtvevo szAmlavezeto bankja 6ltal6rkeztetett felhatalmazAsa azAtado azonnali
beszed6sijogdnak biztosit6sdra a jelen szerzod6s 6. szdrmu mellekletelk5pezi. Az
Atvevo kijelenti, hogy a jelen szerzod6s al6ir6sakor a szerzod6s 6. szamf
melleklet6ben felsorolt fizetesi sz6m16kkal rendelkezik 6s vdllalja, hogy
sz:amlavezeto bankj6n6l bejelenti az Atado beszed6si megbiz6s beny0jtds6ra
vonatkozo jogosultsSrgat azzal, hogy ezen bejelentes6nek visszavonds6ra csak
a5ban az esetben jogosult, amennyiben az 0j sz6mlavezeto beny0jtja
felhatalmazls|t az Atado r6sz6re.
2T.Amennyiben az Atvevo szerzod6sben rogzitett azonosito adataiban (pl. sz6khely,
szamlavezeto bank neve, fizetesi sz6mla sz6ma) v6ltoz6s l6p fel, azt koteles az
Atado r6sz6re a v6ltozSs bekovetkezesetol szAmitott 8 munkanapon belul,
igazolhato -* irirsban, al6irdssal 6s pecs6ttel ell6tott - modon bejelenteni. Ennek

elmulasztdsa a szerzod6s megszegesenek minosUl. Ezen adatvaltozasok
atvezetese a szerzodes modosit6s6t nem igenyli. Ha az Atvevo fizetesi

szAmlajanak a szam avaltozik, csatolni kell az uj szamlara vonatkozo, penzl
o rg a lm
szolg6ltato szamara adott, es 6ltala leigazolt (zAradekolt), beszedesi megbizas
beny0jtiisara szolo felhatalmazo levelet is.

i

vilt.
Ellencirzes

28.Az Atvevo a jelen szerzodes al6ir6s6val kotelezettseget vallal arra, lrogy zr
p6nzeszk6z felhaszn6lasanak, illetve a felhasznalas megvalosulds6nak
ellenorz6s6t az Atvevo es minden olyan szervezet es hatosdg re"szere lerhetove:
teszi, amelyeket erre jogszab6ly jogosit, iiletve k6telez.

29-Az Atvevo kdteles az ellenorzesre feljogositott szervek megkeresesr5re

a2:

ellenorzes lefolytatasAlloz sziks6ges tajekoztatast es segits6getlnegadni, a k6rt
dokumentumokat rendelkez6sre bocsdtani, a helyszini ellenorzest lehetov6 tenni.

30.42 Atvevo kotelezettseget vdllal arra, hogy a penzeszkozi iratokat, valaLmint a
penzeszkoz felhaszniilasat al6t6maszto bizonylatokat teljes koruen a min<Jenkori
iratkelezesi szab6lyoknak megfeleloen kezell, 6s a penzeszk6z elsz6nrol6s6t
koveto 5 napt6ri evig hi6nytalanul megorzi.

tx.
ZAro rendelkez6sek
31.A jelen szerzod6s elv6laszthatatlan mellekletet kepezik az alAbbi dokumentumok:

1. sz6m0 melleklet: Tamogat6si szerzod6s
2. szdmu melleklet: OTR rirlap r6szletes prograrnmal es kolts6gvet6ssel
3. sz6mu melleklet: Kifizetesi kerelem (formJnyomtatv6ny)
4- sz6mI melleklet: programonkenti ,,Nyilatkozat AFA levonasijogrol" 1 darab
5. sz6mu melleklet: Elszamolasi adailap (formanyomtatvany)
6. sz6mu melleklet: Azonnali beszed6si megbiziis
32'A szerzodS felek kijelentik, hogy jelen szerz5desbol eredo vitds

k6rd6seiket
egyeztetessel, t6rgyal6sos uton oldj6k meg, ennek eredm6nytelens6ge eset6n
fordulnak biros6ghoz.

33.

Kapcsolattarto szem,blye azAtado r6sz6rol:

n6v: 6ri-Tobi Csilta
tefefon: 941520-G20
email: ori.tobi.csilla@szombathely.hu

Kaocsolattarto szem 6lve az Atvevo r6sz6rol:

nev: Tompa Bal5zs
telefo n : 0620 1219-6895
email: nyugatigyepukpajzsa@gmail.com

34.A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerd6sekben a hatdlyos magyar
jogszab6lyok rendelkez6sei, a kozjogi szervezetszabAlyozo eszkozdk, de
kUldnosen az AllamhAztarlAsrd szolo 2011. 6vi CX.CV. tdrveny (Aht.) es az
1llamhAzlartdsrol szolo torv6ny vegrehajt6sSrol szolo 36812011. (Xll. 31.) Korm.
rendelet (Avr.), a 2014. evi C. t6rveny, tovabbdr a felek gazd6lkod6s6t szabAlyozo
egyeb normak, valamint a Polg6ri Torvenykdnyv rendelkezesei aziranyadoak.

35.

szerzodo felek a jelen szerzodSsben foglalt feltetelekkel egyetertenek, azokal
elfogadj6k, es a szerzod6st - annak elolvasdrsa 6s kozos 6rtelmezese utan - mint
akaratukkal mindenben megegyezol helybenhagyolag irlAk alA.

A

Szombath ely, 2016. augusztus
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Tamogatashoz sztikseqes dokumentumok
letolthetcik a fcimen ti bcil

Osszefrirhetetlensegi nyilatkozat*
K6rt 6s kapott t6mogatisokrol
szof o nyilatkozat. (t6rgy6vi, el5z5

csatolt fajlkent: feltoltve

6vi)

csatolt fajlkent: feltoltve

Egy6b dokumentumok

csatolt f6ilkent: felt6ltve

Al

u

I

irott

k6 re I mezci I pirly

ttzo

a.l kijelentem, hogy a

kerelemben/p6ly6zatban foglalt adatok,
dokumentumok teljes kcirriek, valosak 6s hitelesek;
b.l hozzAjArulok ahhoz, hogy a beny0jtott, illetve nyertes k6relem/pitlyAzat
adatai nyi lv6nossiigra kerUljenek;
c./ amennyiben orsz6g;os, megyei vagy region6lis jellegget mrikodci
szervezetrcjl van szo, a k6relmezcj lpitlyitzo szerv kcitelezetts6get v6llal arra,
hogy az elnyert <isszeg a szombathelyi szervezeti egys6g c6ljaira kertil
felhasznil6sra.
d.l biintetcijogi felelciss69em tudatiban kijelentem, hogy a k6relem/
pAlyAzat benyfjt5s5nak idcipontj6ban a k6relmezSlp{lyflzo sz6khelye 6s a
k6relem/p6ly Azat megvalosit6s i helye szeri nti on korm6nyzat irAny6ban, a
NAV irinyaban tartozasom, koztartozlsom nem 6llfenn.

e.l bUntetcijogi

felelcisst-igem tudat6ban kijelentem,

hogy

a

k6relem/p6lyAzat benyujt5sinak idcipontj6ban nem folyik a szervezet ellen
cscid-, v6gelsz6mol6si vagy felsz6mol6si elj6r6s, tov6bb6 amennyiben
cscid-, v6gelsz6mol6si vagy felsz6mol6si elj6r6s folyik a szervezet ellen, a
k6relem/p6lyAzat elbi16l5s6ig, illetve a t6mogatAsi szerz5d6s lej6rtSig,
annak t6nyet azonnal bejelentem.
__

lg_g!_

lV.

Kolts6qvet6s

A. KIADASOK

1

Kiad6s megnevezese

Osszege (Ft)

a

b

ebbcil: ig6nyelt

t6mogatis (Ft)
c

) Szem6lyi kifizet6sek j6rul6kokkal fiogcimenk6nt felsorolva)

Szenr6lyi kifizetesek
osszesen:

2) Dologi kiadisok fiogcimenk6nt felsorolva)
Pdnc6ltart6 6llvf nY(alaPanYag)

20.000,-

20.000,-

Fegyvertart6 rillvriny (alapanyag)

10.000,-

10.000,-

| 5.000.-

15.000,-

Viselet bemutat6 b6bu (torz6, 34.000,-

34.000,-

Interaktiv

tf

rgyak

6llvdnYai;

tart6i (alapanyag)
fej, dlltvf ny)
25.000,-

25.000,-

l6ncing

90.000,-

90.000,-

b6r subarmalis (Pdnc6l al{va16)

45.000,-

45.000,-

sisak

35.000,-

35.000,-

pajzs(alapanyag)

24.000,-

24.000,-

kard (i spdta)

90.000,-

90.000,-

20.000,-

20.000,-

plumbata ( hajit6 nYil) ( 2 db)

7.000,-

7.000.-

l6bbeIi

25.000,-

25.000,-

nadrdg

5.000,-

5.000,-

tunika (dfszes)

22.000,-

22.000,-

0v

20.000,-

20.000,-

fej fed6

4.000,-

4.000,-

pa16sl

9.000,-

9.000,-

Dologi kiaddrsok dsszesen:

500.000,-

500.000,-

d

raco ( zriszl6ljelv6nY)

l6ndzsa(

I db norm6l; 2

db

haj ft6)

3) Beruhiz6s, felrijit6s

Beruh6z6sok, felujit6sok
osszesen:

4) KTADASOK MtNDoSSZESTN /1+2+3/
MINDOSSZESEN

B. BEVETELEK
Bev6tel megnevez6se

Osszege (Ft)

Rendelkezesre dllo sajdt forr6s
PAlyAzaIi bevetelek - nern onkormanyzati

Szponzori/rekl6m bevetelek
Egyeb bev6telek
Egyeb igenyelt t6mogat6s
genyelt 6nkorm6nyzati t6mogat6s
(megegyezik az A. tabla
MINDOSSZESEN sor c) oszlop
adat6val)

500.000.-

BEVETELEK OSSZESEN

500.000,-

I
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Ae risszef*rhetetlens6g vstly fte drint*tt$€g alapjAul szalgal$ kortilnr€ny r*szletes le.

irasa:

Kijelentem, hagy aa dsszefgrhetetlens€S megsnintetds*re ae al*bbiak saerint inrl6akediem;

Kijelent*m, hogy a: erintetl.seg kiezdtdtel*t kriL$n *rlap csatolis$val keedemenyeztern.
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A p*ly*zatot I t6mogat*si kdrelmet befogad6 $xervez€t tolti kil
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3. szamu melleklet

KIFIZETESI KERELEM
L

1.

A penzes zkoz-atad6si meg6llapod6s hivatkozasi szama:

2.
3.

Kifizetesi kerelem sorszama: ......
Az Atvevci szervezet
neve:

k6pviselcije: ic' Yt { ! 1."'. !c./'.2'o..
4. A kifizet6ssel erintett programok megnevez6se, az egyes programokhoz
kapcsolodo kifizet6sek iitemezese:
Program, egy6b
tamogatott c6l
tervezett
id5pontia

m, egyeb

atott cel
-'vezese
IL

iV
11

iisszege

Lc,(f,"a)( 2c

l{L'i(

rt0{ i)

F;Z-ttt
I t-. I(

TSmogatSs

Kifizet6s
iitemez6se

,IUL {-T :Q

lCl:l

Alulirott kijelentem, hogy
- a fent megjelolt program, egyeb t6mogatott cel nregvalositdsra a szUkseges

szerzodtiseket megk6tottem,

6s a

program, egyeb t5mogatott

megvalosltdrs6ra kotelezettseget vallalok,

- a

c6l

penzeszkoz felhaszn6l6sa sor6n fokozott

figyelemmel
f'llamhAztaft6si, sz6mviteli

ervenyesitettem/6rvenyesitem a vonatkozo
jogszab6lyokat, a kozbeszerz6sekrol szolo 201!t. evi CXL|ll. t6rveny 6s a
k1zp6nzekbol nytjtott tdmogat6sok drtl6thatosAg6rol szolo 2007. evi CLXXXI.
t6rveny, tovabb6 a p6nzeszkdz-5tad6si megSllapod6s 6s a tdmogat6si
szerzod6s eloi16sait.

Szombath ely,

2Q'16.

6v

...(.!..1.V.5.

ho.?:i. nap

kepviseletre jogosult c69szerfi al6irSsa
a munkacsoport vezet6je

4. szAmu melleklet

Arn nylr_ATKozAT
A nyilatkozattal erintett tamogatas targya a plnzeszkdz-AtadAsi megallapod6s; alapjdrn.
Program, egyeb t6mogaltott cel megnevezese:
Program, egyeb tiimogatott cel tervezett idopontja: .-. .1.i.(. .'.1...^-.:... ...
Tdmogatas

osszege ll Q.i

.::i ;, R(.f

.

tr

1.

n

2. Alanya vagyok az ifiilnak, de a tdmogatdsbol

Nem vagyok alanya az Afanak. Az elszamolSsndrl az afAval novelt (brutto)
osszeg kerul figyelembevetelre.
Kijelentem, hogy a tiimogatAsi szerzodes mellekletet kepe:lo
koltsegvetesben az 6ltal6nos forgalmi adot tartalmazo dsszeget
szerepeltetern es az elszAmol6sn6l az |fAval n6velt (brutto) ossz:eg ker1l
figyelembev6telre.
finans zirozott pnojektem
kapcs6n 6fa levonasi jog nem illet meg (t6rgyi adomentes tevekenyseget
vagy adolevondrsijoggal nem j6ro tevekenyseget vegzek).

a tdmogat6si szerzodes mellekletet kepe::o
az 6ltal6nos forgalmi adot tartalmazo osszeget

Kijelentem, hogy

k6ltsegvetesben

szerepeltetenr es az elszamolasndl az Aflval novelt (brutto) osszeg kerUl
figyelembevetelre.

tr

3. Alanya vagyok az 6fitnak, a

tdrmogatott tevekenyseggel kapcrsolatbarn
felmerult k6ltsegeimhez kapcsolodo 6fAra vonatkozoan adolevon6si jgg
illet meg.

Kijelentem, hogy

a

tdmogatdsi szerzodes mellekletet

kepez:o

koltsegveteshren az iiltalAnos forgalmi adot nem tartalmazo gsszegr:t
szerepeltetent es az elszamoldsndl az Afa nelkUli (netto) ossz,:g kerul
figyelembevetelre.

tr

4- Alanya vagrlok

az dfanak, es jelen tdmogat5si szerzrSd6shez

kapcsolodoan aranyosit6ssal allapftom meg a levonhato es a le nem
vonhato afa dsszeget. Kijelentem, hogy elsz6mol6sn6l az ardnyositdrs
szdm it6s6t mellekelem.
1

Kery0k, azon szovegresz elotti negyzetben jelolje valasztdsat X-szel, amely
konkretan Onre
vonatkozik Javitott, illetve ellentmondasos nyilatkozatot nem all modunkban elfoqadni

K.ijelentem, hogy a tamogatdrsi szerzodes mellekletet kepez6
koltsegvetesben az altalanos forgalmi adot tartalmazo osszeget

ardnyositottan szerepeltetem es az elszamoliisn6l a koltsegek ez esetben
u. ui eny os itassa I k:o rri g 6 lt e r16kbe n ke ru nek f igyelem bevete re'
I

n

Az egyszerusitett v6llalkozoi adorol szolo 2002 evi XLlll. torvenY hatdlYa
ala tartozom.
Kijelentem, hogy a tdmogatdsi szerzodes mellekletet k6pezo
kdltsegvetesben az altalanos forgalmi adct nem tartalmazo osszeget
szeredeltetem es az elszamoldsn6l az ifia nelkuli (netto) osszeg kerul
f rgyelembevetelre
: ... A !

Kelt:

I
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Kedvezm6nyezett cegszeru a16irAsa

6. szdmri melleklet
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Megbizom/rnegbizzuk Oncjket az al6bb niegjel6lt fizetesi szrimlilnk terhdre az al/},b megnevezett Kedv,ezmenye:zett
6ltal benyirjtando beszedesi megbi:uls(ok) teljesitdsdre a kovetkezokben foglalt feltetelekkel:
Fizeto fdI szrimIatuIa.jdonos rnesnevezdse:

', A{,WV

Felhatalmaz6ssal drintett fizetdsi sz6ml6jrinak
penzforgal rn i j el zosz|ma:

Kedvezmenyezett sz6ml6jiinak pdnzforgalmi
r

idotartama:

L *.s-ot{ 3gt_5€ - .ios-Q-.(o 1c,

Szornbathely Megyei Jogf Vriros Onkorn.r6nyzata

jelz6szftma:

A felhatalmazas

t4

&CAk

Kedvezmdnvezett neve:

d+zgr U&dpt'olt loin€uec'a, F\

....,.........

4A1Q

09 r 800 r -00000003-25300036

.1Q'uU2.....Q..9,.... .napj6tolvisszavo'6sig.

\J

A beszeddsi megbfz6shoz okiratot nem kell csatolni.
Tov6bbi feltetelek: a) fedezethi6ny eseten a sorba ellftes idotartama legfeljebb 35 nap
b) fe l hatal maz:6s csak a

K ed

vezmenyezett irasbe l i hozz|jirul|s6val vorrhat6
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Nenrzcti Adri- 6s \r{mhivatal
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U gyf6lkapcsolati Osztil
I
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ADOIGAZOLAS

A

nyilvdntart6sok, foly6szanl6k, bevall6sok

rendelkczisemrc 6llo dokurncntumok

- alapj6n

igazol,rrn, hogy

A Kriroty 116bert Kiiz6pkori Tiirtr6nclmi 6s Kulturilis Hagyominyorz(i Egyestilet
18898309-l-18
97OO SZOMBATHELY VACT MIHALY UTCA 63. VI.EM.26.A.
adoalanynak a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivataln6l ezen igazol6s kiad6s6nak napj6n nyilv6ntartott
tarloztisa, valarnint vdgrehajt6sra. vagy visszatart6sra 6tadott koztatrtozitsa nincs'
Ezen i gazolSst az

ad oal

any kdre lm 6re p6ly fnat benyiljt6s celjhr a arltam ki.

Ezazigazol{s nem szolg|l bizonyft6si alapul atartozirs beszeddsdre ir6nyul6 elj6r6sokban.
Ezen igazolils tartalmazza a Nemzeti Ad6- 6s V6mhivatal nyilvdrrtart6sa szerint fenn6l16 tartoz6s, a

de el nem dviilt tartozas. az ad6k m6dj6ra behajtand6
koztartozSs, a vdgrehajt6sra, vagy visszatartSsra 6tadott koztartozds megfizetds6re vonatkoz6
behajthatatlans6g cimdn nyilv6ntartott,
adatol,:at.

SZONIBATIIEI-Y, 2016. jrinius 3.
dr. Fekete Attila
dand6rt5bornok
igazgato
(hat6skor gyakorl6ja)

[^

\;ilrg'

'

\

\ { id,i.

Pall6si Katalin
ljgyintezo
(kiadm6nyozo)
El I en(rrzds

i azottos it6 : 8303023 67 | 07 | 661

11

53 1 2037

9701 SZOMLIATFIEI-Y P1 85 Tclefonsz6m: (94) 519-700 Fa;<: (94) 519-709
KcrjLik. valaszlevclcbcn szrveskcdjdk iktatoszamunkra hivatkozni es ad6atonosito szamdt fcltuntetni!
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K&H
itett

El kti lon

szam

15

hoz ba n kszdm laszerzcides

Jelen bankszamlaszerzodes (a trrvdbbiakban: a
,,szerzodes') retrelott egyreszror a

K&H Bank Zrt.
(szekhely: 1095 Budapest, Lechner odon fasor g.,
cegjegyzekszam. cg. oi_10_041043
nyilvdntarto birosdg : F6varosi rorvenyszek cegb rosd!"1 qa
touZooiakban :,, Ba nk .)
r

masr6szrol a(z

A Karoly Ftobert Kozepkori Tort. esK ulturatrs
9700 Szornbathety, Vaci Mihaly u. 63 Vt/26
18898309-.1-18
(a tovabbiakban' a

(a tovdbbiakban

a Bank vagy a szamlatulajd.nos barmelyike
"Szamlatulajdonos")
a "Fel", egyuttesen:
a ,,Felek") kozoit, hat6rozaflan idore, az alultrt
helyen 6s idopontban,
feltetelekkel.

1.

k.rl6n:

alabbi

SzArulerruronuAcro,ADAToK

A

Bank

a

Sz6mlatulaidonos megbizasa alapjan megnyitja

(tovabbiakban:,,Sz6mla,,i:

es vezeti az alabbi

bankszanlat

K&H Elkrilcinitett Forintsz6mla

1

!!!!Z!2

fir::i?3xfji,""X?tunielenti,

50

4es2s6_s0s2

I0r0

hosv a renti szaim0 szdmta mesnyitasiinak ati:pja613e0/2016
szt

A

szdmlatulajdonos- a-sz6mlan penzeszkozok elkulonitett
kezeleset kiviinja burtositani a kovetkezo
celbolA 6139012016 szent rndrton KorszakSnak Hadi
Eiztozei
tnteraktiv Kilgeszit6k ket patyzitzat
nyertesekent

ugyfelunkek elkulonitett kezekist irelo

Az igy

a pitlyazat.kirroja es nyujtoja a szombathelyi onkorm anvzat.

megnyitott Szamla mindenkori.

egyentege

elkul6nitetten kezelenclo, az a
feljes
Szamlatulajdonost terhelo, harmadik szemelyekket
szeri'oen fennallo tartoziis feleoen vegrehajtds ala
nem vonhato.

2.

KAMAToK, oiJnK,

xolrsEcex es turelexox

A

Bank a sz6mldn nyilviintartott, ko^vetelesek napve,gi egyenlege
utan kamatot fizet. A
szamlatulajdonos a kulonbozo banki Szolgaltatasokirt
ellenerteket- fizet. A fentiek merteket,
elszamol6suk ideiet es modiiit a mindenkor"hatelyos
Uztetszaoalyzat 6s a Hirdetmeny (,,Vallalati
Ugyfelek Reszere"), valanrint
xamaflabak, ou"r., jutalekok, stb. alkarmaz6sa
eseten e
Sze rzodes me le ki ete i tarlalmazzAk'.
"gyudi
I
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J.Z

ugyfelek
Jelen szerztjdes elvalaszthatatlan reszet kepezt a Bank lJzletszabalyzala, a Vallalati pontban
1.
az
Feltetelei,
Size:rzodesi
Altalanos
szolgaltatdsok
beteti
penztorgalmi
es
ny[ltott
16s,z6re
szerzodesi
merghatarozott Szamlat"ulajdonos altal igenybevett szolgalt.ut-?:gktn vonatkozo altalanos
(a
tovabbiakban
Reszere')
(.Vallalati
U3ylelek
resze
felletelek valamint a Hirdetmeny vonatkozo
ha
egyuttesen: ASZF-ek"). Az ASZF-ben foglalt rendelkezesek a Felekre nezve kotelezoek, kiveve,
meg'
allapodnak
nem
elteroen
ettol
krfejezetten
irasban
a}'elek

A rszamlatulajclonos a jelen Szer;lodes alairasaval tgazolja, hogy atvette, elolvasta, megertette es
elfr:gadja az ASZF-e* valamennyi rendelkezeset, tov6bbii tgazclja, hogy a Bank megvitatta vele a
.2,:[asos piaci gyakorlattol eltei(i, 0jszeru, vagy a Bank felelosseget egyoldaluan meghatirozo
rendelkez6serket, es ezeket tudomasul vette, illetve elfogadja.

Szamlatulajdonos tovabb6 kifejezetten megerositi es elfogadja az Uzletszab6lyzat ',4.
Adatvedelem es adatkezeles, informdcionyujtils" cimu fejezetebr=n foglalt rendelkezeseket, tov6bbdr
ezennel megadja a Bank r6szere az ott meghatarozott felhatalmaz6sokat.
Szdmlatulajdonos hozzdrjdrrul ahhoz, hogy a Sz6mlatulajdonc,s reszere vegzett Szolg6ltat6ssal
osszefUggesben a Bank adatot adjon at - kizSrolag a Szolg6ltatdrs teljesitese celjabol, 6s az ehhez
szr"tkseges k6rben - a Szolg6ltatds vegzese erdekeben a Bankkal szerzodott partnerek fele

A

Felek meg6llapodnak, hogy a Bank az ASZF-ben meghatarozott modon es feltetelek mellett jogosult
az ASZF-rendelkezeseinek, illetvr: a Hirdetmenyben es a Szer;zodesben meghatarozott kondiciok
egyoldalu mddosit6sdra.
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