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TAMOGATASI SZERZODES

6s

Szombathely Megyei Jogri Varos Onkonndnyzata kozdtti
egyiittnriikdd6si n-reg6llapodds v6grehajl6s6val dsszefiigg6 feladatokr6l sz6l6 193612015. (XII. 12.)
Korm. hat6rozat 6s a IX. IJelyi onkolndnyzatok t6mogat6sai kcilts6gvetdsi fejezetek kozotti
eloir6nyzaf6tcsoportosit6sr6l szol6 197312015. (Xil. 23.) Korn.r. hat6rozat alapj6n jelen szerzod6s
16trej ott
Magyarorsz6g Kormdnya

egyrdszr6l a Bcliigyminiszt6rium (sz6khelye: 1051, Budapest, J6zsef A. utca 2-4.,
t<irzskdnyvi nyilv6ntart6si sz6m: 739559, ad6sz6m: 15720209-2-41, statisztikai szdmjel:
15720209-7511-311-01, k6pviseli: dr. Pint6r Sdndor miniszter) mint Tdmogat6
m6sr6szr61 Szombathely Megyei Jogri Viros Onkormfnyzata (szdkhelye: 9700 Szombathely,
Kossuth u. 1-3.., tdrzsk6nyvi azonosit6 sz\m: 133656, ad6sz6m: 15733658-2-18, k6pviseletdben:
Dr. Puskis Tivadar polgrirmeste r) mint T:imogatott
(a tov6bbiakban

egyiitt: Szerz6d6 Felek) kdzdtt

a

mai napon az aliibbi feltdtelek szerint:

A szerz6d6s tfrgya

t. A Tarnogat6 800 000 000 Ft, azaz nyolcsz6zmilli6 forint dsszegri, egyszeri jellegri, vissza nem
tdritend6 t6mogat6st biztosit a Temogatott rdszdre, amelyet a Tdmogatott az 1. szdmt mell6klet

szerinti cdlokra 6s rdszletez6s szerint haszn6lhat fel a T6rnogat6si

Szerzod6s

(a tov6bbiakban: Szerz6d6s) ds annak elv6laszthatatlan r6szd1 kdpez6 proj ekt Adatlap szerint.
t6mogat6s felhaszn6l6s6nak feltdteleit jelen Szerz6d6s szabiiy ozza.
2.

A

A T6mogatottjelen Szerzodds al6iriis6val kcitelezi mag6t ana, hogy a t6mogat6si cdlt a vonatkoz6
jogszab6lyoknak, valamint az 1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat6rozatban foglaltaknak
megfeleloen, kell6 alaposs6ggal, hat6konys6ggal ds gondoss6ggal megval6sitja.

A t{mogatds forrfsa
3.

A

4.

Az 1. pontban meghatarozott t6mogat6s dsszege a T6mogat6 utalv6nyoz6sa alapj6n, a Magyar

t6mogatds kdltsdgvet6si forr6sa a Magyarorsz6g 2015. 6vi k6zponti k6ltsdgvetds6r6l sz6l6
2014.6vi C. tdrvdny (a tov6bbiakban: Kvtv.) 1. melldklet IX. Helyi dnkornAnyzatok tSmogat6sai
f€1ezet,28. Szent M6rton Eml6k6vhez kapcsol6dr5 programok el6k6szit6se 6s megval6sit:isa
elnevez6 sii el6ir 6ny zaIa.

Allamkincst6r (a tov6bbiakban: Kincst6r) ut15n, a Szerz6d6s megkdt6sdt kdvet6 5 napon beliil,
egy dsszegben keriil foly6sil6sra a T6mogatott 6llami hozzaj{rul{s alszftmlilfna
(Banksziimlasziim: I 09 1 800 1 -00000003-25300043 ).
5.

A

t6rnogat6s dsszegdt Tdmogatott

az |Itala megkiildcitt Adatlap alapj6n az 1.

pontban

mcghatdrozott c6lhoz kapcsolSdrl p6nziigyi kiitelezetts6gvdllalds teljesit6se 6rdek6ben
hasznrilhatia fel.

A Szerz6d6s megkiit6s6nek felt6tele

6. A

Szerzod6s megkdtdsdnek alapfelt6teldiil a feladateil6trishoz kapcsol6d6 Adatlap elk6szitdse
szolg6l. Felek rdgzitik, hogy az Adatlapot a TAmogatott a Szerz6dds rnegk<itdse 6r'dek6ben a
Trimogat6 rendelkezdsdre bocs6totta.

7. A Tdmogatott nyilatkozik arr6l, hogy

a)
b)

c)
d)
e)

megfelel a rendezett munkaiigyi kapcsolatok kdvetelmdnyeinek,
nem 6ll fenn harmadik szemdly iritny|ban olyan kdtelezettsdge, mely a kdltsdgvet6si
t6mogat6s cdlj6nak megval6sul6s6t meghiirsithatja,
ha a t6mogatott tevdkenys6g hat6s6gi enged6lyhez kdtdtt, annak megval6sit6s6hoz
sziikseges hat6s6gi enged6lyekkel rendelkezik,
nem dll ad6ss6grendez6si eljarris alatt,
k6ztafioz6ssal nem rendelkezik,

A Szerz6d6s hat:ilya, a feladatellStris hatdrideje, a trimogatott tev6kenys69 iddtartama
Szerzodds az utols6k6nt aliirb fll al6irdsixal egyidejrileg ldp hatdlyba, 6s hat6lya az abban
meghatarozott k6telezettsdgek maraddktalan teljesitdsdig terjed ki. A T6mogatott v5llalja, hogy
az Adatlapon j6vahagyott felhaszniil6sra vonatkoz6 feladatelldtiisa sor6n a teljes t6mogatdsi
6sszeget legk6s6bb 2016. december 31-ig felhaszn6lja. T6mogatott tudom6sul veszi, hogy a
tdmogat6s kizdr6lag a Szent Mdrton Eml6k6vhez kapcsol6d6 programok el6k6szitdse 6s
megval6sit6sa 6rdekdben teljesitett 2015. december 1-j6t kdvet6 kifizetdsek fedezet6ril szolgdlhat.

8. A

A trimogatds felhasznitl{sa, a Szerz6d6s m6dosit6sfnak feltdtelei

9. A T6nrogatott

tudom6sul veszi, hogy a t6mogat6s kiz6r6lag az 1. pontban meghatdrozott c6lhoz
kapcsol6d6 pdnziigyi kdtelezetts6gv6llal6s teljesit6se 6rdek6ben teljesitett kifizet6sek fedezet6iil
szolgiilhat. A Tdmogatott kdteles a t6mogatiist elkiildnitetten (elkiildnitett alszhmld;n) kezelni 6s a
felhaszn6l6sr6l ellen6rizhet6, naprak6sz nyilv6ntarl6st vezetni. A tamogads felhaszn6l6s6ra
kizttr6lag a T6mogatott jogosult, a tdmogat5s felhaszn6l6s6nak jogrit tov6bb nem ruh6zhatj a.

10.

A feladatelldt6s megval6sit6sanak jelen Szerz6d6ssel 6sszhangban iilo szab|lyait az Adatlapon
szerepl6 plrueszkiSz-|tad sra vonatkoz6 megrillapod6sokban rdgziteni kell. A
meg6llapod6soknak tartalmazni kell azon felt6teleket 6s k6telezetts6geket is, melyek a
T6mogatott rdszdre jelen Szerz6d6sben rdgzitve lettek.

11. A tr{mogatds visszaigdnyelhet6 61ta1anos forgalmi ad6 (a tovribbiakban: AFA)_megfizetdsdre nem
haszniilhat6 fel. T6mogatott kijelenti, hogy jelen tdmogatds kapcsrin AFA levondsi jog
megilleti/nem illeti meg*. Amennyiben a T6mogatott rendelkezik AFA levoniisi joggal, a
trimogat6si dsszeget a levonhat6 AFA finansziro z6sdra nem fordithatja. Amennyiben a
Trimogatott jog6ll6sa v6ltoz6sa miatt, vagy m6s okb6l fenti nyilatkozata ellen6re a t6mogatds
felhaszn6l6sa sor6n a fizetend6 ad6jdb6l riL iihiaitott, vagy az dltala rnegdllapitott ad6t levonta,
vagy a keletkezo ad5terhet m6sra 6th6ritotta, a ievon6sba helyezett, illetve 6thdxitott 6s a
T6mogat6 illtal is t6mogatott 6ltal6nos forgalmi ad6 dsszeg6nek megfelel6 kdltsdgvetdsi
tdmogat6st kdteles a jogosulatlanul igdnybe vett t6mogat6sokra vonatkoz6 szab6lyok szerint
visszatddteni.
* A meefelel6 rdsz aldhfzand6!

12.

13.

Amennyiben Tdmogatott a Kr.'lv. alapj6n 6tadott plnzeszkdz r6v6n kamatbevdtelhez jut, e
bevdtelt kriteles. az Adatlapon meghat6rozoti felhaszn6l6si c6l 6rdek6ben felhaszndlni, az
elszdmoldsok6dn ezt a bev6telt kimutatni.

A

kedvezmdnyezett az 1. melldklet szerinti Adatlapon szerepl6 r6szfeladatok egyes elemeihez
rendelt dsszegek kdzott felfeld 6s lefeld egyar\nl legfeljebb a Tdmogaliis teljes dsszegdnek 10%6ig, a miniszter ir6sbeli 6rlesit6se mellett saj6t hat6skdrben, a r6szfeladatok megval6sit6s6nak

viltozatlan biztosit6sa mellett 6tcsopofiositast hajthat v6gre

a

t6mogat6si szerzodes

1.

mell6klet6nek m6dosftdsa n6lkiil.
14.

A

Tdmogatfis teljes 6sszeg6nek 10%-ot meghalad6 m6fi6kfi etcsopo(osit6sa csak a miniszter
rdszdre benyrijtott k6relem a\aplttn, a trirnogat6si szerz6cl6s felhaszndl5si hat6rid6n belilli ir6sbeli
m6dosit6sa esetdn lehets6ges.

Szerz6dds 14. pont szerinti m6dosit6s6ra a Szerz6d6sben meghatarozott felhasznSldsi
hat6rid6 v6g6ig - kdt alkalommal van lehet6sdg, azonban a T6mogat6s Ssszege nem n6het,
valamint a felhaszn6l6s vdgs6 hat6rideje nem viitozhat.

15.A

otI a Szerzodls m6dosit6srira iranyul6 kdrelm6t irdsban, indokldssal ell6tva

16.

A

'

m6dosft6st al6tlmaszt6 dokumentumok csatolds6val kdteles a Tdmogat6 r6sz6re a felhaszn6lSsi
hatarid6n beltil elj uttatni. A T6mogat6 a m6dosit6sra ir5nyul6 k6relem elbirril6s6t kdvetoen
int6zkedik a Szerzodds m6dosit6s6r6l, majd annak a T6mogatott rdszdre t6rt6n6 megki.ilddsdr6l.
A Tdmogatott a m6dositott Szen6ddst soron kiviil kdteles hitelesitve - al6ir6ssal 6s pecs6ttel
ellStva - visszakiildeni a T6mogat6nak. A T6mogat6 a k6relem elutasit6sa esetdrt az elutasit6st 6s
annak indokl6s6t halad6ktalanul megkiildi T6mogatott r6szdre.

T6mogat

a

17.

A Tdmogatolt v6llalja, hogy a t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n fokozott figyelemmel 6rv6nyesiti a
vonatkoz6 |llamhSzlattitsi, szdmviteli jogszab6lyokat, a k<izbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi
CXLIII. tdrv6ny (a tov6bbiakban Kbt.) 6s a kdzpdnzekb6l nytjtott t6mogat6sok 6tl6that6s6g6r6l
sz6l6 2007 .6vi CLXXXI. tdrvdny, tov6bb6 jelen meg6llapod6s el6ir6sait.

18.

A Tdmogatott kijelenti, hogy megfelel6 ismeretekkel rendelkezik arr6l, hogy a kdltsdgvet6sb6l
sz6rmaz6 t6mogat6si pdnzeszklznek a jelen meg6llapod6s szerinti felhaszn6l6sa sordn
esetlegesen a Kbt. rendelkezdsei szerinti k6zbeszerz6si elj6rdst kell lefoll'tatnia. Tudom6sul
veszi, hogy kiizbeszeruesi elj6r6si kdtelezettsdg esetdn, amennyiben a beszerzds kdzbeszerzdsi
e1j6r6s n6lkiil tdrt6nik meg, a T6mogatott kdteles a tdmogatdsi dsszeget teljes eg6sz6ben a jelen
Szerz6ddsben meghat6rozott kamatokkal egyiitt a kdzponti k6ltsdgvetdsbe visszafizetni, 6s a
Kbt.-ben meghat6rozott egy6b jogkdvetkezmdnyeket is viselni.

A t:imogatfs elszrimol:isa
19.

janau 3l-ig zdr6 besz6mol6t kdteles kiildeni a
T6mogat6 r6sz6re. A szakmai 6s p6nztigyi besz6mol6t sz6veges indokl6ssal, p6nziigyileg
rendezett, hitelesitett szdml6kkal 6s azok dsszesit6j6vel, a feladatell6t6shoz kapcsol6d6
megdllapod6sok 6s szerz6d6sek, illetve az elszdrrol6st al6t6maszt6 egydb dokument6ci6 hiteles
m6solat6val kell benyrijtani a T6mogat6 r6szdre. A sz6m16k, egy6b bizonylatok eredeti
p6ld6nyara 16 kell vezetni ,,az 1973/2015. (XII. 23.) Korm. hatdrozat alapjdn foly6sltott
kdltsdgvetdsi tdmogatds terhdre elszdmolva" zdrad€kot. A beszrimo16 rdsz6t kdpezi tov6bb6 jelen
Szerzodds 3. sz6mri mell6kl6t6ben foglalt Elsz6mol6si adatlap, amelyet rdszletes adattartalommal
sztiks6ges kitdlteni. A T6mogatott tudom6sul veszi, hogy az Allamhdztart6sr6l sz6l6 tdrv6ny

A T6mogatott

a t6mogates felhasznril6sr6l 2017.

v6grehajt6s6r6l sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Avr.) 76. $ (2)
bekezddse alapj rin t6mogatott tev6kenys6g megval6sit6sa sor6n a k6lts6gvet6sbol nyrijtott
t6mogatfs 6s - ha el6iriisra ker0lt - a saj6t forr6s terhdre a szdzezer forint 6d6khat6rt meghalad6
6rt6kii, 6t'u beszerz6sdre vagy szolgaltatas megrendel6s6re irdnyul6 szerz6ddst kiz6r6lag ir5sban
k<!thet. E bekezd6s alkalmaz6s5ban ir6sban kdtcitt szerz<lddsnek min6siil az elkiildcttt ds
visszaigazolt megrendel6s is. Az ir6sbeli alak megsdrt6s6vel kdtdtt szerz6dds teljesit6se
6rdek6ben torl6nt kifizetds dsszege a tAmogatott tev6kenys6g koltsdgei k<izdtt nem vehet6
figyelembe.
20. T6rnogatott a besz6rnol6t a 4. mell6kletben foglaltak szerinti rendben kciteles elk6sziteni, rigy,
hogy az alkalmas legyen a t6mogat6s felhaszndl6sdnak rdszletes ellen6rzds6re. Ha a besz6mol6
nem megfelel6, a T6mogat6 ir6sban felsz6litja a Tdmogatottat annak kijavit6s6ra dsivagy
kieg6szit6sdre.
21. Felek rdgzitik, hogy a trimogat6si dsszeg akkor tekinthet6 felhaszndltnak, ha a T6mogat6
a Tdmogatott zar6 besz6mo16j6t elfogadta. A besz6mol6 elfogad6sara a Beliigyminiszt6rium
6nkorm6nyzatok6rt felel6s :illamtitk6ra yagy az 6ltala irdsban felhatalmazott vezet6 szemdly
jogosult.

A Szerzdd6s megsziin6se, megszeg6se
22.

A

6s

annak jogkiivetkezm6nyei

Tdmogato - az Avr.96.$-eban meghatArozottakon
annak felmond6s6ra - k6rtdritdsi kdtelezetts6g n6lkiil
valamelyike bekdvetkezik:

kiviil

-

- a Szerz6ddst6l val6 el6llisra vagy
jogosult, kiil6n6sen, ha az al6bbi esetek

.

amennyiben a t6mogat6s nem keriil felhaszn6lisra 2016. december 3l-ig,

.

ha hitelt 6rdeml6en bebizonyosodik, hogy a T6mogatott a t6mogatAs hrtalmdt 6rdemben
befoly6so16 val6tlan, hamis adatot szolg6ltatott;

.

az Avr.81. $ a) 6s c) 6s e) pontj6ban foglalt valamely kdriilm6ny a Szerz6d6s megkdtdsdt
kdvet6en k6vetkezik be, vagy jut a T6mogat6 tudom6sdra;

.

a t6mogatott c6l teljesit6se meghiisul, tar16s akad6lyba
iitemez6shez kdpest jelent6s k6sedelmet szenved;

iitkdzik vagy a Szerz6d6sben foglalt

.

a TAmogatott neki felr6hat6 okb6l megszegi a Szerz6ddsben foglalt, illetve m6s, t6mogat6si
jogviszonyhoz kapcsol6d6 jogszabdlyi kdtelezettsdgeit, igy kiildndsen nem tesz eleget
egyiittmrik<iddsi, td;j6koztat{si vagy ellen6rzdstrir6si kdtelezetts6g6nek, 6s ennek
kdvetkeztdben a t6mogatott tevdkenys6g szab|lyszeru megval6sit6s6t nem lehet ellen6rizni;

r

a Tiimogatott a tAmogatdsi 6sszeget jogszab6lyellenesen, nem rendeltetdsszenien, a jelen
Szerz6d6sben meghatarozott6l akar r6szben eit6r6 cdlra vagy elt6r6 m6don hasznrilja fel;

.
.

a jelen Szerz6d6sben meghatarozott b6rmely ellen6rz6s meg6llapitja, hogy a t6mogat6s
ig6nybevdteldre T6mogatott nem volt jogosult;
a Tdmogatolt nem

teljesiti jelen Szerz6d6sben v6llalt b6rmely kdtelezetts6g6t.

23.

A T6mogat6 az el6ll5si vagy felmond6si jogot a T6mogatotthoz intdzett ir6sbeli, egyoldahi
nyilatkozattal gyakorolja. Az el6|l6shoz kapcsol6d6 jogk6vetkeztn6nyek a nyilatkozat
Kezbesrresevet alllraK De.

24. Amennyiben a T6mogat6 elill a Szerzodest6l, irgy a Szerz6dds a megk6t6s6nek id6pontjdra
visszamen6 hat6llyal megsziiuik, 6s a Tdmogatott kdteies a m6r kifizetdsre kerillt t6mogat:ist az
Avr. 98. g (1) bekezd6s6ben meghat6rozott iigyleti kan-rattal ndvelten, az filamhintartirsr6l sz6l6
2011.6vi CXCV. torvdny (a tovdbbiakban Aht.) 53/A. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak szerinl
visszafizetni a Beliigyminiszt6rium (a tov6bbiakban: BM) 6ltal megielcilt szdmlina, a BM er6l
sz6l6 fizetlsi felsz6lit6sdnak k6zhezveleletol sz6mitott 30 napon belill. A kamatsz6mit6s kezdci
id6pontja a t6mogat6s foly6sit6s6nak napja, utols6 napj a pedig a visszafizetdsi kdtelezettsdg
teljesit6s6nek napja. A visszafizet6si k6telezetts6g k6sedelmes teljesit6se eset6n a Tdmogatott az
Avr. 98. $ (2),bekezddse szerinti kdsedelmi kamatot k<iteles megfizetni" A visszafizetds sor6n a
kamatokat az Avr. 98.$-6ban foglaltak szerint kell raegdllapitani.
25. Amennyiben a T6mogatott az effe vonatkoz6 felsz6lit6sban megjel6lt hat6rid6 alatt visszafizet6si
kdtelezetts6g6t nem teljesiti, tarlozisa behajt6s6ra az Aht..6s a vonatkoz6 jogszab6lyok
rendelkez6sei szerint keriil sor, mely esetben a Tdmogatott az Avr.98. $ (2) bekezddse szerinti
kdsedelmi kamatot k6teles megfizetni.
26. Tov6bb6 a TAmogatott a tAmogat6st iigyleti kamattal ndvelten k<jteles visszafizetni, amennyiben

.
I .

a t6rnogat6s igdnyldsdhez, az ellenorzes, a besz6molds sorSn val6tlan adatot szolg6ltat,
hamis bizonylatot nyrijt be

nem biztositja az ellenlrzesre jogosult szervek jogositvany6nak rendeltetdsszerii
gyakor16s6t,

27.

.

t.{.rnogat6st nem
haszn6lj a fel,

.
.
.

sz6mad6si kdtelezettsdgdt nem Szerz6desben foglaltaknak megfelel6en teljesiti,

a

a jelen Szerz6ddsben el6ir1 c6lra 6s felt6teleknek megfelel6en

atlmogat|stjogosulatlanulvesziigdnybe,
a

A Timogat6

Tiimogatdsi Szerz6ddst egyebekben megszegi.
a T6mogat6i Szerzodes m6dosit6sa, felmond6sa vagy az att6l t<irtdn6 e15il6s ndlkiil

kolts6gvetdsi trimogat6s rdszleges - a j ogszab6lys6rt6ssel, illetve a nem
rendeltetdsszerri vagy szerz6d6sellenes felhaszn6l6ssal ar6nyos m6r16kii - visszafizet6s6t. Ebben
az esetben a T6mogatott a jogosulatlanul igdnybe vett tamogatds dsszeget az Aht. 53/A. $ (2)
bekezd6se szerint kbteles visszafizetni.

is

elrendelheti

a

28. A Kincstar a T6mogatolt r6sz6re ielen Szerzodds alapj 6n foly6sitott t6mogat6s visszafizet6sdre 6s
annak kamatai meghzet6sdre ir6nyul6 k6vetel6s6t beszed6si megbiz|s alkalmaz6s6val
6rv6nyesiti, amennyiben a fizetdsi felsz6lit6s BM 6ltali megkiild6set kdvet6en, az abban foglalt
hat6rid6n beliil a T6mogatott fizetdsi k6telezetts6g6t nem teljesiti.
29.

A timogat|sb6l

30.

A Trimogatott szirnlavezeto bankja

visszamaradt, fel nem haszn6lt dsszeget Tamogatott a besz6mol6si haterid6t6l
sz6mitott 30 napon beliil az Aht. szerinti kamattal ndvelten kdteles visszafizetni.
61tal 6rkeztetett felhatalmazflsa a Kincst6r azonnali beszed6si
szerz6d6s 5. szfurtu mell6kletdt k6pezi. A T6mogatott kijelenti, hogy

jogdnak biztositds6ra ajelen
a ielen szerz6d6s akiir6sakor a szerzodes 5. sz6mir mell6kletdben felsorolt fizet6si sz6ml6kkal

rendelkezik 6s v6llalja, hogy sz6mlavezeto bar*j6n61 bejelenti a Kincst6r beszed6si n.regbizfs
betryrijl6sdla vonatkoz6 jogosultsdgat azzal, hogy ezen bejelent6s6nek visszavonds6ra csak abban
az eselben jogosult, amennyiben azij szttmlavezeto benytjtja felhatalmaz6s6t a Kincst6r rdsz6re.
31.

Amennyiben

a

Timogatott Szerzod6sber.r rogzitett azonosit6 adataiban

(pl.

sz6khely,

sziLmlavezeto bank neve, fizet6si sz6mla sz6na) v6ltoz6s lep fel, azt koteles a Tdmogat6 r6sz6re a

vfillozirs bekovetkez6s6tol szrimitott 8 rnunkanapon beliil, igazolhat6 m6don bejelenteni jelen
Megdllapodds 2. szim'6 mell6kletdben 16v6 Adatvdltoz6s bejelent6 lap segits6gdvel. Ennek
elmulasztdsa a Szerz6dds nregszegdsr.rek min6siil. Ezen adatvSltoz6sok dtvezetdse a T6rnogat6si
Szerz6dds m6dosit6s6t nem ig6nyli. Ha a Tdmogatoll fizetlsi sz6ml6j|nak a sz6rna viLltozik, az
Adatvdltoz6s bejelent6 lap tnell6klctek6nt csatolni kell az fj szitnltxa vonatkoz6, p6nzforgahai
szol96ltat6 sziLmlra adott, 6s riltala leigazolt (z6rad6kolt), beszed6si r.negbiz6s benyrijt6sdra sz616
felhatalmaz6 levelet is (5. szimri mell6klet).
32.

A

T6mogat6 a bejelentett adatvriltoz6sl ellencjrzi, majd a hiSnytalanul be6rkezett Adatveltoz6s
bejelent6 lap eredeti pdlddnyait al6ir6s6val el16da. A T6mogat6 az al6irt Adatv6ltozris beielent6
lapok eredeti pdld6ny6t megkiildi a Tamogatott reszerc. A Szerz6d6 Felek al6ir6s6val elldtott
Adatv6ltoz6s bejelento lapot 6s annak mell6kleteit a Szerzodo Felek a Szerzod6ssel egyiitt, ahhoz
csatolva kezelik.

Ellen6rz6s
33.

T6mogatott

jelen

Szerzod6s al6inisdval kdtelezetts6get

v6llal ara, hogy a

tzin-rogat6s

felhasznrilAsdnak, illelve a felhaszn6Lis megval6sul6s6nak ellen6rz6sdt a Trimogat6 ds minden
olyan szervezet ds hat6s6g r6szdre lehetovd teszi, amelyeket erre jogszabSly jogosft, illetve
kotelez.

k6teles az ellen6rz6sre feljogositott szervek megkeresesdre az ellenorzes
lefolyat6s6hoz sziiks6ges t jdkoztatist 6s segits6get megadni, a k6rt dokumentumokat
rendelkez6sre bocs6tani, a helyszini ellen6rzdst lehet6vd tenni, mely sor6n a kcizigazgatdsi
hat6s6gi eljat'6s 6s szolgriltat6s 6ltalanos szabitlyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. trirv6ny hat6s6gi

34. T6mogatott

ellen6rzdsre vonatkoz6 szabrilyait kell alkalmazni.

a k<ilts6gvet6si tdmogat6si iratokat, valamint a
tdmogat6si 6sszeg felhaszniiasi$ aliiinnaszt6 bizonylatokat teljes konien a mindenkori
iratkelez6si szabdlyoknak megfeleloen kezeli, 6s a t6mogat6s elsz6mol6s61 k<jvet6 5 naptdri 6vig
hi6nytalanul rnegor zi.

35. T6mogatolt kdtelezetts6get v6llal arra, hogy

Zd16 rendelkcz6sek
36. Jelen Szerz6dds elv6laszthatatlan mell6klet6t k6oezlk az al{bbi dokumentumok:

1. mell6klet: Adatlap

2. melldklet: Adatv6ltozds bejelent6 lap
3. mell6klet: Elszdmol6si adatlap
4. mell6klet: Elsz6mol6si irtmutat6
5. mell6klet: Felhatalmaz6 levdl

3'/. Szerzod6 felek kijelentik, hogy jelen Szerz6ddsbol ered6 vit6s k6rd6seiket egyeztetdssel,
t6rgyal6sos riton oldj6k meg, ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bir6s6ghoz.
38.

A

39.

A

Szerzodl Felek jelen T6mogat6si Szerzoddsben foglalt felt6telekkel egyetertenek, azokat
elfogadj6k, 6s a Szerz<id6st - annak elolvas6sa 6s kdzds dfielmezdse ut6n - mint akaratukkal
mindenben megegyezlI - 4 p6ldrinyban - helybenhagy6lag irj6k al6, melyb6l 2 pdldany a
T6mogat6t, I pdld6ny a T6mogatottat, 1 pdld6ny a Magyar Allamkincstdr Megyei Igazgat6sdg:it
illeti meg.

40.

A

T6mogatdsi Szerzoddsben nem szabiiyozott k6rddsekben a hat6lyos magyar jogszab6lyok
rendelkez6sei, a k6zjogi szervezetszabitlyoz6 eszklzdk, de kiilonosen az allamhdztaitdsr6l sz6l6
2011. 6vi CXCV. tclrv6ny (Aht.) 6s az itllamhdztartdsr6l sz6l6 tcirvdny vdgrehajt6sar6l sz6l6
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.), a 2014. 6vi C. torvdny, tov6bbd a Felek
gazditlkodhsbt szabilyoz6 egydb norm6k, valamint a Polg6ri Tcirvdnykdnyv rendelkez6sei az
ir6nyad6ak.

Beliigyminisztdrium Szervezeti 6s Miikoddsi Szab6lyzat6r6l sz6l6 1512014.

(IX. 5.) BM

utasitits 26. $. rendelkezdse alapjan kiadm6nyoz: Pog5cs6s Tibor dnkorm6nyzati 6llamtitkar.

Budapest, 2015. december ,,
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ADATLAP

A 19rc12A15. (Xll.23) Korm. hat6rozatban t5rnogatott
feladatell6t6s megvalositSs6hoz

1" n tAuocnrorr

oruxonmAruvzAT ADATAI

1

.1 Onkorm6nyzat neve

Szombathely Megyei Jogit Vdros Onkormdnyzata

'1

.2 Onkormdnyzat cime

9700 Szombathelv, Kossuth L. u. 1-315733658-2-18

1.3 Onkormdnyzat
ad6szdma
1 .4 Kapcsolattart6 neve

Koczka Tibor

1 .5 Kapcsolattart6
el6rhet6s6ge

koczka.tibor@szombalhelv.hu
06 94 520 127

2.

n rAmocarAsr osszEc rruesztlAt-AsARn voruerrozo ADAToK

2.1 A

tdmogatdsb6l A 2016-os Szent M6rton Eml6k6vhez kapcsol6d6 szombathelyi
megval6s[tand6 feladat programok megval6sitesa
monnorraz6ca
1

2.2 Aa ell6tand6
feladatokhoz kapcsol6d6
t6teles
kiaddsok
felsoroldsa

.

AGORA Szombathelyi Kulturelis Kozpont: 136,1 M Ft

2. Cametala Pro Musica Egyesulet: 2 M Ft
3. lmprovizativ Zenemuhely Egyesulet: 10 M Ft
4. Szombathelyi Testvorverosi Egyesulet: 3 M Ft
5. KLIK Szombathelyi Tanker0lete: 2 M Ft
6. Mesebolt BAbszinhez: 1 M Ft
7. Szul6fold Kulturalis 6s Ordksegv6delmi Egyesulet: 68,3 M Ft
8. Pannonsport Kft: 10 M Ft
9. Savaria Megyei Hat6k0rti Varosi Muzeum: 71,824 M Ft
10. Savaria Szimfonikus Zenekar: 2,4 M Ft
11. Savaria Turizmus Nonprofit Kfti 413,176 M Ft
12. Szent Merton Plebania: 2 M Ft
13. Szombathelyi Egyetemi Sportegyesulet: 6,1 M Ft
14. Szombathely Megyei Jogti Vdros Onkorm6nyzata - palyazati alap:

25MFt
15. Savaria Lion's Club: 0,3 M Ft
16. Zonta Club: 0,3 M Ft
'17. Szombathelyi Mediakozpont NKft: 16 M Ft

18. Vas Megyei Tudomdnyos 6s lsmeretterjeszt6 Egyesirlet: 3,5 M Ft
19. Vuelta Kft: 11 M Ft

20. Weores Sandor Szinhaz Nkft: 6 M Ft
21. Savaria Tortenelmi Karnev6l KHK Alapitvany: 10

N4

Ft

2.3
Kiad6sokhoz I penzeszkoz. 6tadesi
kapcsol6do
bizonylat

meg6llapod6s. utal5s16l sz6lo banki

dokumentumok kor6nek
fe Is ofo la sa

E+

A meoval6sitand6 feladat reszletes leirdsa:
Program, tev6kenys6g megnevezese
szervez5k szeri nti meooszt6sban
1. AGORA Szombathelvi Kultu16lis

Szent MArton J6t6konysdgi 85l

Filmklub a "segites" temakd16ben

"Szent MArton zardndokrit varosai"

136 100 000

V6rosi b6l a j6tekonysAg
nev6ben
Tematikus filmsorozat a
segit6s filoz6fi6jdnak
szellem6ben (8 alk/6v)

lsmeretterjeszt6 el6ad6sok
4 ea/ f6l6v

Szent M6rton l0djai
Gyermekrajz kidllit6s, thrgyalkot6 kiSllitds

pitly inati kidllitdsok gyermek
6s feln6tt alkot6knak ( 2
kidllit6s/ 6v)

Megyei Jog0 Vdrrosok Szovets6ge
kozgyfil6se

A konferencia kaocsol6dik a
Szent M6rton kultuszhoz

Vdrosi gyermeknap - Szent Mdrton korSban

Ezer lampes 6jszak6ja Nagyszab6sti, eg6sz napot
felolel6, 10-20
programhelyszinen 6s
nagyszinpadon zajl6 csal6di
program az 6kori Savaria
megelevenit6s6vel

A Mi6nk itt a t6r programjai
megval6sit6sa Szent Mdrton
Ev jegy6ben
Nemzetkozi Bart6k Fesztiv6l es
Szemin6rium

T6r-Film-Zene fesztivirl

t ^^

A kort6rs zene improvizSci6i
Szent Mdrton alal<16ra
Szabadt6ri f ilmvetit6sek,
interaktiv programok a Szent
M6rton tematikazarendoklatok ieqv6ben

A ^-^^^
)+:-i jd,.s^u^
ia+at.^t,
szdudurc||
^

lseumi Nydri Jdt6kok

el6ad6sai a Szent Mairton
unnepkorh0z kapcsol6dnak
a Savaria Szimfonikus
Zenekar kozremfi kodesevel

Mrlltid6zcj Szombathely

Az 6kori v6ros cim(
te matiku s okori jAtszo66z
bemutat6sa a Karnev5l
gyermekhelyszin6n 6s
kiemelt varosi
rendezv6nyeken

Nemzetis6gital6lkoz6

Szombathelyi nemzetisegi
nap Szent
Mdrton tisztelet6re
A program sordn kiemelt
.Taranal

ll. Ga-Liba Gasztrofesztivdl

Eg6szs6ges VSrosok Magyar Nyelv0
Szovetsege XXVII l. Szimp6ziuma

k2n t

gasztron6midrban a liba
kultusz, a zen6ben pedig a
magyar dalok - a Magyar dal
napja kapcsol6d6 esem6nye

A rendezv6ny kapcsol6dik a
Szent Mdrton jubileumi
6vhez.

Szent Mdrton Unnepi hetek
gyermekprogramjai

A helytort6neti eml6kekre 6s
az iskolai ismeretekre 6pitett
komplex temahet.
Rendhagy6 6rdk,
helytort6neti jdt6kok,
k6zmfi ves foglalkoz6sok

MSrton napi kirak6

Komplex csalSdi rendezv6ny
a Szent M5rton i.innepkorhoz
kapcsol6d6an, interaktiv
jdrt6kprogrammal

Tdrt6nelmi l0rdk gyermekeknek az
eml6k6vben

AGORA tovirbbi programjai

Kompetenciafejleszt6 foglalkoz6s-sorozatok
gyermekeknek

4 ttJral ev 8-12 eves

Kieg6szit6 programok Szent
Mdrton Emlek6vhez
kapcsol6d6an
Szt Mdrrton kori mesters6gek
bemutat6ja
(4 t6ma/ev), Szt. M6rton
konyhdja ( 4 tema/6v), Szent
Mdrton varosismereti

vet6lked6, Szent Mdrton
elete- irodalmi levelez5s
jAt6k (2 alkl6v)

Szent Marton jabz6hAzak 6s k6zmfives
kuck6

2.

tobb 6r6s h6tv6gi csaldrdi
rendezv6nyek: szinhezi
el6ad6sok, interaktiv
a^^l^|.
^-+^+At,
rug'dr^uzrdruN,
k6zm(vess6g, filmvetit6s

Camerata pro Musica Alapltvanv

2 000 000
P irly 6zat if.j0

Szent Mdrton 6v [rnnepl6se

3.

La m

muzsikusoknak
6s koncertlehet6s6g a
Camerata Pro Musica
kamarazenekarral 4 alkalom

Improvizatlv Zenemiihely
Egyesiilet

antin J azzf eszliv itl

10 000 000
ld6n a jazzfesztiv Alra
azokb6l az eur6pai
vdrosokb6l 6rkeznek a
legkivdl6bb jazz-zen6szek,
ahol maga Szent Mdrton is
megfordult

4. Szombathelyi Testv6rvdrosi

3 000 000

Egyesiilet
Szombathely-Fels66r testvervdrosi
kaocsolat6nak 25 eves iubileuma

koncertek, kidllit6s,
programcsere, mise a k6t
testv6rvdrros 6s
egyh6zmegye 16szv6tel6vel

5. KLIK Szombathelyi Tankeriilete
Tortenelmi DiSkkarnevdl

6.

A di6kkarnevdl 2016-os
esemenyei ugyancsak Szent
Mdrton jegy6ben telnek, az <j
alakja 5ll a koz6ppontban.

Mesebolt B6bszinhiz

Triangulum

7.

2 000 000

1 000 000

A szombathelyi Mesebolt
Bdrbszinh5z {j darabot mutat
be a 2016-os esztend6ben.
A katonaszentek 6let6t
felelevenit6 jdt6k egyik
kdzponti figur6ja Szent
M6rton.

SzUl6fcild Kultu16lis 6s
O16ks6qv6delmi Eqvesiilet

Szent M6rton n6oszerfisit6se hatdron tilli
magyar 6s magyarlakta telepul6seken

68 300 000

A Szent Mdrton tematika 6s
hozz6 kapcsol6d6
programok megismertet6se
a ters6q leofontosabb

hateron

tili

telepuleseivel

12 el6ad6sb6l dll6

HangveTsenysorozat

hangversenysorozat korhLi
hangszerekkel, ruhakban stb

T5rsasjdtekok, puzzle kirak6k

tervez6s, k6szit6s,
bemutatds

Savaria H6tkoznapjai
- szinjStsz6k versenye

iskoldk kozotti szindarabok
versenye, a templom el6tti
t6r, vagy l5togat6kozpont

P itlyAzatok Szent Mdrrtonhoz kothet6
oasztron6miai termekek l6trehozdsdra

Keressirk Szent Mdrton
tortdjdt, sutem6ny6t, bor6t,
amit k6s6bb a helyi
6ttermekben k6stolni lehet

En hogyan segitek - Szent Mdrton szellemi
hagyateka

Novellair6 p1lyizat,
konyvkiadds, dijaz6s
Rajzpitly Azat 4-6, 6-1 4, 1 418, 18+ koroszelyok
szemara

Devecsery L6szl6: Szent Mdrton mesekonyv

Mesekonyv k6szit6s 6s
bemutatAs
N6gy t6makorben: Szent

Tort6nelmi konferencia

M6rtonakatona,aromai
polgAr. az utaz6. Szent
M6rton 6s Szent Quirinus

Szines album kiaddsa Pozsonvi Szent
M6rton koron626 templom16l

kdnyvkiad6s 6s bemutat6

Savaria - Mtlt a jelenben

Reprezentaiiv konyv Savaria
Ah;iatt ArAkc6^ 6rlil
megjelenitve az eredeti 6s a
mai Sllapotokat

Sorfesztivel

A helyi term6kek es
k6zmfives term6kek
felsorakoztatdsa,
bemutatesa

F6zciverseny

Szent Mdrton kori Etelek
fdz6versenye 6s bemutat6ja
az antik vilSgb6l

Szent Mdrton fogathajt6 verseny

Fogatverseny specidlis
versenykocsikkal

Szent Mdrton kenyere

Nagygazd6k 6ltal felaj6nlott
qabona meq6roltetese,

kenyersut6s 6s a r6szorul6k
szAmAra tort6n6 sz6toszt6sa
N6zz az 69 fele h6l69ballon fesztivSl

Nemzetkozi h6l6gballon
fesztivdl 6s verseny,
valamint a Szent M5rton
evet nepszeriisito ballon
bemutatdsa a F6 t6ren

KalandozSsaim Szent Mdrton koriban

meseir6 pfilyAzal,
konyvkiadds, dijazAs

Szent Mdrton saruia- cip6sdoboz akci6

j6t6konysdgi ajdndek026
program gyerekekt6l
qyerekeknek

8.

Pannonsport Kft.

10 000 000

Birk6z6 magyar Grand Prix

Fair play dij biztositdsa
Szent Mdrton
szellemis696nek jegyeben a
kiemelked6
spodesem€nyekre

XXX|l. Vasi Vasember Triatlon bainoksdo

Kiemelt sportesem6ny Szent
MSrton szellemis69e
jegy6ben

9.

Savarai Megyei Hat6kdrii V5rosi
M(zeum
Hefele Menyh6rt sziilet6s6nek 100.
6vfordul6ja

71 824 000
kidllitSs

Pann6nia 6kereszt6ny
em16kei kerUlnek

Szent Mefton hazila - Pann6nia a kora
kereszt6ny korban

Kort5rsunk Szent Mdrton - nemzetkdzi
k6pz6- 6s iparmfiv6szeti ki6llit6s

10. Savaria

bemutat6sra az lseum
kidllit6termeiben 6s
Pannonhalmaval koz6s
projekt keret6ben
2014. v6g6n kerillt
meghirdet6sre Szombathely
varosa altal az a p6ly6za1i
felhivds, amelyre kort6rs
Szent M6rton dbrdzoldsokat
vartak a szervez6k. A
szakmai zs(ri 6ltal
kiv6lasztott mfivek a
Szombathelyi K6ptdrban
ker{.ilnek bemutatdsra 6s
hozz6 kapcsol6d6an
ki6llitisi katal69us k6szul.

Szimfonikus Zenekar

Szent Merton b6rlet

2 400 000

Folytat6dik a Savaria
Szimfonikus Zenekarral
kozosen indltott komolvzenei

koncertsorozat, amely
helyszineivel 6s az elhangzo
mfivek tematik5jdival
szorosan kapcsol6dik Szent
Mdrtonhoz.
11. Savaria Turizmus

413 176 000

Nonprofit Kft.
Bemutatkozdrs Ausztria

Ferien-Messe Wien

Bigak (16mai harci kocsik) keszitese

Szent Marton n6pszerfsit6se a megye 6s a
regi6 v6rosaiban

legnagyobb turisztikai
v5s6rdn, a Burgenlandi
turisztikai 169i6val kozosen,
Szent Marton szemely6nek
koz6ppontba 6llitdsdval

A Savaria Tort6nelmi
KarnevSlon 6s r6mai
kocsiversenyeken is
felvonul6 i6rmfi vek keszit6se
A Szent Mdrrton tematika 6s
hozzd kapcsol6d6
programok megismertetese
a t6rs6g vdrosaival

Utaz6s 2016 kiSllitds Budapesten

Szombathely kiemelt
kulturSlis diszvend69k6nt
mutatkozik be a
magyarorsz6gi turizmus
legfontosabb v5s6r5n

Szent Mdrton Pdrizsban

M6rcius 1 5-6n hagyomdny,
hogy a p6rizsi magyar
nagykdvetsegen
nagyszabdsti fogad6st
randaznok ahnl
bemutatkozik egy-egy
turisztikai termek is. A
fogaddsra 0jsdgi16kat,
utaz6si irod6kat is
meghivnak. El6zetes lobbi
tort6nt annak 6rdek6ben,
hogy a jdv6 6vi meghlvott
az 6vfordul6 ok6n is - a
Szent Mdrton it, 6s
Szombathely v6rosa legyen.

-

lV. Sdrkdnvhai6 Fesztiv6l

Az evez6s bajnokseg keretei
koz6tt Szent Mdrton halSl6t
is megelevenitik a v6ros
szinjStsz6i

Savaria Tort6nelmi Karnev6l Szent M5rion
szemelyevel a kOzeppontban

Az emlekevben
elkerulheteilen Szent M6rton
szem6ly6nek kidomboritilsa
a Savaria Karnev6lon. Mind
a felvon u l5sba n, mind a
k0lonboz6 bemutat6sok
sorAn szem6lye keruljon
el6terbe.

Belfoldi es nemzetkOzi kapcsolattart6s

KonferenciSkon val6
reszvetel, kozos tematika
fejlesztese nemzetkozi
egyirttm(kod6sben

A Via Sancti Martini magyarorszdgi

szakaszanak 6s a vdrosi Szent Mirrton
tort6nelmi setaf t feltijitaisa, karbantart6sa,
mIkodtet6se, animdl6sa

A Kdlv6ria templomt6l a
Szent MSrton templomig
vezei5 tortenelmi s6tait
folyamatos animdl6sa, az
titjelz5k, l6p6kovek javit6sa,
cser6je.

Marketing koltsegek

Rekldm es ajdnd6ktdrgyak,
online megjelenesek,
za16ndokcsomag, k6nyvek,
kiadviinyok, eml6k6rem,
postab6lyeg, eml6kiv,
tobbnyelvfi sz616anyag,
6ridsplakSt-kampeny, kozteri
reklamok, hetente egy
magazin a programokr6l,
elozetes beharangoz6 a
szombathelyi TV-ben.

Eszkozviis5rl6s

A Savaria Turizmus
Nonprofit Kft. megfelelcl
eszkozokkel tort6n6
felszerel6se (nyomtat6, lT
eszkozok,
rendezvenyeszkozdk)

szem6lyi jellegfi kifizet6sek

Reprezentdci6s kdlts6gek

A kulonboz6
rendezv6nyeken 16szvev6k
etkez6si 6s szSllSs kolts6ge
a reprezent6ci6s ad6val

Az Eml6k6v bejelent6se diszunnepseg
kereteben

Unnepelyes gdlam(sor
keret6ben, dllami 6s egyhdrzi
vezet6k meghivdsdval nyilik
meg az Eml6kev-

OriSsbdbok k6szit6se Szent Mdrton
alakidval + el6ad6s

A nagyobb szab6sri
szabadt6ri rendezv6nvekhez

(Mdrton Fesztivdrl, Savaria
Tortenelmi KarnevAl, Mdrton
Pardde Tours) keszlll6
6ri6sb;ibok fontos kellekei a
L^+:^^^
..J-^*^+il-.,^
I Id td>ui j ur drr rdr.rr\uJ

5br5zol6snak.

"Mindenkinek legyen egy kopenye" szocialis
programok

Folytat6dik a 201S-ben
megkezdett karitativ
tev6kenys6gre 6pirl6
kezdem6nyez6s. Tobb
tArsszervezet bevonds6val
igyeksz0nk a koz6piskol6s
korosztdllyal megismedetni a
segites, gondoskodes
{^^^t'.A+
rugd,'|,ar' ^-i ^- x
esetukben nem
penzadomdnyt jelent, hanem
16szorul6k irSnti j6cselekedet
v6grehajtds6t.

szAzadi r6mai katonek viselet6nek
rekonstrukci6ja

Savaria lV. sz{zadAnak
elm6lyUltebb kutatdsdhoz 6s
bemutat6s6hoz 6ppen az
'1
700 eves jubileum adta az
aprop6t. Egy kisebb katonai
egys6g korhI felszerel6se
elkerirlhetetlen eleme a
korszak bemutatds5nak.

Szent Marton Akad6mia

A 2014-ben megkezdett
sikeres el6adassorozat
folytatdsa a Martineum
Feln6ttkepz6 Akad6mia
kozrem [ikod6s6vel.

lV .

2014. v6g6n kertili
meghirdet6sre Szombathely
vdrosa dltal az a pAlyAzali
felhiv5s, amelyre kortars
Szent MArton dbrdzol6sokat
Kortdrsunk Szent Mdrton - nemzetkdzi
varnak a szervez6k. A
k6pz6- 6s iparmiiv6szeti kiallitAsra be5rkezo
szakmal zs(ri 6rt6keli 6s
pSlyamunkSk zs6riz6se
dijazza a beerkezett
alkotdsokat. , melyek
5Z.YP!Vr

Ii

lJYr Ui,r I

Cl

Szombathelyi K6ptarban
kerulnek bemutatasra.
Szent Mdrton Int6zet megalapitdrs6nak
el6k6szit6se

Szent M6rton lnt6zet
megalapitds6nak
el6keszit6se, projekttervezes

Eur6pai Szent Mdrton dbrdzol6sok -

A Szombathelvi Kepterban

fot6ki6liitirs

mdr bemutatott t6rlat
Nemeth Jozsef Eu16pdban
fot6zott k6peibol vdlogat. Az
anyag Szombathely
testv6rvdrosa k616s6re kertrl
bemutatSsra
Kaufbeurenben.

A budapesti FilmArt Strjrdi6
Szent Merton 6let6t
bemutat6 dokumentumfilmet
forgatott a szenthez kot6d6
verosokban, tobbek kozott
Szombathelyen is. A TV-s
premiert megel6zoen az
alkot6k kdzrem6kddes6vel
bemutat6t tartunk.

Szent M.irton film 6sbemutat6ja

Szent Mdrton mise az ELTE
6nekkara 6s zenekara
el6ad6siiban
Az MTA BTK
Tortenettudomanyi Int6zete
dltal megjelentetett
Vilegtortenet cim [i foly6irat
201 6-os tematikus szdma
Szent MArton kultuszdval
foglalkozik.

Zenei CD kiaddsa

.6^^;^
t^^r^ra^
rEgtsrE
rsrsrE^

Az MTA BTK
Tort6nettudomdnyi I ntezete
6ltal megjelentetett
Vildgtort6net cim( foly6irat
201 6-os tematikus szdma
Szent Mdrton kultuszdval
foglalkozik.

SzM Akademia (Bruno Judic)

A neves francia Szent
Mdrton kutat6, a Tours-i
Egyetem professzora, Bruno
Judic is el6addst tart az
akad6midn.

Vil6gtort6net tematikus szdm6nak
|

'

Fiatalok Szent Mdrton nyomdban
sportmozgalom

- tira-

6s

A Szent M6rton Eur6pai
Kultur6lis Utvonallal 6s a
SzUl6f6ld Kultu16lis 6s
Oroks6gv6delmi
Egyesulettel kozosen,
terveink szerint magyar,
illetve francia fiatalok jdrjdk
be a Szombathely - Tours
0tvonalat gyalogosan, vagy
ker6kpdron, az erkezest a
k6t vdros 1-l nagyobb
fesztivali6ra id62itve.
10

konferenciakotet megjelentetese

Szent Mdrlon 0tjai kotet
kiad6sa

F6ny- 6s hangjdrt6k, fenyfestes egy-egy
h6napon 6t

Az emlekev aprop6.ldrn k6t
emblematikus 6pUlet
megvetitese- Szent M6rton
6lettort6netenek 6s Savaria
tortenet6nek epiz6djaival.

Szent Mdrtoni hagyomSnyok - ki6llitdsok es
programsorozat

Olyan neprajzi-t6rteneti m[iveszeti kidllitok
bemutatasa, melyek [j
aspektusba helyezik a Szt
Mdrton hagyatekot

HUNFILA - B6lyeggy(jt6k nemzetkozi
taldlkoz6ja, SzM belyegkidrllitds

A MABEOSZ minden 6vben
m5s vdrosban tartja 6ves
nagy ki5llitdsSt. A jubileumi
esztend6ben SzombathelY
ad majd otthont a
tal6lkoz6nak, kieg6szitve az
ide6rkez6 gyLijt6k Altal
ossze5llitott Szent Merton
tematikaj i b6lyegkidrll itdrssal.

Merton fesztivel - a Kdrpdt- medence Szent
M6rton nev6t visel6 telepul6seinek
taldlkoz6ja

A Szent Mdrton erekly6k
hazahozatal6nak jlniusi
6vfordul6jdhoz kapcsol6d6
rendezv6ny tavalyi nagy
sikere el6revetitette a
folytat5st, amely 201 6-ban
b6vitett form6ban kerul
megrendezesre.
Szent Mlrrton pUspokk6
v6laszt5sSnak id6pontj6hoz
kapcsol6dik a Tours-ban
meg

rendeze nd6 f elvo

n ul

dts

6s fesztiv6l, amelyen
Szombathely is kepviselteti
mag6t l69i6val, szinPadi
fell6pclkkel, kitelepUl6kkel.

Szent Merton musical bemutat6ja az lseumi
NyAri JSt6kok programsorozat6ban

A musical ugyancsak
6sbemutat6 lesz
v6rosunkban, amelynek
zeneszerz6je Pejtsik P6ter, a
Szombathelyiek dltal kedvelt
karmester 6s zeneszetzS
lesz, a dalszovegek
ir(tsArAra pedig szint6n egY
orsz6gosan ismert ir6 lesz
felk6rve.

11

Acta Savariensia Sorozat
megjelentetese

Lij

sz6m6nak

Ujabb szemelvenyek Savaria
- Szombathely tort6net6b6l
helytort6neti kutatdsokon
alapulva

Szent Mirton Kulturdlis Kozpontok Eu16pai
HAlozata kozgytll6s

A Szent MAfton
Programiroda
t6rsrendezcjk6nt kapcsol6dik
a rendezv6nyhez

AVEC kozgy(l6s

A Szent M5rton
Programiroda
tdrsrendez6k6nt kapcsol6dik
a rendezv6nyhez, a Szent
M6rton kultuszhoz
kapcsol6d6 kiadvdnyokkal,
programokkal gazdagitja a
rendezv6nyt.

A KLIK Szombathelyi

Nemzetkdzi gyermekrajzpdlydzat 6s ki6llit6s

Tankerulet6vel
egyuttm fikod6sben
nemzetkozi r lzpirly ttzat
kerul meghirdetesre,
amelyen a hazai di6kok
mellett rem6nyeink szerint
sok hataron tili p6ly5z6 is
r6a7f \/aaz rrriirl

Szent Mdrton tisztelete - kapcsol6dds a
toursi nemzetkozi konferenci6hoz

Szombathelyi Szent Mdrton
kutat6k vesznek r6szt a
tours-i nemzetkozi
konferenci6n.

Szent M6rton kidllitas Tours-ban

A Tours-i 5z6pm0veszeti
Mfzeumban kerUl
megrendez6sre egy
^^^.,^-^L.(^,'.
I rdgy-zdudDu
k6pz6m(v6szeti Szent
M6rton tematikdjrjr ki6llitds,
amelynek egy resz6ben
szombathelyi mft6rgyak is
bemutatdsra kerUlnek.

Szent Miirton 0nnep programsorozata

Novemberben
Szombathelyen a programok
nagy r6sze Szent M6rton
jegy6ben zajlik. KUldnosen
igaz lesz az eml6k6vben.

,,M6rton a bornak bir6ja"
naczfrnfccztirri
I

-

bor 6s

Szent Mdrton tisztelete a
n6phagyomdnyban
sz6mtalan m6don

I2

meg6rz6d0tt, ezek kozul is
lan inranzirrahhon r
gasztron6mia teren. Az tijbor
megeld6sdt6l a libacsontb6l
torten6 j6sldrsig nagyon sok
minden kot5dik a bor- 6s
gasztro Vendegsegben
Gallia 6s ltdlia bordszai
Orszdgos irodalmi 6s
kulturSlis foly6irat Szent
M6rton tematikus szama

NAPUT cimfi foly6irat tematikus szema

A F6 t6ren drll6 szabadt6ri
install6ci6 k6peinek 6s
feliratainak cser6je, ijb6li

Szabadt6ri kidllit5s a F6 t6ren

nyomtat6sa.

TV spotok gy6rt6sa,
sug6rz6sa a M6diacentrum
kozremfikod6sevel,
tartalomszolgSltat5s a
szentmarton.hu weboldalhoz

Marketing

12.

2 000 000

Szent M6rton Pl6b6nia
A zardndokok fogad6sera
alkalmas felt6telek

A Szent Mdrton LStogat6kozpont turisztikai
fogad6k6szs6g6nek javitesa
1

3.

I

r\JgrEr c' I rrsDc

Szombathelyi Egyetemi
Sporteqyesiilet (SZOESE)

6 100 000

Szombathelyi Fut6fesztiv6l - Szent Mdrton
Futas

Ahogyan 201s-ben, Ugy a
jubileumi esztend6ben is
helyt kapnak a f6lmaraton,
10 Km-es egy6ni 6s v5lt6
fut6s Szent Marton tevjai.

Szombathelyi Egyetemi SportegyesUlet
programjai

Ke16kp6ros eml6ktf ra
6riszentm6rtonba,
Ovoddsok mozgSsos
rendezv6nyei Szt M6rton
tisztelet6re, Helytort6neti
verseng6s eml6khelyeket
erint6 kreativ feladatokkal

Jogti Vdros
p6ly6zati alap

14. Szombathely Megyei

6nkorm6nvzata

-

25 000 000

A civil szervezetek Szent
M6rton Emlek6vhez
kdt6d6 programjainak
megval6sltesa

Civil kezdem6nyez6sek megval6sltesa

15.

300 000

Savaria Lions Club
A Szent M5rton

LIONS Clubok Maovarorsz5oi Sz6vets6oe-

IJ

tal6lkoz6 es zenei verseny

16.

Zonta Club Szombathelv

Zonta Club rendezv6nyei
1

7.

Programiroda
i6rsrendez6k6nt kapcsol6dik
a rendezv6nyhez, a Szent
M6rton kultuszhoz
kapcsol6d6 kiadv6nyokkal,
prog ramokkal gazdagitla a
rendezvenyt.
300 000
Szent M6rtonhoz ffiz6d5
j6t6konysdrgi program
szeryezese

Szombathelyi M6diakrizpont
Nonprofit Kft.

16 000 0000

lll. Savaria Filmszemle a Szent Mdrton 6v
tiszteletere

A Szombathelyi
M6diakdzpont N Kft Altal
szervezett szemlen a
szentek 6letet bemutat6
filmek 6llnak a
lr^zAnnnnlhcn

PR

Szent Mdrton "perc"
sugezasa a hirad6k uten
minden nap

Televfzi6s mfisor

Szent Mdrtonhoz
kapcsol6d6
magazinmfi sorok gy6rrt6sa,
sugerzesa

'18.

Vas Megyei Tudom6nyos
lsmeretterieszt6 Eqves iilet

49. Urbanisztikai Nyari Egyetem

19.

3 500 000

A nagy hagyomdny[ ny6ri
egyetem csatlakozik Szent
Mdrton 6v6nek
tinnepl6sehez, a nySri
egyetem programjeval,
valamint tudomdnyos
el6adAsokkal

Vuelta Kft.

11 000 000

A magyarorsz6gi
ke16kp6ros verseny elotti
Tour de Honorie - Szent M6rton futam

m-ac nrnl6n
Szombathely
belvdros6ban

Szent M6don ker6kp6ros maraton

Szombathely-lrottk6

20. Wetires SAndor Szinh6z
A Weores Sdndor Szinhdz diszel6ad5s6nak
bemutat6ia

'17O1'l

6 000 000

A Szent Mdrton
Drdmap6lySzaton
kivdlasztott mfi Szab6

74

Andr6s K6pOnyeg 6s paldst
cimfi tortenelmi dr6m5ja lett.
Az 6sbemutat6 az em16kev
egyik kulcsel6addsa lesz.

2{. Savaria T6rt6nelmi Karnev6l
K6zhasznri Kdzalapitvdny
Szent M6rton szem6ly5nek megjelenit6se a
karnev6li felvonulasokon

10 000 000

A karnevdli felvonul5sok
kiemelked6 pontjai a
hangos, latvenyos elemek

feladatokr6l a Tdmogatott az 6tutaldsr6l sz6l6 banki bizonylattal, valamint a hoze
kapcsol6d6, a bonyolit6 szervezetekkel kotott p6nzeszk6z-etadasi meg6llapodSssal, tovdbb6
az Stadott o6nzeszk6z adott c6lra t6rt6n6 felhasznrildsdt igazol6, a bonyolit6 szervezet
nev6re sz6l6 sz6ml5k, egy6b dokumentumok hitelesitett mdsolati p6ldSnyaival sz6mol el-

A

Kelt: Szombathely, 2O15. 6v december
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2. szdmri melldlet

ADATVALTOZAS BEJELENT6 LAP

Melyik adat m6dosit6s6ra vonatkozik a k6relem

A m6dositani kiv6nt adat
hatdlyos tSmogatfsi
szerz6d6s szerint

a

A m6dositani ktvint

T6mogatott neve
Tdmogatott cime
Tdmogatott sz.imlav ezel6 penzintezete
Tamogatott szAmlaszama
Egydb:

Kelt: Budapest,
P. H.

polgdrmester

Az adatok

v

6lIoz6sit tudom6sul veszem:

Kelt: Budapest,

Beliigyminiszt6rium

A veftozasok al6tamasztaset igazol6 dokumentumok csatolesa is szuks6ges az adallaphoz.

[j

adat

Elszimol{si nd{tlap
az 1973/201s. (XII. 23.) Korm. hat:irozatban nevesitctt 6nkorninvzati feladal tdmogat,s,hoz

I.A fltep

tisitott

II. A Ttinogatiis

lehdat addti

lorfisa

In. A Tdnogatds felhaszldldsdnnk

ftszletezese

0

0
0

Iy. A Tdnlogaldsl Megdunpodtisb t meghatfuozottik Llapid dtadott isszeS:

Ada apoi wepl6 feladatokhoz kapcsol6d6. tz onkomanyat r€szare

dnogatds ayilvn anAsirs lzotgnl6 - ehbnnefien ke4lt - bankv-6nla ( wgy
|estoleti

hadroai

vagy

polgirmdl€ri nyilalkoai t l6mogatAs pinzngyl
nyedkanalb€vAelekfelhasznihiin,k

inekpspifresndasb6lslb.

Aldlrdsomd.l nyitrtkozom, hogylclcn bcstiimot6ban ktzdlf adatok

jegyzb

a v5l6s6sn!k nesfelelne|,|

4. szAmti mell6klet

Elszdmol:isi ritmutat6

I.

A dokumentumok benvri-jtAs6nak
1

.

2.

sorrend.ie:

Elsz6mol6si adatlap
Szciveges besz6mol6

(min.

1

oldal)

3. A felhaszn6l6st al6temaszt6 dokumentumok (szerz6d6sek, sz6ml6k, banki
kivonatok) az al6bb olvashat6 rend szerint:

II.

ElszdmolSsi adatlap 6s a hozz6 kapelqledq r!Ql!u!09n1u!qok

.

Az EIszSmol6si adatlap elektronikus, b6vithet6 form6ban az alibbi eldrhet6s6gek
valamelyik6n ig6nyelhet6

"

:

o

Beliigyminisztdrium, Onkonnrinyzati Gazdas6gi F6oszt6ly titkars6ga

.

Tel.:1/441-1247

e

E-mail: ogf@bm.gov.hu

Az Elszitmol6si adatlap III. pontja r6szletes, 6ltalunk megadott adattartalommal,
minden egyes bizonylatra/ szintl6ra tekintettel tdltend6 ki.

. A

szlnnliklbizonylatok hitelesitett,

a

Trimogatdsi Szerz6d6snek

a

tdmogat6s

elsz6moldsara vonatkoz6 rdszdben szerepl6 ziLrad1kkal ellStott mdsolati
p6ldrinyain, 6s az azol<hoz tartoz6 banki kivonatok megfelel6 sor6n6l fel kell
tiintetni, hogy az adott elszSmolni kiv6nt

<isszeg az

Elszftmolitsi adatlap mely sor6n

szerepel.

.

A benyrijtott banki kivonatokon a sorszAmokon kiviil

egydb,

j6l

l6that6 m6don is

jeldlni kell azokat a sorokat, melyeken a t6mogat6s terhdre e1sz6mo1and6 6sszeg
szerepel.

! Az egyes intlzmlnyekhez,

projektekhez kapcsol6d6 elsz6mol6sok egym6st6l

elkiildnitve szerepeljenek az elszf.lr,:'ol sban.

.

Amennyiben

a

T6mogatott

a

t6mogat6s tekintetdben ad6levon6si joggal

rendelkezik, az elsz6mol6skor a szSml|k szerinti nett6 dsszegnek kell lefednie a
teljes t6mogat6si 6sszeget.

Szombathely Megyei Jogri Viiros Onkorm6nlzata

Onkorm6nyzat/Tobbc€hi kist6rs€gi TArsul6s neve:

KSH k6dia: t803009

0nkormfnyzati egdszs6giigyi intdzmdny neve:
PIR tdrzsszdmai

FELHATAIMAZO LBVEL
Tisztelt
Unicredit Bank Hungary Z$, Szombathell Fi6k
9?00 Szombathely, K6szegi u. 30-32.
(szdmlavezet6 neve 4s cime)
Ivlegbfzom/megbizzuk ondket az al6bb megjelolt fizetdsi szimllnk terh€re az al6bb megnevezettr KedvezmdnyEzett
6ltal belryfjtand6 bcszeddsi megblz6s(ok) teljes{tdsdre a kdvetkez6kb€n foglalt feltdt€lekk€l:
Fizet6 fdl sz6mlatulaidonos megnevez€se:

Szombathely Megyei Jogt Viros Onkormdnyzata

Fellatalmazlssal 6riniett fizsfdsi szdmlSi6nak
pCuforgalmi i elzgszrma:

10918001.00000003-25300036

Kedvezm6lygzeit [eYe;

Kincst{r Helyi Onkormanyzatok kotelEzottscgei sz6mla Bp

Kedvezm6nyezett fizetdsi szdml6j6nak p6nzforgalmi
ielz6szima:

I

0032000-0 i457254-00000000

A felhatalmaz6s id6tarlama: 2014, janudr 01. napj6t6l visszavondsig.
A beszedesi megbiz6shcz okiratot nem kell csatolui.
Tov6bbi

feltdtelek:

a) fedezethi6ny esetdn a sorba 6llit{s id6tartama legfeljebb 35 rap

OnkormdnyzaUTdbbcdlti kist6rs6gi Trirsul6s neve:

Szombathely Megyei JogLi Viros Onkorm6nlzata

KSH k6djar t803009

FELHATALMAZO LEVEL
Tisztelt
Uoicredit Bank Hungary Zrt. Szombathell Fi6k
9700 Szombathely, Ktiszegi u. 30-32.
(szdml avezet6 neve es c[me)

Megbizon/rnegbizzuk Oniiket az a16bb megjeldlt fizet€.si sa{.mldnk terh6re az al6bb megnevezott Kedvezm6nyezett
eltal beny(tand6 beszeddsi megb(zas(ok) teljositdsdre a kovetkez6kber foglalt feltCtelekkel:
Flzetd fdt szdmlatulujdonos mcgnovozdse:

Szornbatbely Megyei Jogri Vfros Onkorm6nyzata

Felhatalmazissal drintett fizet€si sz6ml;ii6nak
pdnzforgal mi j elz6szima:

1091 800

Kedvezm6n yezett neve:

Kincstar Helyi Onkom6nyzatok el6z6 dvr6l szdrmaz6

I

-00000003-25300036

befizet6sei

Kedvezmdryezett

fi

zetdsi sz6mi6jAnak p€nzforgalmi
I

ish6szdma:

A felhatalmaz{s iddtartama:

201 4.

janudr

0

l.

0032000"0 I 03 r 496-00000000

napj6t6l visszayofl dsig,

A beszedesi megbiz6shoz okimtot nem kell 6atolni.
Tovdbbi

feltdtelek:

Kolt,szombathely,

a, fedezathi6ny esetdn asorba 4llit6s id6tartana lsglbljcbb 35 nap
6) felhatalmazris csak a Kedvezmdnyezett ir6sbeli hozz6j6rul6sdv4lvo nhat6 vissza

20l3.6vnovember.h628.nap {i,

TrCl

+

1

Fizet6 f6l sz6mlatulaidonos

- 7/r\oei
/+db rir"t

\

trxiy{l

;
A fentieket, mint

Kett

a

Fizetd f6l szdmlatulajdonos sz6mlavezet6je, nyilwantart6sba vettiik.
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Szombathely Megyei Jogtl Vriros OnkormAnyzata

Onkorm6nyzat/Tcibbc6li kistdrs€gi TdrsulSs neve:

KSH k6djar 1803009

6ukorm6nyzati egCszs6giigyi intezmdny neve:
PIR tdrzsszama:

FELHATAIMAZOLEVEL
Tisztelt
Unioredit Bank Hudgary Zrt, Szombatleil Fi6k
9700 Szombathely, K6szegi u- 30-32.
(szdmlavezet6 nove

is

olme)

Megblzom/megb{zzuk Ondket az al6bb megieldlt fizet{ii sairnldnk terh&e az alrbb megneye?stt Kedvezm6nyezett
6ltal beny0jtand6 beszeddsi megb{z6s(ok) teljesltdsdre. kdvetkezdkben foglalt felt€t€lekkel:
Fizet{i

fil

Szbmbathety Megyei Jogil Vdros Onkormdnpata

szdmlatulajdonos megnevez6se:

1091

Fellatalffazrssal 6dntet.t fizetdsi sz6ml6j{nak

8001-00000003-25300036

pdnzfotgalmi j elz6szdma:
Kedvezmaryezett neve:

Kincst6r Helyi dnkorm6nyratok ktttelczctrsigei sz6mla Bp

Kedvezm€nyezett fizetdsi szlml6jAnak p6nzforgalmi
ielz6sz6mu

I

0032000-0 14572s4-00000000

A felhatalmazds id6ta.la!na: 2014. janu6r 01. napj6tdl visszavondsig.
A boszeddsi megbiz;isboz okimtot nem keil csatolni.
TovSbbi

feltdtelek

a) fedezethi{ny eretdn a sorba ellitis id6tertarna legfeljebb 35 nap
D) felhatalmaz6s csak a Kedvezm6nyezett fuAsbeli hozz6j{rul{s6val

Kelt, szombathely,2013, €v novembcr h6 28.

nap

(lrj,.-'tA.

:

Fizetd fdl szemlaiul?jdonos

A fentioke! mint

a Fizet5 fel szdmlatulajdonos sz6mlavezet6jg nyilvAntartdsba

Kat,.S.\ah!.!?f.M.Li.........,.......

....,

vettiik.

.?.til,...eu,.!.gc{..11.484..ta ..!.?-.nup

