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TAMOGATOI OKIRAT
Ertesitem, thogy a Modern V6rosok Program megval6sit6s6r6l sz6l6 25012016. (VlIl. 24.)
Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 4. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapjhn a
Modern V6rosok Program Bizottsdga (a tov6bbiakban: Bizottsig) a Nemzeti Fejleszt6si
Minisztdrium - mint a Korm. rendelet 2. $ (3) bekezd6s6ben meghathrozottak szerinti
fofelelos (a tov6bbiakban: F6felel6s) - 6ltal ekiterjesztett, a ,f,edett uszoda l4tes{tmdny
tovtibbi fejlesztisdre is bfvftdsdre irdnyulf tewek ds beruhdzds tdmogatdsa" elnevezis{i
dllami beruhdzds elflkisz{tdsdt szolgdlf projekt (a tov6bbiakban:.Projekt) vonatkozilshban
t6mogat6s ny(rjt6s6r6l dontott.

tdmogat6si dont6s 6s a jelen tfimogat6i okirat alaplfin - az illlanhfatarthsr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Aht.) 481A. g (2) bekezd6s6ben foglaltaknak
megfelel6en ez ut6bbi krizl6s6vel - thmogathsi jogviszony jon l6tre

A hivatkozott

egyr6szr6l a Miniszterelniiks6g (sz6khelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r l-3.,
ttirzskonyvi azonosit6 sz6m (PIR): 775290, ad6szhm: 15775292-2-41, kepviseli: Csepreghy
N6ndor miniszterhelyettes, a tov6bbiakb

an : T 6mo

gat6),

rnSsr6szr6l Szombathely Megyei Jogtl Vfros Onkormfnyzata (sz6khelye: 9700
Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., torzskrinyvi azonosit6 sz6m (PIR): 733656, ad6szhm:
15733658-2-18, k6pvisel6je: dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester, a tov6bbiakban:
Kedvezm6nyezett)
(T6mogat6 6s Kedvezmlnyezett a tov6bbiakban egytitt: Felek) krizott az alilbbiak szerint.

1. El6zm6nyek

1 .1 . A Korrnilny 2015. november 77 . napjhn egyiittmrik<ld6si meg6llapod6st (a tov6bbiakban:
Megfllapodris) kotott Kedvezm5nyezettel. A Magyarorczhg Korm6nya 6s Szombathely
Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata koziitti egyiittmtikrid6si meg6llapod6s v6grehajtilsilal
tisszefiiggd feladatokr6l sz6l6 193612015. (XI. 12.) Korm. hathrozat (a tov6bbiakban; Korm.
hathrozat) 7. b) pontj6ban foglaltak 6rtelm6ben a Korrnhny a Meg6llapod6sban foglaltak
eredm6nyes korm6nyzati v6grehajt6sa 6rdek6ben, a v6rosi sport- 6s kultur6lis 6let fejlesztdslt
el6segitve felhivta anemzeti fejleszt6si minisztert 6s az emberi er6fondsok miniszter6t, hogy
Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorminyzatfxal egyiittmrik<idve vizsgdljak meg a
szombathelyi fedett uszoda l6tesitm6ny tov6bbi fejlesztds6re 6s b6vit6s6re ir6nyul6 tervek
megval6sitrls6nak 6s t6mogat6s6nak felt6telrendszerfit, 6s a fejleszt6si tervet terjessz6k a

Kormdny el6.
1.2.

A Fofelel6s a Projekt megval6sithat6shght megvizsgllta,

6s a Korm. rendelet 6.$ (1)

bekezd6s6ben fuglaltaknak megfelel6en el6terjesztdst (a tovSbbiakban: El6terjeszt6s) nyrijtott
be aBizottshghrsz a Projekt hazai fonilsb6l tcirtdno tfmogatdsa c6lj6b6l.
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1.3. A Bizottshg azBLoterjeszt6st megtdrgyalta 6s PAT/490/212016. iktat6szimon 6s 30/2016.
sorsz6mon a Projekt 2016" 6vi t6mogat6sfr6l dcintritt 188.976.000,- Ft cisszegben.

I"4. A tSmogatiis forr6sa

-

figyelemmel a Korm. rendelet 4.$ (3) bekezd6s6ben foglaltakra

-

a

Magyarorszdg 2016. 6vi krizponti k6lts6gvet6s6ro1 szol6 2015. 6vi C. tdrv6ny
(a tovdbbiakban: Kvfv.) 1. mell6klet XI. Miniszterelncikslg fejezet, 30. Fejezeti kezel6sii
eloirdnyzatok c:im, 1. C6lel6irinyzatok alcim, 78. Modern Vdrosok Program jogcimcsoport
(AHT: 358951), amely el6irirnyzal c6Ija - a fejezeti kezel6sii eloirinyzatok 6s a kdzponti
kezel6sti elafuknyzatok kezel6s6r6l 6s felhaszn6l6s6r6l sz6l6 812016. (III. 25.) MvM rendelet
(a tov6bbiakban: MvM rendelet) 2. $-6ban 6s 1. mell6Ket 64a. sor6ban foglaltak alapjdn - a
Modern V6rosok Program megval6sit6sa a Korm. rendeletben foglaltak szerint.

1.5. Kedvez,.mfinyezett az itht.3. $ (3) bekezd6s a) pontja szerinti helyi onkorrnhnyzat, igy a
nemzeti vagyorr6l sz6l6 2011. 6vi CXCU. torv6ny 3. $ 1. a) pontja szerint torv6ny alapjln
6tl6that6 szewezet.

1.6. A F6felel6s az Ell6terjesztdsben kijelentette, hogy beszerczte a Kedvezmlnyezett arra
vonatkoz6 nyilatkozat6t, hogy a Kedvezmlnyezettel szemben az Atht.4Sl8. $-6ban 6s az
6llanh6ztartSsr6l s2616 torv6ny v6grehajt6shr6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
(a tov6bbiakban: Avr.) 81.$-6ban megjeldlt kizir6 okok nem 6llnak fenn, valamint
Kedvezm6r ty ezett me g fel el az Aht. 5 0. $ - 6b an fo gl alt feltdteleknek.

A

F'd,felel6s tovhbb| az El6terjeszt6shez csatolta Kedvezmdnyezetl nyrlatkozatilt,
amelyben fbglaltak szerint a Bizottsilg tilmogat6 ddnt6se eset6n a Projekt El6terjeszt6sben
foglaltakszerintimegval6sithshtvfillaljdk.

1.7.

1.8. T6mogat6 rogziti, hogy az El6terjeszt6s jelen thmogat6r okirat rfszdt k6pezi annak jelen
t6mogat6i okirathoz trirt6n6 fizikai csatol6sa n6lkiil is, igy az Eloteqeszt6sben foglaltak a
Projekt vegrehajtSsa sor6n irfnyad6k, alkalmazand6k.

1.9. ,A fentiekre tekintettel az alilbbiak szerint thj5koztatom a t5mogatSs nyfjtSsfunak az
Aht.-ban, a Korm. rendeletben, az Avr.-ben 6s rz MvM rendeletben meghathrozott
felt6teleir6l.

2. A thmogatfs c6lja,
tf

mo

iisszege, a tfmogat6s rendelkez6sre bocsitis6nak m6dja,
gatisi intenzitis, az elszhmolhat6 kiilts 6gek

a

2.I.Thmogat6 aBizottsSg ddnt6se alapjiln a Kvtv. 1. mell6klet XI. Miniszterelndks6gfejezet,
30. Fejezeti kezel6sri eloirdnyzatok cfm, 1. C6lel6irSnyzatok alcim, 78. Modem Varosok
Frogram jogcimcsoport (AHT: 358951) terh6re mindiisszesen 188.976.000,- Ft
(sziznyolcvannyolcmilli6-kilencszSzhefrenhatezer forint) vissza nem tfiritendf
kiilts6gvet6si tlimogatist (a tov6bbiakban: ti[mogatfs) nyrijt Kedvezm6nyezettrlsz5re.
2.2. A t6mogatirs nyfjt6s6nak c6lja a Projekt el6kdszitdsi feladatainak Kedvezmfinyezett 6ltah
megval6sitlrs6nak thmogalilsa az El6terjeszt6sben megltathrozott felt6telek 6s iitemez6s
szerint.
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2.3. T6mogat6 a tdnogatdst a Kedvezm5nyezett rflsz6re a Korm. rendelet 8. $ (3)
bekezd6s6ben foglaltak alapjhn a tfmogatfsi jogviszony l6trejtittiltfil szfmitott 30 napon

beliil, 1007o-ban tfmogatfsi el6legk6nt, egy iisszegben |tutalja a Kedvezmlnyezett
UniCredit Bank Hungary Zrt-n5l vezetett 10918001-00000003-25300036 szhmi
szhmlaszhmhra.
2.4 . Kedvezmt5nyezett a thmogatSs terh6re

kizhr6lag a 3 .1 . pontban meghathrozott t6mogatott
tev6kenys6gnek a 2015. december 12. - 2018. december 31. kdz<itti tiimogat6si idoszakban
tcirt6no megval6sit6sa sor6n felmertlt alilbbi k6lts6geket szfimolhada el:
o fejleszt6sii 6s iizemeltet6si tanulm5ny elk6szit6se,
o enged6lyez6si 6s kiviteli tervek elk6szit6s6nek kdlts6gei,
o projektel6k6szit6skcilts6gei,
o kivitelezdst megelozb reglszeti felt6r6sok kcilts6gei.

2.5. A t6mogat6s vonatkoz6sSban elszitmolhat6 k<ilts6geknek a d<int6s 6v6re szhmitott
jelen6rt6ke 185.587.248 Ft, tdmogaths-intenzit6s (a t6mogatSstartalom 6s az elszdmolhat6
kolts6gek dont6s 6v6re szfmitott jelen6rl6k6nek h6nyados a szhzallkos form6ban): 101,83 %.
2.6. A Korm. rendelet 8.$ (6) bekezd6s6ben foglaltak alapjbn, amennyiben a projekt
megval6sit5r;a rirdek6ben sziiks6ges, Kedvezm6nyezett a kolts6gtervben foglalt, egyes
k6lts6gt6telek kozott a thmogat6i okirat m6dosit6sa n6lktil - a F6felel6s elozetes ir6sbeli
j6vrihagy6s6t kovet6en - 6tcsoportosithat, felt6ve, hogy az nem eredm6nyezi az uni6s 6llami
t6mogat6si szab6lyok megs6rt6s6t 6s nem ir6nyul at6mogat6s c6lj6nak megvilltozhsfira.
2.7. Kedvezm3nyezett a Korm. rendelet 8.$ (5) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel
biztosit6k adhs|ra nem koteles.

3. A tfmogatott tev6kenys6g id6tartama 6s a tfmogat:{s felhaszniiilsfinakhat{rideje

3.1. Jelen thmogat6i okirat vonatkoz6sdban a trimogatott tev6kenys6g az Eloterjeszt6sben
megjelolt Projeklhez kapcsol6d6 el6k6szit6s, amely kiiliintisen az alilbbi tev6kenys6geket
jelenti: Szombathely Fedett Uszoda 6s Termflfiirdd fejleszt6si 6s iizemeltet6si
tanulmfnyinak elk6szit6se, projektel6k6szft6s, kivitelez6st megel6z6 r6g6szeti feltr[rr{sok
elv6gz6se, tervez6s.

3.2. At6mogatol.ttev6kenysdg id6tartama:2015. december 12.-2018. december 31. kiiziitti
id6szak.
Kedvezmdnyezett a tdmogatott tevdkenysdg iddtartama alatt kdteles a tdmogatott
tevekenysiget megval1sltani, tovdbba a tdmogatds az ebben az iddszakban felmeriilt ,!s a
tdmogatott tevdkenysbg megval6s{tdsdval dsszefi)ggesben keletkezett kdttsbgek
finans z fr o z ds dra kerillhet fe lhas zndl as r a.

3.3.

A

t6mogatt6s felhasznSlls6nak hat6rideje:
zir 5 id6pontj 6t6l szf mftott 90. nap.

a 3.2. pontban megieliilt t{mogatott

tev6kenys6 g

Kedvezmdnyezett a tdmogatds terhdre tdrtdnd kifizetdseit a felhaszndldsi hatdriddig koteles
teljesiteni.
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3.4. A beszdrmol6 benffit6s6nak hat6rideje: a 3.3. pontban megieliilt felhasznr{l{si hatfridd
lej6rtft6l szhmitott 90. nap.
3.5. A beszlimol6 beny[rjt6sdnak helye: Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium (1011 Budapest,
F6 u. 44-50.)
Kedvezmdnyezett a szalcrnai 6s p,lnzilgyi beszdmol6jat
kateles a Fdfelet6s r,lszdre benyujtani.

a 3.4. pontban megjeldlt hatdridriig

A Kedvezm6nyezetl

a Korm. rendelet 10.$ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapjin a F6felelos
meghatfirozott gyakoris6ggal, de legalilbb f6l6vente kiiteles el6rehaladfsi jelent6st
benyrfijtani a Projekt 6lL[sir6l. Az el6rehalad6si jelentds nem min6si.il reszbeszftmol6nak.
Az ellrehalad6si jelent6s minim6lis formai 6s tartalmai kovetelm6nyeit a F6felelos hathrozza
meg, 6s legk6sobb a t6mogat6i okirat kiad6s6t6l szfumitott harminc napon beltil fr6sban
t6j 6ko ztatj a err6 I a Ke dv ezm6 ny ezettet.

3.6.

61ta1

4. A tirmogatfs felhas zn6l5s n, a kiizremiikiid6 k b evo nd s 6n ak leh et6

4.I. A Kedvezm6nyezetl a r6sz6re jelen okirat

s6

ge

keret6ben biztositott t6mogat6sr6l 6s annak

f elhasznhl6s6r6lelkrilonitettnyilvhntartilstkotelesvezetni.

4.2. Kedvezm5nyezett a thmogatott tev6kenys6g megval6sit6sa sorSn a tdmogatls terh6re a
szinezer forint 5rtlldtatart meghalad6 6rt6kri, itru beszerz6s6re vagy szolg6ltat6s
megrendelds6re ir6nyul6 szerzod6st kizrir6lag iriisban k<jthet. ir6sban kotott szerz6d6snek
min6siil az elkrildcitt 6s visszaigazolt megrendelds is. Az ir6sbeli alak megs6rt6s6vel kotott
szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben t<irt6nt kifizet6s cisszege a tfumogatott tev6kenys6g kdltsdgei
kcizcitt nem veheto figyelembe (Avr. 76. g (2) bekezd6s).
4.3. Kedvezm5nyezelt a beny(rjtott nyilatkoz ata alapjhn a thmogatott tev6kenys6g tekintet6ben
6ltal6nos forgalmi ad6 levonhsfira jogosult, mellyel a jelen t6mogatdssal cisszefiigg6
kiad6sok vonatkoz6sdban nem kivin 6lni, igy Kedvezm6nyezett tudom6sul veszi, hogy a
thmogaths fedezetet biztosit a thmogatott tev6kenys6g rendeltet6sszeni elv6gzdse sor6n a
Kedvezm6nyezettre ftthinitottvagy az itltala fizetendo 6ltal6nos forgalmi ad6 teljes osszeg6re
n6zve, tovhbb6, hogy a p5nzij;gyi elsz6mol6s sorhn az filtala benyfjtott bizonylatok brutt6
iisszege kertirl alapulv6telre.

4.4. A t6mogati{s felhasznflilsa sor6n Kedvezmdnyezell kciteles a kcizbeszerz6sekr6l sz6l6
torv6ny 6s a kapcsol6d6 kdzbeszerz6si jogszab6lyok eloir6sait betartani 1Afrt. S1. $ (1)
bekezd6s). Az Avr. gIlA. $-a 6rtelm6ber a krilts6gvet6si t6mogat6s szabillyszeri
felhaszn|lflsa 6rdek6ben a Kedvezm5nyezeltkozbeszeru6si elj6r6st 6s m5s beszerz6si elj6rrist
rigy kdteles lefolytatni, hogy az a kolts6gvet6si t6mogat6s 6sszeni 6s hatdkony felhasznrills6t
biztositsa. Kedvezm6tyezett kdzremtikcid6ket a jelen pontban foglalt rendelkez6sek
betafiils|val vonhat be mindazon tev6kenys6g megval6sit6s6ba, amelynek harmadik szem6ly
6ltal brten6 telj e s it6 s 6t j o g s zab ril y nem zhrj a ki.
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4.5. Kedvezmlnyezett a thmogat5s felhasznillilsa sor6n a 4.4. pontban foglaltakon tul is
koteles a vonatkoz6 jogszabillyok, ktildnosen az Aht,, a Korm. rendelet, valamint az Avr.
rendelkez6seinek a me *arthshr a.

5.

A beszimol6

5.1. Kedvezmlnyezettet az Aht. 53. $-a alapj6n athmogatSs rendeltet6sszerti felhaszn6lSs6val
kapcsolatosan besz6nnolSsi kotelezetts6g terheli. Kedvezm6nyezett a tfumogatott
tev6kenys6grol 6s a titmogatott -tev6kenys6g megval6sit6s6val kapcsolatban felmer0lt
valamennyi k<ilts6grol az Aht., az Avr.6s a Korm. rendelet vonatkoz6 iendelkez6sei alapj6n
klszili el abeszfmol6jht. Kedvezm6nyezett abeszhmol6si kotelezetts6g6t a besz6mol6 jelen
okirat 3.4. tr>onli|ban megjelolt hatrlridoig a 3.5. pontban megjelcilt szerv rdszdre tcirt6no
benyirjt6s6val k6teles telj esiteni.

A

besz6mol6ban ismertetni kell a kolts6gvet6si t6mogat6s felhaszn6l6s6nak 6s a
tSmogatott tev6kenys6g megval6sithshnak szakmai vonatkoziis aiI, tapasztalatait, elemezni kell
a megval6sit6s eredm6nyess6g6t (szakmai besz6mol6), tov6bb6 r6szletes plnz:d;gyi
elsz6molSst kell adni (a pdnzugyi elsz6mol6s 6s a szakmai beszhmol6 a tov6bbiakban
egytittesen: beszfmol6). A besz6mol6 tartalmi 6s formai k<ivetelm6nyeit az Aht., az Avr..
valamint a Korm. rendelet 1. mell6kletetartalmazza.

5.2.

5.3. Kedvezmlnyezett - az Avr. 93. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapjhn - kiz6r6lag a
t{nogatott tev6kenysdg id<ltartama alatt felmertilt kcilts6geket szerepeltetheti a beszdmol6ban.

A besz6mol6hoz, a beszrimol6 6ltal 6rintett idoszakra vonatkoz6an elsz6moland6
sz6ml6kr6l, szdrnviteli bizonylatr6l cisszesitot kell benytijtani. Az osszesito a tftmogatott
tev6kenysdg id6tartama alatt a tfrmogatott tev6kenys6g megval6sft6srival <isszefligg6sben
felmeriilt, forintban megilllapitott kolts6geket tartalmazza az aldbbi r6szletez6s szerint:
a) a sz6llit6, illetoleg szolg6ltat6 megnevez6se,
b) a szitmla v agy szitml ahelyette s ito b i zonyl at szdma,
c) a teljesit6s megnevezlse, ideje 6s risszege (nett6, AFA, illetve brutt6 dsszeg
5.4.

megbont6sban).

5.5. Az <isszesit6t irgy kell elk6sziteni, hogy a kifizet6sek egy6rtelmrien azonosithat6ak
legyenek. Az dsszesitot a Kedvezmdnyezett k6pviselet6re jogosult szem6ly al6irhs6val kell
ell6tni.

5.6. A szfrzezer forint 6rt61<hat6ft el6r6 es meg nem halad6 szriml6kr6l, sziimviteli
bizonylatokr6l, a gazdasilgi esem6nyt 6s a plttz:d;gyi teljesit6st igazolo egy6b
dokumentumokr6l is az Avr.93. $ (3) bekezd6se szerinti hiteles m6solatot kelt UenyuSiani.
Hiteles m6solatk6nt a Kedvezmlnyezett k6pviselet6re jogosult vagy az illtala megltatalmazott
szem6ly fllal alfiirt m6solat fogadhat6 el.

5.7.

A

beszSmol6hoz benyfjtand6 okiratokat zhradlkolni kell igy, hogy az eredeti
bizonylatokon a lKedvezm5nyezetr kriteles feltiintetni a jelen t6mogat6i okirat iktat6szLmfy- 6s
azt, hogy a bizonylaton szerepl<l <isszeg a jelen iktatoszhmri t6mogat6i okirat terh6re kertilt
elsz6mol6sra.

.f^
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5'8' Az Aw. 93. $ (4) bekezd6se 6rtelm6ben a k6lts6gvet6si trimogat6s terh6re
elsz6molhat6
kolts6geket 6s a kdlts6gvet6si t6mogat6s cisszeg6t forintban kell me--ga11
apitani,tekintet n6lkiil
arta, hogy a kolts6g forintban vagy m6s p6nznemben keletkezJtt, iugy
a krilts6gvet6si
rfimogatils foly6sit6s6t a KedvezmEnyezett va1y a szSllit6 mely p6nzn"-ul"
k6ri. A forintt6l
elt6ro p6nznemben ki6llitott szdmla, sz6mviteli bizonylat esetdben annak
vegcisszeg6 t 6s az
arra tekintettel elszdmolhat6 kolts6g tisszeg6t a szfimlfin, szdmviteli bizonylaton
megjelolt
teljesit6s idopontj6ban 6rv6nyes, a Magyar Nemzeti Bank 6ltal kozzetett koz1p1rfolyamon
kell forintra iltsizfitnitani. a Magyar Nemzeti Bank 6ltal nem jegyzett p6nznemben ki6llitott
szSmla, szamviteli bizonylat eset6n az Eur6pai rozponti gank 6ltal kozzetett
koz6p6rfolyamon kell eur6ra htv 6ltani.

Ha
hiiinyoss
11'$ (2)
5'9'

1nyezelt a besz6mol6t hib6san, hi6nyosan nyrijtotta be, 6s a hib6k,
ellegriek, hogy azok a hirinyp6tl6s sor6n potoinatok, a Korm. rendelet
n
foglaltak alapjfn a F6felelos megfelel6 hatarid| tinesevel- a hib6k,
_
hi6nyoss6gok egyidejti megjel<il6se mellett
- felsz6litja-a Kedvezm1nyezertet a besz6mol6
javitfisfua. A besz6mol6 kijavit6shrak6t alkalommal van lehet<is€'g.
Hi Kedvezm6nyezett a
hi6nyp6tl6st is hib6san, hi6nyosan teljesiti, a hi6nyoss6gokat neri p6tolj
a a felszolit6sban
meghatfuozott hatririd6n beltil, a hib6s, hiiinyos beszrimol6 vonatkor6s itban
a F6felel6s
tovSbbi vizsg|lat n6lhil jogosult a Bizottsilg rdszlre a beszilmol6 elutasit6s6ra
ir6nyul6
javaslatot tenni.
5'10' A Korm. rendelet 11.$ (3) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szriks6ges
hi6nyp6tl6sokat
kovet6en - a F6felel6s el<iterjesztese alapjln aBiiottsilgd<jnt a besz6mol6lpogaaasarOl
vagy
elutasit6s6r6l. Elutasit6 javaslat eset6ben az elSterjeszldsnek tartalmaznia
kell az elutasit6s
indokait is.

vagy
beltil
asit6sr6l sz6l6 6rtesit6s tartal
zhmolo e1fogad6s6r6l

harminc napon

az' elutasitds jogd<<ivetkezm1nyeit, valamint
lehet6

s6 gr<11

sz6l6 tftj ekoztatfust.

az

616 d<jnt6s6r6l, annak

ir6sban 6rtesiti

a

az elutasitils indokait,
elutasit6 d<jnt6ssel szembeni jogorvoslati

6. Ellen6rz6s

6'1' A Korm" rendelet 10'$ (2) bekezd6s6ben foglaltak alapjan a F6felelos a felhaszn6l6si
ffi foly amatba dpitetten e I I en6ri zni, ame lynek
tat6st k6rhet, dokumentumokat k6rhet be 6s
osult bevonni az ellenorz6sbe a T6mosat6t 6s
lel6st.

6'I'
tfimogathsi
megltatfiroz
6'2' A

tul, az Avr. 100. $ (1)-(2) bekezd6seiben foglalt ak alapjin, a
a kdlts6gvet6si t6mogat6s felhasznhlhr{t logrruiitya6n
ellenorizhetik.

6'3' Az ellen6rz6s soriin az ellenlrz6sre feljogositott szervek adatot ig6nyelhetnek
a Kincstiir
riltal mrikodtetett monito:ring rendszerb6l. Az ellen5rz6sek lefolytatrisZr
a a t6mogat6si dont6s
meghozataltrt, a trimogat6i okirat kiadris6t megel<izoen, a kciltsdgvetdsi
tiimogatiis

fir
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6.

ig6nybev6tele allatt, a tdmogalott tev6kenys6g befejez6sekor, illetve lezdrilsakor. valamint a
beszdmol6 elfogad6sSt kciveto cit 6vig kertilhet sor.

6.4. Az elllen6rz6s kiterjedhet a Kedvezmdnyezett 6ltal a t6mogatott tev6kenys6g
megval6sit6r;6ra kotofi szeruod6sben r6szes olyan felekre is, akik a titmogatfrsi jogviszony
teljesitds6ben kozvetlen m6don kdzremrikcidnek. A Kedvezm6nyezetl 6s a krizremrikod6
szerz6do felek kdtelesek a tiimogatds lebonyolit6s6ban rdszt vev6 6s a t6mogatrlst ellen<irzo
szervezetekkel egyiittmtik<idni, M ellen6rz6st vegzo szerv k6pviseloit ellen6rz6si
munkSjukban a megfelelo dokumentumok, sz6ml6k, a megval6sitdst igazol6 okm6nyok,
bizonylatok rendelkez6sre bocs6tds6val, valamint a fizikai teljesit6s vizsgillatdban a
helyszinen is segiteni. Ha a Kedvezmdnyezeff" vagy a kcizremrikdd6kdnt szerzldo fel az
ellenorzo sz;erv munk6jSt ellehetetleniti, a F6felekls eloterjesztese alapjin a Bizottshg a
thmo gaIilst vi

7

.

ssz

avonha.d a.

A tflmogatfs jogosulatlan ig6nybev6tele

7.I. Ha a F6llelel6s tudom6st szercz arr6l, hogy a Kedvezmenyezett a tdmogatilst
jogosulatlanul vette ig6nybe, jogszabSlys6rtoen vagy nem rendeltet6sszenien haszndlja fel,
halad6ktalanul ellen6rzdst indfthat vagy ellen6rzes megindit6sa n6lkiil kezdem6nyezheti a
Bizotts 6gn 6l a thmo gat6i okirat m6 do sit6s 6t v agy a t6mo gatds vi s szavonds 6t.
7.2. Ha az arrajogosultak 61ta1 lefolytatott ellenorzes hitnyoss6gokat, hibdkat illlapit meg, a
F6felelos arrLennyiben a felthrt hiSnyoss6gok, hib6k orvosolhat6k - halad6ktalanul
felsz6litja a KedvezmlnyezetteL a hiSnyoss6gok potlilshra, a hib6k javititsfua. Ha a
Kedvezm6nyezett a feltfirt hi6nyoss6gokat, hib6kat a felsz6lit6sban meghatfrozott id6re nem
orvosolta, a Fofelelos kezdem6nyezheti a Bizotts6gn6l athmogat6i okirat m6dosit6s6t vagy a
t6mogat6s visszavon6s6t.

A trimogatris

jogosulatlan ig6nybevdtele, jogszab6lys6rt6 vagy nem rendeltetdsszerri
felhasznillitsa eset6n a t6mogat6i okirat m6dosit6s6r6l vagy a tfimogaths visszavondsfir6l a
Bizottsdg javaslat6nak megfelelSen a T6mogato intezkedik. A dont6srol a Tdmogato a
t5mogat6i okirat m6dosit6s6r6l vagy athmogat6s visszavonlshr6l sz6l6 okiratbanthjekoztatja

7.3.

Kedvezm6nyezettel.

8. Visszafizet6si kiitele zetts6g

8. 1 . Kedve znr5nyezettet visszafi zet6si

a) a tSmo gat6s visszavon6sra kertil,
b) a Kedvezmlnyezett nem hasznillja

kotelezetts6g terheli, amennyiben

fel a t6mogat6s teljes osszeg6t.

8'2. A Kedvezm6nyezettet a 8.1. a) ponda szerinti esetben a jogosulatlanul ig6nybe vett,
rendeltet6sellenesen vagy jogszab6lys6rt6en felhasznilt thmogat6s vonatkozfusflban az Aht.
531A. $ (2) bekezd6se 6s az Avr. 98. $-a szerinti kamatfizet6si kotelezetts6g terheli. A
jogosulatlanul ig6nybe vett, jogszabrilys6rt6 m6don vagy nem rendeltet6sszenien felhaszn6lt
t6mogat6s 6sszeg6t a F6felel6s el6terjesztdse 6s a BizottsSg javaslata alapjSn a T6mogat6
ilIlapirja meg. A visszaftzetlsi kcitelezetts6get aThmogato al6mogat6i okirat visszavon6sar6l

.1+-
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s2616 okiratban vagy ktilon ir6sbeli felsz6lit6sban k<izli a KedvezmEnyezettel. Visszafizet6si
k<itelezetts6g6nek a Kedvezm6nyezett a visszafrzet6si kcitelezetts6g vele trirt6n6 k6zl6s6t<jl

A

sz{rnitott 30 napon beli.il kciteles eleget tenni.
8.1. a) pont szerinti visszafizet6si
kotelezetts6g, valamint a 8.1. b) pont szerinti fel nem hasznSltt6mogat6s ut6n esed6kes kamat
osszegdrol T6mogat6 a jov6irhstk<ivetoen ktlcin frSsbeli 6rtesit6st ktild.
8.3. A visszafizetendo <isszeget Kedvezm6nyezett a T6mogat6 Magyar Allamkincsthmill
vezetett 10032000-00294896-50000005 szhm.6 szhmlilja javhra tdrt6nS 6tutaliissal, jelen
t6mo gaI6i o kirat szilmlnak felhintet6 s 6ve1 krj tel es tel i e s iteni.

9. Bej elent6si kiitelezetts6g

9.1. A Kedvezm6nyezett a tudom6sSra jutrlst6l szitmitotL 8 napon beliil k<jteles azt ir6sban
mind a F6felel6snek, rnind aTfmogatonak bejelenteni, ha
a) a jelen okiratban megjelolt adataiban v6ltoz6s kovetkezik be,
b) a tilrrrogatott tev6kenys6g risszkdlts6ge atervezetthez k6pest cs6kken,
c) a Kedvezmlnyezett ad6levon6si jogosultsdghban,vagy athmogaths egy6b felt6teleiben
v 6ltoz6s kovetkezik b e.
9.2. Ha a F6felel6s a bejelent6s ritj6n vagy egy6bk6nt tudomhst szerez a fent megjtatfirozott
kciri.ilm6nyek bekcivetkezdsdr6l, a tudom6sszerzdst kcivet6en haladdktalanul megteszi az dltala

a thmogaths felt6teleinek m6dosit6s6ra,
jogszabillyban, thmogat6i okiratban meghathrozott esetekben annak visszavon6shra. tovhbbh a
jogosulatlaru'rl ig6nybe vett t6mogatils visszak6vetel6s6re, az Avr.93. (5) bekezd6se szerinti
$
r6szleges visszafizetls elrendel6s6re vagy m6s elj5r6s lefolytat6s6ra ir6nyul6 int6zked6seket.
nyilvSntartott adatok megvilltoztathshra,

10. Iratmegdrzdsi kiitelezetts6g

Kedvezm6nyezett a tSmogathsi dokumentumokat, valamint a kdlts6gvet6si tfmogat6s
felhasznfililsht alStdmaszt6 brzonylatokat kdteles besz6mol6j6nak az elfogad6sdt6I szhmitott
legal6bb tiz evig megorizni.

11.

A timogatisi jogviszony m6dositSsa

11.1. Kedvezmdnyezett a t6mogat6si jogviszony m6dosit6s6t a k6pviseletre jogosult 6ltal
alfiirtan, ir6sban, a m6dosit6s indokol6s6va1 6s a m6dositani kiv6nt tartalom megletoles6vel a
F6felelosn6l kezdem6nyezhei. A t6mogat6i okirat m6dosit6sa ir6nt a F6felel<is
el6terjeszt6se alapj6n 6s a Bizottsdg javaslattnak megfelel6en
- aThmogaI6 int6zkedik.
11.2. A t6mogat6si jogviszony m6dosit6s6ra az alilbbi felt6telek egytittes fenn6ll6sa eset6n
kertilhet sor:
a) athmogatott tev6kenys6g a m6dositott felt6telekkel is trimogathat6 lett volna (Avr. 65. g
(1) bekezd6s);
b) a tSmogatott tev6kenys6g eredeti c6lja nem v6ltozik meg;
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c) a k6relem nem irdnyul - az Avr.95. $ (2) bekezd6s a)-d) pontjaiban, valamint a Korm.
rendelet l2.S Q) bekezd6s6ben foglalt egy vagy t<ibb eset fenn6ll6sdt kiv6ve tobblet
-

kolts6gvet6si t6mogat6s biztosit6s6ra;
d) a t6mogatd.si jogviszony m6dosit6s6t egy6b jogszabillyirendelkez6s nem z6rjaki.

A t6mogat6si jogviszony m6dosit6sa:
a) a F6ftlel6s el6terjeszt6se 6s a Bizottsdg javasrata arapj6n, az Aht. 48/A.$ (3)
bekezd6s6ben foglal tak szerint, a Kedvezm 6ny ezett jav 6ra a 76mo gat6i okirat egyoldalir
m6dosit6sdval is lehets6ges, amely hatillyba l6p6s6nek felt6tele a t6mogat6i okirat

I 1.3.

m6dosit6s Kedvezm6 ny ezettel t<irt6n6 kdzl6se;
b) az Avr. 95. g (3) bekezd6s6ben foglalt egy vagy tobb esetben a tdmogat6i okirat
m6dosit6sa n6lkiil. Ebben az esetben is ir6nyad6 a 1 1.1. pontban figzitett eljdr6s azzal,
hogy a t6mogat6i okirat m6dosit6sa nem sziiksdses.

12.

Fenntartisi kiitel ezettsilg

12.I. Ha a Kedvezmenyezett 6ltal megval6sftott t6mogatott tev6kenys6g beruh6z6s, a

vagyon ha az a Kedvezmlnyezett tulajdon6b a vagy
vagyonkezel6s6be keriil - a beszSmol6 elfogadhsht6l szfumitott 3 (h6rom) 6vig csak-a
T6mogat6 el<izetes jovdhagyirsdval 6s a foglalkoztattsi, a szolghltatdsi 6s * egy6b
kcitelezetts6gek fttvilllalSsSval, iltnthinfusflal idegenithet6 el, adhat6 b6rbe ,rugy 1'-16,
haszn|latitba, illetve terhelheto meg. A T6mogat6 a jovi.Irragyfs felt6telek6nt kikcttheti, hogy a
kotelezetts6gek 6tv6llal6shnak biztosit6sa 6rdek6ben a beruh6zrissal l1trehozott vagyon
elidegenit6se eset6n az ij tulajdonos a Kedvezm6nyezett hely6be r6szleges elidegenit6s
eset6n a KedvezrnEnyezett mell6 -, b6rbe vagy miis m6don t<irtdn6 hasznSlatbiadils eset6n e
jogviszony f'ennfll6s6nak idej6re - a Kedvezm1nyezett mell6 a thmogat1si jogviszonyba
l6pjen be, vagy a kotelezetts6gek 6tv6llal6sdr6l egyoldalir nyilatkozatot tegyen.
beruh6z6ssal lfitrehozott

72.2. A Tdrnogat6 el6zetes j6v6hagyrishval a szolgilltatdsi 6s az egy6b kotelezetts6gek
6tvfilal6sa n6lkiil is lehets6ges az id6 el6tt elhaszn6l6dott vagy elavult vagyont6rgyak
p6tl6ssal egyiitt jilr6 teljes vagy r6szleges elidegenit6se vagy selejtez6se.
13. Az

Eur6pai Uni6 fllami tdmogatisi rendelkez6seinek val6 megfelel6s

13.1. A jelen t6mogat6s, Kedvezm6nyezettnyilalkozatdra 6s aTfimogatfsokat Vizsg6l6 koda
TVU144ll4 (2015) sz6ntri v6lem6ny6ben foglaltakra is figyelemmel, nem minosiil

-Eur6pai
Uni6 mrikcid6s6r6l sz6l6 szerzodes 107. cikk6nek (1) bekezd6se 6rtelm6ben vett
6llami

tdmogatSsnak, mivel a jelen trimogat6i okirat alapjantiimogatott tev6kenys6gb6l megval6sul6

sportl6tesitm6ny szolgSltathsait elsosorban magyar allampolg6rok, a tretli tat osJ6g veszi
ig6nybe, ez6fi a Kedvezm6nyezett 6ltal v1gzett tev6kenys 69 iiz6r6lag helyi hat6ssaf bir, 6s
igy nem 6rinti a tag6llamok kdziitti kereskedelmet.
13.2. F6felel6s a l6tesitm6ny hasznfiata sor6n jogosult a I3.L pontban rogzitett felt6telek
teljesiilds6nek folyamatos ellen6rz6s6re. Ugyanakkor Kedve zmenjezett kciteles
halad6ktalanul taj5koztatni a F6felel6st arr6l, ha a 13.1. pontban megjeiolt felt6telek
a
l6tesitm6ny hasz;n|lata sor6n nem teljesrilnek. Ebben az esetben u K.drr"r- enyezett a

tl,r
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a Bizottsdg d<int6s6ben foglaltak alapjfun kiadott trimogat6i
felsz6litdsban rcgzitetlek szerint a l6tesitm6ny mtikcidtet6se sordn az 6sszeri nyereseget
meghalad6 mrikdd6si eredm6nyt kriteles T6mogat6 rdszlre megfizetni.
F5felel6s javaslatfira 6s

14. Egy 6b rendelkez6sek

A jelen tdmogat6i okiratban

a

nem szab6lyozott k6rd6sekben
65ll20l4lBu bizotts6gi
rendelet, a Polgdri T<irv6nykdnyvr5l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny, a37l20ll.
GII.22.) Korm.
rendelet, az Aht., az Aw, a Korm. rendelet 6s a egy6b vonatkoz6 jogszabhlyok rendelkez6sei
azirtnyad6ak.
Jelen tdmogat6i okirat 10 oldalon 6s 5 db eredeti, egym6ssal teljes egdszlben megegyezb
tartalmri pdld6nyban k6sziilt, melyb6l h6rom p6ldrlny T6mogat6t, egy p6ld6ny a
Kedvezm6nyezettet,6s egy p61d6ny a F6felel6st illet meg.

Kelt: Budapest, 2016. decemb
T6mogat6 k6pviselet6ben:

E
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