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TAMOGAToI oKIRAT

Ertesitem, hogy a Modern V6rosok Program megva16sit5s6r6l s2616 25012016. (VIII. 24.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 4. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapjfin a Modem
V6rosok Program Bizottshga (a tov6bbiakban: Bizotts6g) a Miniszterelnoks6g KulturSlis
Ordks6gv6delemdrt Felelos Helyettes Allamtitk6rsilga - mint a Korm. rendelet 2. $ (3)
bekezd6s6ben meghatfrozottak szerinti fbfelel6s (a tov6bbiakban: F6felel6s) - 6ltal el6terjesztett,
a ,,S4ombathelyi Szent Mdrton Tew ds Szent Mdrton Programsorozat megvalils{tdsdnak
tdmogatdsa - a Szent Mdrton Tew II. iiteme keretdhen tewezett, a vdros fejlesztisdre is
megrtiftdsdra irdnyulf beruhdzdsok tovdbbi iltemezett tdmogatdsa" elnevezdsti projekt (a
tov6bbiakban: Projekt) vonatkozSs 6ban t6mogat6s nyujt6sdr6l drintott.

A hivatkozott t6mogat6si dont6s 6s a jelen thmogat6i okirat alapjfun - az 6llan:h{vtart6sr6l sz6l6
2011.6vi CXCV. torv6ny (a tov6bbiakban: Aht.) 48/A. g (2) bekezd6s6ben foglaltaknak
megfelel6en ez ut6bbi kozl6s6vel -tfimogathsi jogviszony jon l6tre
egyr6szr6l a Miniszterelniiks6g (sz6khelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 1-3., t<irzsk<inyvi

azonosit6 szhm (PIR): 775290, ad6szhm: 15775292-2-41, k6pviseli: Csepreghy N6ndor
miniszterhelyettes, a tov6bbiakban: T6mogat6),
m6sr6szr6l Szombathely Megyei Jogrf V6ros Onkorminyzata (sz6khelye: 9700 Szombathely,
Kossuth Lajos u. 1-3., torzskonyvi azonosit6 sz6m (PIR): 733656, ad6szfum: 15733658-2-18,
k6pviselcije: dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester, a tov6bbiakban: Kedvezm6nyezett)
(T6mogat6 6s Kedvezmdnyezett a tov6bbiakban egytitt: Felek) kcizott az alilbbiak szerint.

1.

El6zm6nyek

A

Korm6ny 2015. november 17. nap16n egyiittmiikdd6si meg6llapod6st (a tov6bbiakban:
Megillapodis) kot<itt Kedvezm6nyezettel. A Magyarorsz6g Korm6nya 6s Szombathely Megyei
Jogri V6ros Onkormtinyzata kdzltti egyiittmtikdddsi meg6llapod6s vdgrehajtilshval6sszefiigg6
feladatokr6l sz6l6 193612015. (XII. 12.) Korm. hatfirozat (a tov6bbiakban: Korm. hathrozat) 6.
b) pontj5ban foglaltak 6rtelm6ben a Korm6ny a Meg5llapod6sban foglaltak eredm6nyes
kormhnyzati v5grehajthsa 6rdek6ben, a 2016.6v Szent M6rton Eml6k6w6 nyrlvhrnthsfu6l 6s az
ahhoz kapcsol6d6 tov6bbi feladatr6l sz6l6 117012015. (III.24.) Korm. hatfirozatban foglaltakat
meger6sitve kiemelten tfimogatja a Szombathelyi Szent M6rton Terv 6s Szent M6rton
Programsorozat megval6sit6s6t, amelyre figyelemmel felhivta a nemzetgazdasilgi minisztert, a
beli.igyminisztert, az embefi er6forr6sok miniszter6t 6s a Miniszterelndks6get vezeto minisztert,
hogy Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzatSval egyiittmiikddve tegyenek javaslatot
Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkormanyzata 6ltaI a Szent M6rton Terv II. iiteme keret6ben
tewezett, a v6ros fejleszt6s6re 6s megrijit6s6ra ir6nyu16 beruh6z6sok tov6bbi iitemezett
1.1.

thmogatilshra.

1.2.

A

F6felel6s

a Projekt megval6sithat6shght

megvizsg6lta, 6s

a Korm. rendelet 6.$ (1)

bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6en el6terjesztdst (a tov6bbiakban: El6terjeszt6s)
aBizottsflghoz a Projeldhazai fon6sb6l tdrtdn6 tlmogathsa c6lj5b61.

nyfjtott

be

'{+
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A Bizottsfg az El6terjesztdst megttugyalta

6s PAT/501/2/2016. iktat6sz6mon 6s 3512016.
sorsz6mon a Projekt 2016.6vithmogatilshr6l d<intott 500.000.000,- Ft cisszegben.

I.4. A tfimogaths forr6sa - figyelemmel a Korm. rendelet 4.$ (3) bekezd6s6ben foglaltakra - a
Magyarorszfg 2016. 6vi kcizponti kcilts6gvet6sdr6l sz6l6 2015. dvi C. tdrv6ny
(a tov6bbiakban: Kvtv.) 1. mell6klet XL Miniszterelnoksdg fejezet,30. Fejezeti kezel6sti
ellirhnyzatok cim, 1. Cdlel6irfnyzatokalcfm, 78. Modern V6rosok Program jogcimcsoport (AHT:
358951), amely eloirfinyzat c6lja - a fejezeti kezel6sii eloirhnyzatok 6s a kdzponti kezel6sri
el6irSnyzatok kezel6s6r6l 6s felhasznilSsdr6l szolo 812016. (III. 25) MvM rendelet (a
tov6bbiakban: MvM rendelet) 2. $-6ban 6s 1. mell6hJet 64a. sor6ban foglaltak alapl|n - a
Modern V6rosok Program megval6sit6sa a Korm. rendeletben foglaltak szerint.

a

1.5. Kedvezmlnyezelt
Aht.3. $ (3) bekezd6s a) pontja szerinti helyi onkormhnyzat, igy a
nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. t<irv6ny 3. $ 1. pont a) alpontja szerint torv6ny alapjfin
6tlifihat6 szewezet.

1.6. A F6felelos az Eloterjesztdsben kijelentette, hogy beszerezte a Kedvezmlnyezett arra
vonatkoz6 nyilatkozatilt, hogy a Kedvezmlnyezettel szemben az Aht. 4818. $-6ban 6s az
grehajtilshr6l
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a
megjel<ilt
nem 6llnak fenn, valamint
50.9-6ban

fo

k.

1.7. A F6felel6s tovilbbf az El6terjesztdshez csatolta Kedvezm6nyezett nyilatkozat6t, amelyekben
foglaltak szerint a Bizotts6g t6mogat6 dont6se eset6n a Projekt El6terjesztdsben foglaltak szerinti
megval6sitSsAt v6llalj a

1.8. T6mogatS rdgziti, hogy az El6terjeszt6s jelen t6mogat6i okirat rdsz5t kdpezi annak jelen
thmogat6i okirathoz tdrt6n6 fizikai csatol6sa n6lkiil is, igy az El6terjesztdsben foglaltak a Projekt
v6grehajt6sa sor6n ir6nyad6k, alkalmazand6k.

A

az alilbbiak szerint tdj5koztatom a tfimogaths nyfjt6s6nak az
Aht.-ban, a Korm. rendeletben, az Aw.-ben6s azMvM rendeletben meghatirozott felt6teleirol.
1.9.

fentiekre tekintettel

2. A titmogatfs c6lja, iisszege, a timogaths rendelkez6sre bocsftdsfnak m6dja, a timogatfsi
intenzitfs, az elszimolhat6 kiilts6gek

2.I. T6mogat6 aBizotts6g dontdse alapjin a Kvtv. 1. mell6klet XI. Miniszterelnciks6g fejezet,30.
Fejezeti kezeldsii. el6irhnyzatok cfm, 1. C6lel<lir6nyzatok alcim, 78. Modem V6rosok Program
jogcimcsoport (AHT: 353951) terh6re mindtisszesen 500.000.000,- Ft (6tsz6zmilli6 forint)
vissza nem t6ritend6 kiilts6gvet6si tfmogatdst (a tov6bbiakban: timogatis) nyujt
Kedvezm6ny ezett r 6sz6r e.

2.2.

A

t6mogat6s nyrijt6s5nak c6lja

a Projekt Kedvezmlnyezett illtali megval6sit6s6nak

thmogathsa az El6terjeszt6sben meghathrozott felt6telek 6s iitemez6s szerint.

2.3.Tfimogat6 athmogat6st a Kedvezm5nyezettrlszlre a Korm. rendelet 8.$ (3) bekezd6s6ben
foglaltak alapjhn a thmogatirsi jogviszony l6trejiitt6t6l szhmitott 30 napon beliil, 1007o-ban
tfmogatisi el6legk6nt, egy iisszegben 6tutalja a Kedvezmlnyezett UniCredit Bank Hungary Zrtn6l v ezetett 1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 3 -2 5 3 0 0 0 3 6 szSmu szfimlaszhmfur a.
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yezett a thmogatils terhdre kizfu6lag a 3.1. pontban meghat6rozott
tdmogatott
a 2016. januhr 1' - 2018' december 31. kdzdtti trlmogatisi id6szakban
tdrtdn6
r6n felmertilt alilbbi kcilts6geket sz6molhatja el:

Szent Mdrton utca 6s kiirnyezete rehabilitdci6ja projektelem vonatkozds6ban:
tanulm6nyterv, engedllyezdsi 6s kiviteli tervek besierzise, hat6s6gi
dijak, valamint
kdzmii rekonstrukci6s tervek, rlgeszet;
Jirdfinyi Paulovics Istvin Romkert fejleszt6se projektelem vonatkoz6s dban: megeloz6

rdgdszeti feltdr6s kolts6gei (terveket megalipoz6, adatszolgilltat6 hitelesft6
ds
koncepci6terv 6s a szalmailag elfogadott koncepci6ra
gi tanulm6ny, enged6lyez6si 6s kiviteli tervek beszirzlse,hat6sdgi oi3ut
;
rnyezete fejleszt6s6nek megtervez6se projektelem vonatkoz6sdban:

\

tanulnanyterv, enged6lyezlsi 6s kivitelez6si tervek beszerz6se, r6g6szetifelt6rds,
hat6s6gi
dijak.

2'5 A

t6mogat6s vonatkoz6sLbanelszhmolhat6 kolts6geknek a d<int6s 6v6re
sz1mrtott jelen6rt6ke
490'696.026 Ft, t6mogatis-intenzit6s (a tilmogatilstaialom 6s az elsz[molhat6
kcilts6gek dont6s
6v6re szhmitott jelen6rt6k6nek h6nyadosa sz6zil6kos form6ban): l0r.g
%.

alap16n, amennyiben

a

projekt

kolts6gtervben foglalt, egyes
- a F6felel6s el6zetes ir6sbeli
ve, hogy az nem eredm6nyezi az uni6s 6llami

t6mogat6si szab6lyok megs6rt6s6t 6s nem ir6nyul a t6mo=gat6s cdljhnakmegvfultoz1s1ra.
2'7 ' Kedvezm'nyezett a
addsdra nem koteles.

Korm. rendelet 8.$ (5) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel biaosit6k

3' A tfmogatott tev6kenys6g id6tartama 6s a tfmogatr{s felhasznfkis6nak
hat6rideje

3'1' Jelen t6mogat6i okirat vonatkozSshban a timogatott tev6kenys6g az El1terjesztdsben
megjelcilt Projekthez kapcsol6d6 alilbbiprojektelemek m-egval6sit6s6nak
el6k6szit6se:
Szent Mdrton utca 6s ktirnyezete rehabilitfci6ja,

-

Jdrdfnyi Paulovics Istv6n Romkert fejleszt6se,
Ady t6r 6s kiirnyezete fejleszt6s6nek megtervez6se.

3.2. A t6mogatott tev6kenys6g idltartama: 2016,
id6szak.

janu6r 1. - 2018. december 31. kiiziitti

a tdmogatott tevdkenysdg
megval6sftani, tovdbbd a tdmogatds az
te
megval1s{tdsdval rjsszefi)ggLsben
Kedvezmdnyezett

fe

ra.

tuvlkenysdget

a

tdmigalott

sara kerillhet

3'3' A t6mogatSs felhaszn6l6s6nak hat6rideje: a 3.2. pontban megieliilt timogatott
tev6kenys6g
zfr6 idfipontjit6l szfmitott 90. nap.
Kedvezmdnyezett
teljesiteni.

a

tdmogatds terhdre tortdn6 kifizeteseit a
felhaszndtdsi hatdridriig kr)teles

3'4' A besz6mol6 benyrijt6s6nak hat6rideje: a 3.3. pontban megieliilt felhasznrilfsi hatr{rid6

lej

6rtft6l szitmitott 90. nap.
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besz6mol6 benyrijt6s6nak helye: Miniszterelniiks6g
Ailamtitk6rsfg (1357 Budapest, Pf.6.)

Kulturilis

Oriiks6gv6delem6rt

Felel6s Helyettes

Kedvezmdnyezett a szakmai 6s pdnzilgti beszdmol6jdt a 3.4. pontban megjek)lt hatdridriig kateles

F6felelcis rdszdre benyiljtani. A beszdmol6 ellendrzdsdre, ds a beszdmol6 elfugaddsdra
vonatkoz6 iavaslatnak a Bizottsdg rdszdre tdrtdnd elfterjesztdsdre a Fdfelekis kulturdlis
d r d lrs 6 gv 6d e I emd rt fe I e ki s he ly e tt e s dll amt itkdr a j o go s ul t.

a

3.6. A Kedvezm6nyezett a Korm. rendelet 10.$ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapjhn a F6felel6s,
illet6leg annak a 3.5. pontban nevesitett kdpvisel6je 6ltal meghatlrozolt gyakoris6ggal, de
legalilbb fel6vente kiiteles el6rehaladisi jelent6st benyrfijtani a tfumogatott tev6kenys6g
6ll6sfr6l. Az el6rehalad6si jelent6s nem min6stil r6szbesz6mol6nak. Az el1rehalad6si jelentds
minim6lis formai 6s tartaLmai kcivetelm6nyeit a Fofelel6s, illetoleg annak a 3.5. pontban nevesftett
kdpviseldje hatilrozza meg, 6s legk6s6bb at6mogat6i okirat kiad6s6t6l szhmitott harminc napon
beli.il ir6sban t|jlkoztatja errol a Kedvezmdnyezettet.
4.

A tfmogatfs felhasznhl6sa, a kiizremiikiid6k bevonfsfnak lehet6s6ge

4.1.

A

Kedvezm6nyezeff

a

rlsz5re jelen okirat keret6ben biztositott t5mogat6sr6l 6s annak

felhaszn6l6s6r6l elktilonitett nyilv6ntart6st koteles vezetni.

4.2. Kedvezmlnyezetl a t6mogatott tev6kenys6g megval6sit6sa sor6n a t6mogat6s terh6re a
szilzezer forint 6rt6khatdrt meghalad6 drtdkri,.6ru beszerz6sdre vagy szolgbltat5s megrendel6s6re
ir6nyul6 szerzodlstkiz6r6lag frdsban kdthet. fr6sban kdtdtt szerz6d6snek minosi.il az elkiilddtt 6s
visszaigazolt megrendelds is. Az ir6sbeli alak megsdrtds6vel kdtdtt szerzodls teljesit6se 6rdekdben
tort6nt kifizet6s osszege a tfmogatott tevdkenys6g kdltsdgei kdzcitt nem vehet6 figyelembe (Avr.
76. $ (2) bekezd6s).

4.3. Kedvezmlnyezett a benyfjtott nyrlatkozata alapjhn a t6mogatott tev6kenys6g tekintet6ben
5ltal6nos forgalmi ad6 levonfsira nem jogosult. Erre tekintettel Kedvezmlnyezett tudom6sul
veszi, hogy a tSmogat6s fedezetet biztosit a t6mogatott tevdkenysdg rendeltet6sszerii elvdgzdse
sor6n a Kedvezm6nyezettre |thhritott vagy az illtala fizetendo 6ltal6nos forgalmi ad6 teljes
<isszeg6re n6zve, tov6bb5, hogy a plnzltgyi elsz6mol6s sorhn az 6ltala benffitott bizonylatok
brutt6 iisszege keriil alapulv6telre.
4.4. A t6mogat6s felhasznSlilsa sor6n Kedvezm6nyezett kdteles akdzbeszerz6sekr6l sz6l6 tcirvdny
6s a kapcsol6d6 kcizbeszerz6si jogszabillyokel6ir6sait betartani 1Afrt. S1. $ (1) bekezdds). Az Avr.

9ll{. $-a drtelm6ben a kdltsdgvetdsi t6mogat6s szab|lyszedi felhasznillilsa 6rdek6ben a
Kedvezm6nyezettkozbeszerzlsi elj6r6st 6s m6s beszerz6si elj6r6st rigy koteles lefolytatni, hogy az
a k<iltsdgvet6si t6mogat6s 6sszerti 6s hat6kony felhaszn6l6s6t biztosftsa. Kedvezmdnyezett
kdzremtikdd6ket a jelen pontban foglalt rendelkez6sek betart6s6val vonhat be mindazon
tev6kenys6g megval6sit6s6ba, amelynek harmadik szemdly 6ltal tdrtdno teljesit6s6t jogszablly
nemz6rjaki.
4.5. Kedvezmlnyezett a t6mogat6s felhasznfililsa sor6n a 4.4. pontban foglaltakon tul is koteles a
vonatkoz6 jogszabillyok, ktilonosen a, Aht., a Korm. rendelet, valamint a, Avr. rendelkezdseinek
amegtartSshra.
5.

A beszfmol6

5.1. Kedvezmlnyezettet az Aht. 53. $-a alapjfin a t6mogat6s rendeltet6sszerti felhaszn6l6s6val
kapcsolatosan besz6molSsi kcitelezetts6g terheli. Kedvezmdnyezelt a t6mogatott tevdkenysdgrol 6s

'4+
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atfimogatott tevdkenysdg megval6sit6s6val kapcsolatban felmertilt valamennyi kciltsdgr6l az Aht.,
rendelet vonatkoz6 rendelkezdsei alapjiln k6sziti el a beszhmol6jht.
Kedvezm6nyezett abeszhmol6si kcitelezettslgdt a besz6mol6 jelen okirat 3.4. pontjdban megjelolt
hat6rid6ig a 3.5. pontban megjelcilt szerv rdszdre tcjrt6n6 benyujt6s6val koteles teljesiteni.

az Avr. 6s a Korm.

5.2. A besz6mol6ban ismertetni kell a kolts6gvet6si tSmogat6s felhasznilIlsfnak 6s a t6mogatott
tev6kenys6g megval6sitilshnak szakmai vonatkoz6sait, tapasztalatait, elemezni kell a megval6sit6s
eredm6nyess6g6t (szakmai beszhmol6), tov6bb6 r6szletes plnnrgyi elsz6molSst kell adni (a

plnzngyi elsz5mol5s 6s a szakmai besz6mol6 a tov6bbiakban egyiittesen: beszimol6). A
besz6mol6 tartalmi 6s formai kovetelm6nyeit az Aht., az Aw., valamint a Korm. rendelet 1.
mell 6kl ete tartalmazza.

I

az Avt.93. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapjhn-kizilrolag athmogatott
tev6kenys6gidotartama alatt felmertilt kolts6geket szerepeltetheti abeszhmol6ban.
5.3. Kedvezm6nyezett

-

5.4. A besz6mol6hoz, abesz6mol6 6ltal drintett idoszakra vonatkoz6an elsz6moland6 sz6ml6kr6l.
sz6mviteli bizonylatr6l <isszesit6t kell benyfijtani. Az 6sszesit6 tlmogatott tevdkenys6g
idStartama alalt a t6mogatoff tev6kenys6g megval6sithsSval osszefligg6sben felmertilt, forintban

a

meg6llapitottkcilts6gekettafi almazzaazalilbbirlszletezlsszerint:
a) a szflllito, illet6leg szolg6ltat6 megnevez6se,
b) a szrimla vagy sz6mlahelyettesitobizonylat szhma,
c) a teljesit6s megnevez6se, ideje 6s <isszege (nett6, AFA, illetve brutt6 osszeg megbont6sban).
5.5. Az dsszesit6t fgy kell elk6sziteni, hogy a kifizetdsek egy6rtelmiien azonosfthat6ak legyenek.
Az dsszesitotaKedvezmlnyezettk6pviselet6re jogosult szem6ly alfuirils|valkell ell6tni.
5.6. A szLzezer forint 6rt6khat6rtelero 6s meg nem halad6 sz6mlSl<r61, sz6mviteli bizonylatokr6l,
a gazdasilgi esem6nyt 6s a p6nziigyi teljesit6st igazol6 egy6b dokumentumola6l is az Avr. 93. g
(3) bekezd6se szerinti hiteles m6solatot kell benyujtani. Hiteles m6solatk6nt a Kedvezmlnyezett
k6pviselet6re jogosult vagy az illtalameghatalmazott szem6ly 6ltal alfiirtm6solat fogadhat6 el.
5.7. A besz6mol6hoz benyfjtand6 okiratokat z6rad6kolni kell rigy, hogy az eredeti bizonylatokon
a Kedvezm5nyezett k<iteles feltiintetni a jelen thmogat6i okirat lktatoszitmfit 6s azt, hogy a
bizonylaton szerepl6 dsszeg a jelen iktat6sz6mri t6mogat6i okirat terh6re keriilt elsz6mol6sra.

5.8. Az Avr. 93. $ (4) bekezd6se 6rtelm6ben a kcilts6gvet6si t6mogat6s terh6re elsz6molhat6
kolts6geket 6s a ktilts6gvet6si t6mogat6s <isszeg6t forintban kell meg6llapitam,tekintet n6lktil arra,
hogy a kolts6g forintban vagy m6s p6nznemben keletkezett, vagy a krilts6gvet6si tSmogat6s
foly6sit6sSt a Kedvezmlnyezett vagy a szSllit6 mely p6nznemben kdri. A forintt6l elt6r6
p6nznemben ki6llitott sz6ml4 sz6mviteli bizonylat eset6ben annak v6gosszeg6t 6s az an:a
tekintettel elsz6molhat6 k<ilts6g <isszeg6t a sz6ml6n, sz6mviteli bizonylaton megjelcilt teljesit6s
id6pontj6ban 6rv6nyes, a Magyar Nemzeti Bank 6ltal kozzltett kiizlpfirfolyamon kell forintra
6tsz6mitam, aMagyar Nemzeti Bank 6ltal nem jegyzett p6nznemben kiSllitott sz6mla, sz6mviteli
bizonylat eset6n azEur6pai Kozponti Bank 6ltal kozzltettkozlphrfolyamon kell eur6ra 6tv6ltant.

5.9. Ha a Kedvezm6nyezett a besz6mol6t hib6san, hi6nyosan nyrijtotta be, 6s a hib6k,
hirlnyoss6gok olyan jellegriek, hogy azok a hi6nyp6tl6s sor6n p6tolhat6k, a Korm. rendelet 11.g
(2) bekezdds6ben foglaltak alapjfin a F6felel6s megfelel6 hat6rid6 ttizdsdvel a hib6k,

-

hi6nyoss6gok egyidejti megjel6l6se mellett - felsz6litja a Kedvezmlnyezettet a besz6mo16
javitflsfira. A besz6mol6 kijavitdsfura k6t alkalommal van lehet6s6g. Ha Kedvezmlnyezelt a
hi6nyp6tl6st is hib6san, hi6nyosan teljesiti, a hi6nyosshgokat nem p6tolja a felsz6lit6sban
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meghatlrozott hat6rid6n beltil, a hib6s, hi6nyos besz6mol6 vonatkozdsilban a Fofelel6s tov6bbi
vizsgillat n6lktil jogosult a Bizottshgrlszlre a besz6mol6 elutasit6s6ra ir6nyul6 javaslatot tenni.
5.10. A Korm. rendelet 11.$ (3) bekezd6s6ben foglaltak szerint - a sziiks6ges hi6nyp6tl6sokat
kcivet6en - a F6felel6s eloterjesztdse alapjSn aBrzotlshg ddnt a besz6mol6 elfogad6srlr6l vagy
elutasit6s6r6l. Elutasit6 javaslat esetdben az eloterjesztdsnek tartalmazria kell az elutasit6s
indokait is.

5.11. A Bizottsilgnak a besz6mol6 elfogad6s6r6l vagy elutasit6sr6l sz6l6 ddntdsdr6l, annak
k6zhezvdtel6t6l szhmitott harminc napon beliil a F6felel6s ir5sban 6rtesiti a Kedvezm1nyezettet.
Az elutasit6sr6l sz6l6 6rtesit6s tartalmazza tovhbbh az elutasit6s indokait, az elutasit6s
jogkovetkezmlnyeit, valamint az elutasit6 ddnt6ssel szembeni jogorvoslati lehetos6gr6l sz6l6
thjlkoztathst.
6. Ellen6rz6s

6.1. A Korm. rendelet 10.$ (2) bekezd6sdben foglaltak alapjdn a F6felel6s afelhasznill6si hat6rid6

lejhrthig jogosult a t6mogatott tev6kenys6g megval6sit6s6t folyamatba 6pftetten ellen6rizni,
amelynek keretdben a Kedvezmlnyezettol ir6sban tfijdkoztatilst kdrhet, dokumentumokat kdrhet
be 6s helyszini ellen6rz6st is vdgezhet. A Fofelelos jogosult bevonni az ellenorzdsbe a T6mogat6t
6s a Korm. rendelet 2.$ (4) bekezddse szerinti t6rsfelel6st.
6.2. A 6.1. pontban foglaltakon t6l, az Avr. 100. $ (l)-(2) bekezd6seiben foglaltak alapi6n, a
t6mogat6si ig6ny jogoss6g6t, a kolts6gvet6si thmogaths felhasznillfisht jogszab6lyban
meghatfirozott e gy6b szervek is ellen6rizhetik.
6.3. Az ellenorz6s sorfun az ellenrirzdsre feljogositott szervek adatot igdnyelhetnek a Kincsthr 6ltal

miikddtetett monitoring rendszerb6l. Az ellenorz6sek lefolytatfs6ra a t6mogatSsi dont6s
meghozatal6t, a thmogat6i okirat kiad6s6t megel6z6en, a kdltsdgvetdsi t6mogat6s ig6nybevdtele
alatt, a t6mogatott tev6kenys6g befejez6sekor, illetve lezfurilsakor, valamint a besz6mol6
elfogad6s6t kdvet6 ot dvig keri.ilhet sor.

6.4. Az ellenorz6s kiterjedhet a KedvezmEnyezett 6ltal a t6mogatott tevdkenysdg megval6sit6s6ra
kdtdtt szerz6ddsben r6szes olyan felekre is, akik athmogathsi jogviszony teljesit6sdben kdzvetlen
m6don kdzremiikddnek. A Kedvezmdnyezett 6s a kdzremtikdd6 szerzodo felek kotelesek a
t6mogat6s lebonyolft6sdban rdszt vev6 6s a t6mogat6st ellen6rzo szewezetekkel egyiittmtikddni,
az ellen6rzdst vdgzo szerv kdpvisel6it ellen6rz6si munk5jukban a megfelel6 dokumentumok,
sz6ml6k, a megval6sithst igazol6 okm6nyok, bizonylatok rendelkez6sre bocs6t6s6val, valamint a

fizlkai teljesit6s vizsgillathban a helyszinen is segiteni. Ha a Kedvezmlnyezett vagy a
kdzremrikdd6k6nt szeruodo fEl az ellen6rzo szerv munk6j6t ellehetetleniti, a Fofelel6s
e

l6terj e szt6 se alapj 6n a B izotts6g a tfimo gathst visszavonhatj a.

7

. A,

titmogatis j ogosulatlan ig6nybev6tele

.1. Ha a F6felel6s tudom6st szerez arr61, hogy a Kedvezmlnyezett a tfimogathst jogosulatlanul
vette ig6nybe, jogszabillys6rt6en vagy nem rendeltetdsszerien hasznillia fel, haladdktalanul
7

ellen6rz6st indithat vagy ellen6rz6s megindit6sa n6lkiil kezdemdnyezheti
t6mo gat6i okirat m6do sit6s6t v agy a thmo gaths visszavon6s6t.

a

Bizottshgnfil

a

7.2. Ha az an.a jogosultak 6ltal lefolytatott ellen6rz6s hi6nyoss6gokat, hib6kat iilapit meg, a
F6felel6s - amennyiben a felt6rt hi6nyoss6gok, hib5k orvosolhat6k - halad6ktalanul felsz6litja a
Kedvezm6nyezettet a hi6nyoss6gok p6tl6s6ra, a hibhk javit6s6ra. Ha a Kedvezm5nyezetl a feltfirt
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hi6nyoss6gokat, hib6kat a felsz6lit6sban meghatfirozott id6re nem orvosolta, a Fofelel6s
kezdem6nyezheti a Bizotts6gnill athmogat6i okirat m6dositSs6t vagy athmogaths visszavon6s6t.

A

t6mogat6s jogosulatlan ig6nybev6tele, jogszab6lys6rt6 vagy nem rendeltet6sszerii
felhaszn6l6sa eset6n a thmogat6i okirat m6dosit6s6r6l vagy a thmogaths visszavonhshr6I a
Bizotts6g javaslatfinak megfelel6en a T6mogat6 intlzkedik. A ddntdsr<ll a T6mogat6 a thmogat6i
okirat m6dosit6s6r6l vagy a thmogaths visszavonSs6r6l sz6l6 okiratban tfijlkoztatja
Kedvezm6nyezettet.

7.3.

I

8. Visszafi zet6si kiitele zetts6g
8. 1 . Kedvezm6nyezettet visszafizet6si kotelezetts6g terheli, amennyiben
a) a thmogat6s visszavon6sra kertil,
b) a Kedvezm6nyezett nem haszn6lja fel a t5mogatSs teljes osszeg6t.

A

Kedvezm6nyezetlet a 8.1. a) pontja szerinti esetben a jogosulatlanul ig6nybe vett,
rendeltet6sellenesen vagy jogszab6lysdrt6en felhasznflt t6mogat6s vonatkoz6shban az Aht. 53/A.
$ (2) bekezd6se 6s az Avr.98. $-a szerinti kamatfizetlsi kotelezetts6g terheli. A jogosulatlanul
igdnybe vett, jogszab6lys6rt6 m6don vagy nem rendeltetdsszerien felhaszn6lt tfmogat6s dsszegdt
a F6felel6s el6terjeszt6se ds a Bizotts6g javaslata aIaplfin a Tflmogat6 illlapitja meg. A
visszaftzetlsi kotelezetts6get a T6mogat6 a tilmogat6i okirat visszavon6shr6l sz6l6 okiratban vagy
kiilon ir6sbeli felsz6lit6sban kozli a Kedvezm5nyezettel. Visszafizet6si kotelezetts6g6nek a
Kedvezm6nyezett a visszaftzet6si kdtelezettsdg vele t<jrt6no kdzlds6t6l szfimitott 30 napon beliil
koteles eleget tenni. A 8.1.a) pont szerinti visszafrzetlsi kcitelezetts6g, valamint a 8.1.b) pont
szerinti fel nem haszn|lt t6mogat6s ut6n eseddkes kamat 6sszeg6rol T6mogat6 a j6v5ir6st
kcivet6en kiildn ir6sbeli 6rtesit6st kiild.

8.2.

8.3. A visszafizetend6 dsszeget Kedvezmlnyezett a T6mogat6 Magyar A[amkincsthmilI vezetett
10032000-00294896-50000005 szhmi sz6ml6ja javhra tdrtdno 6tutal6ssal, jelen t6mogat6i okirat
szhmhnak feltiintet6s6vel koteles telj esiteni.
9. Bejelent6si kiitelezetts6g

A

Kedvezm6nyezett a tudom6s6ra jut6st6l szfumitott 8 napon beliil koteles azt irflsban a
F6felelosnek bej elenteni, ha
a) a jelen okiratban megjelolt adataibanvfiltozhs kovetkezik be,
b) a t6mogatott tev6kenys6g osszkcilts6ge atewezetthez k6pest cstikken,
c) a Kedvezm6nyezett ad6levon6si jogosultsSgilban, vagy a t6mogatSs egy6b felt6teleiben
v|ltozhs kovetkezik be.

9.1.

9.2. Ha a F6felel6s a bejelent6s ritj6n vagy egy6bk6nt tudomhst szerez a fent meghathrozott
kdri.ilmdnyek bekdvetkezdslrll, a tudomSsszerzlst kdvetoen halad6ktalanul megteszi az illtala
nyilv6ntarlott adatok megvhltoztathshra, a thmogaths felt6teleinek m6dosit6s6ra, jogszabfllyban,
tfimogat6i okiratban meghatfurozott esetekben annak visszavon6shra, tovhbb6 a jogosulatlanul
ig6nybe vett t6mogat6s visszakovetel6s6re, az Aw. 98. $ (5) bekezdlse szerinti r6szleges
visszafizetls elrendel6s6revagy m6s elj6r6s lefolyatds6ra ir6nyul6 int6zked6seket.
10. Iratmeg6rz6si kdtelezetts6g

Kedvezm6nyezett a tSmogat6si dokumentumokat, valamint a kolts6gvet6si t6mogat6s
felhaszn6l6s6t al6tdmaszt6 bizonylatokat koteles besz6mol6j 6nak az elfogad6s6t6l szfimitott
legal6bb tiz 6vig megorizni, 6s a T6mogat6 felhiv6s6ra bemutatni.
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A timogatfsi jogviszony m6dositfsa

11.1. Kedvezmlnyezett a t6mogat5si jogviszony m6dosit6s6t a k6pviseletre jogosult 6ltal alfiirtan,
ir6sban, a m6dositSs indokol6s6val 6s a m6dositani kiv6nt tartalom megjeldl6s6vel a F6felel6sn6l
kezdem6nyezhett. A t6mogat6i okirat m6dosit6sa ir6nt a F6felel6s el6terjesztdse alapj6n 6s a
Bizottshg javaslat6nak megfelelcien - a T6mogat6 int6zkedik.

-

IL2. A

tfimogatdsi jogviszony m6dosit6s6ra

az alilbbi felt6telek egyiittes fenn6ll6sa esetdn
keriilhet sor:
a) athmogatott tev6kenys6g a m6dositott felt6telekkel is t6mogathat6 lett volna (Aw. 65. $ (1)
bekezd6s);

b) a t6mogatott tev6kenys6g eredeti c6lja nem v|ltozlkmeg;;
c) a k6relem nem ir6nyul - az Avr. 95. $ (2) bekezd6s a)-d) pontjaiban, valamint a Korm.
rendelet 12.$ (2) bekezdds6ben foglalt egy vagy tobb eset fenn6ll6s6t kiv6ve - tobblet
kolts6gvet6si t6mogatSs biztosit6s6ra;
d) a t6mogat6si jogviszony m6dosit6s6t egy6b jogszab6lyi rendelkez6s nem zhqakr.
1

1.3. A t5mogat6si jogviszony m6dosit6sa:
a) a Fofelel6s el6terjesztdse 6s aBizottshgjavaslata alapjhn,

az Aht.48/A.S (3) bekezd6s6ben
foglaltak szerint, a Kedvezm5nyezett javfira a t6mogat6i okirat egyoldahi m6dosit6s6val is
lehetsdges, amely hatillyba 16p6s6nek felt6tele a tfimogatoi okirat m6dosit6s

Kedvezm6nyezettel tdrt6n6 kdzl6se ;
b) az Aw. 95. $ (3) bekezd6s6ben foglalt egy vagy tobb esetbenathmogat6i okirat m6dosit6sa
n6lktil. Ebben az esetbenis ir6nyad6 a 11.1. pontban rogzitett elj6r6s azzal, hogy at6mogat6i
okirat m6dosit6sa nem sziiks6ges.
12. Fenntartdsi kiitelezetts6g

12.I. Ha a

Kedvezmenyezett 6ltal megval6sitott t6mogatott tev6kenys6g beruhhzils, a
-ha az a Kedvezmlnyezett tulajdon6ba vagy vagyonkezel6s6be
kertil - a beszhmol6 elfogad6s6t6l sz6mitott 3 (h6rom) 6vig csak a F<lfelel6s javaslathra,
T6mogat6 elozetes j6vhhagyhs6val 6s a foglalkoztatf.si, a szolgd'ltatdsi 6s az egydb kcitelezetts6gek
6tv6llal6s6val, 6truh6z6s6val idegenfthet6 el, adhat6 bdrbe vagy m6s hasznillathba, illetve
terhelhet6 meg. A T6mogat6 a j6v6hagy6s felt6telek6nt kikdtheti, hogy a kdtelezetts6gek
h*fillalilshnakbinosithsa 6rdek6ben aberuhSz6ssal l6trehozott vagyon elidegenit6se eset6n az rij
tulajdonos a Kedvezmlnyezert hely6be - r6szleges elidegenit6s eset6n a Kedvezmdnyezett mell6 , b6rbe vagy m6s m6don t6rt6no hasznillatba ad6s esetdn - e jogviszony fenn6ll6s6nak idej6re - a
Kedvezm6nyezett mell6 a t6mogat6si jogviszonyba l6pjen be, vagy a kritelezetts6gek
6tvilllal6s6r6legyoldahinyilatkozatottegyen.
beruh6z6ssal l6trehozott vagyon

12.2. A F6felelos javaslatfira TSmogat6 elozetes j6v6hagy6s6val a szolg6ltat6si 6s az egy6b
kdtelezettsdgek 6w6llal6sa ndlktil is lehets6ges az id6 el6tt elhasznillSdott vagy elavult
vagyontfirgyak p6tl6ssal egyiittj6r6 teljes vagy r6szleges elidegenit6sevagy selejtez6se.
13. Az

Eur6pai Uni6 fllamitflmogatitsi rendelkez6seinek val6 megfelel6s

A jelen t6mogat6i okirattal nffitott t6mogat6s nem min6stil az Eur6pai Uni6 mtikddds6r6l sz6l6
szerzodls (a tovribbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezd6se 6rtelm6ben vett 6llami
tSmogat6snak, mert az nem 6rintik a tag|llamok kdzdtti kereskedelmet, nem tekinthet6 gazdaslgi
tev6kenys6gnek, vagy nem jelent gazdasflgi elonyt.
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14. Egy6b rendelkez6sek

jelen
Pole6ri
u" L*.,

ne
sz6l6
6s az
an

A

a 65Il20l4lEU bizottsilgi.rendelet, a
a37l20Il. QII.22.) Korm. rendelet, az Ah1,

sekben

ogszab6lyok rendelkez6sei az ir6nyad6ak'

Jelen t6mogat6i okirat 9 oldalon 6s 5 db eredeti, egym6ssal teljes eg6sz6ben megegyezo tartalmi
p6ld6nyban k6szi.ilt, melyb6l h6rom p61d6ny Thmogat6t, egy p61d6ny a Kedvezm6nyezettet, 6s
egy p6ld6ny a Fofelel6st illet meg.
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Tfmogat6 k6pviselet6ben:

{-rti[/.rr,: 1..,

jogi 6s szalvnai

elleniegtzesek a feiezet
c s o I at o s e li dr d s i
ds l. mell4klet 4la'
(4)
bekezdds'lben
10.$
MvM utasitds

Pdnzilgti,

ke z e I d s{i e I 6 ir

dny z at o kkal kap

P6nziigyileg ellenjegyz"hi .^ ..
'
Budapest, 2016. de:ember I t

hatdskdrOkr6 l,,szo16 4/ 2U I O.

Jogilag ellenjegyzem:
nudapest, 2016. december

!-4,

(
oszt|lyvezeto
Kolts6gvet6si 6s Int6zm6nyfeliigyeleti
F6oszt6ly

Szakmailagellenjegyzem: n.D
Budapest, 2016.

december'/T

r-----L--

dr. Pusk6s lmre
kultur6lis oroks6gv6delem6rt felel6s
helyettes 6llamtitk6r

dr. Solt6sz Adrienn
fooszt|lyvezeto
Szerzod6ses Kapcsolatok
Fooszt|lya

(ttt. I u')

I

