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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Komló Város Önkormányzat tagságával létrehozott Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet, 
valamint a Városgondnokság (mindkettő székhelye: 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) az 
alábbiakkal kereste meg önkormányzatunkat: 
 
Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága által Komlón, a Vásárcsarnok épületében 
üzemeltetett Komlói Szociális Bolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő pályázata alapján került kialakításra. (Pályázati kategória kódja: SZOC-
FP-14 sz.) A projekt célja a 2009-2013. között, legalább a 2 évben szociális földprogramban 
résztvevő, mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő 
eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló támogatása, amelyek az előállított javak piac útján történő 
értékesítésével járulnak hozzá. A pályázat futamideje: 2014. július 1 – 2015. április 30. A 
pályázónak vállalnia kellett legalább 1 fő újonnan felvett munkatárs minimum 6 órás 
foglalkoztatását a program futamideje alatt. A pályázat egyéb fenntartási kötelezettséget nem írt elő. 
 
A Szövetkezet megalakulásánál elsődleges cél a Tésztagyár üzemeltetésének átvétele volt, de már 
ekkor felvetődött a gondolat, hogy a későbbiekben a Szociális Bolt üzemeltetését is átvenné a 
Városgondnokságtól. 
 
A Szociális Boltot a Városgondnokság jelenleg vállalkozási tevékenység keretében üzemelteti. A 
boltban egész évben árusítják a Szövetkezet által előállított tésztaféléket, és az általa forgalmazott 
egyéb árukat, valamint a Városgondnokság által a közfoglalkoztatás keretében megtermesztett 
idényjellegű zöldségeket, illetve az ezekből elállított termékeket. 
 
Az érintett ingatlan önkormányzati tulajdon, mely a Városgondnokság kezelésében áll.  Az 
üzemeltetés átadása esetén a Városgondnokság a Szövetkezet ingyenes használatába adná a 
helyiséget és a bolt jelenlegi üzemeltetését szolgáló berendezési tárgyakat. Az átadást az érdekeltek 
egyeztették a – Szövetkezet részére a Belügyminisztérium által – kijelölt állami képviselővel, aki 
nem látta akadályát, hogy a Városgondnokság 2017. december 31. napjával befejezze a bolt 
működtetését, és azt Szövetkezet üzemeltesse tovább. 
 
A vállalkozási tevékenység megkezdése óta a Városgondnokság az illetékről szóló 1990. évi CXIII. 
tv. 4.§ (2) bekezdése alapján elvesztette illetékmentességét, ami elsősorban a peres eljárásaink során 
többletkiadást eredményezett. Mivel a szociális bolt üzemeltetése az egyetlen vállalkozási 
tevékenység, annak átadása a vállalkozási tevékenység megszűnéséhez, és ismételten 
illetékmentességhez vezethetne. A bolt működtetésének átvétele pedig a fent írtak szerint minden 
szempontból illeszkedik a Szövetkezet profiljába. 
 
Tekintettel arra, hogy a szociális bolt szövetkezet általi átvételével az a szövetkezet telephelyévé 
válik, a szövetkezet alapszabályában az új telephelyet fel kell tüntetni, és a változást a cégbíróságon 
be kell jelenteni. Mindehhez az önkormányzat mint szövetkezeti tag döntéshozó szervének 
határozata is szükséges. 
 
A Szövetkezet a működéséről szóló beszámoló benyújtásával egyidejűleg további kérelmet 
terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy a Komló, Pécsi u. 51. szám alatti, 1209/A/16 hrsz.-ú, 110,51 
m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú, megüresedett helyiségeket a tésztaüzem  bővítése céljából 
ingyenesen  használatba vehesse. Tekintettel arra, hogy ezt az ingatlant mint új telephelyet 
ugyancsak fel kell tüntetni az alapszabályban, a kérelem képviselő-testületi döntést igényel. 
 
 



A kérelmek jelen előterjesztés 1. és 4. sz. mellékletét, a pályázati kiírás a 2. sz. mellékletét, míg a 
támogatási szerződés a 3. sz. mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével az 
előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!  
 
 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint 
a Szociális és egészségügyi bizottság javaslatainak figyelembevételével – „A Komlói Szociális Bolt 
átadása a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek és egyebek” című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület hozzájárul, hogy Komló Város Önkormányzat Városgondnokságától 
(7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (székhely: 
7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.) a Komló 3561 hrsz. alatt, a Vásárcsarnok 
üzlethelyiségében működő Komlói Szociális Bolt üzemeltetését 2017. december 31. 
napjával átvegye. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának 
intézményvezetőjét arra, hogy a bolt eszközeit a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 
ingyenes használatába adja. A bolt árukészletét az intézmény az átadás napjával értékesíti a 
Szövetkezetnek nyilvántartási áron. 

 
3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a feladat átadásával Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokságának vállalkozási tevékenysége 2017. december 31. napjával megszűnik. 
A tevékenység megszűnése az intézményi alapító okirat módosítását nem igényli. 
 

4. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Komlói Szociális Boltnak helyet adó Komló 
3561 hrsz.-ú, „vásárcsarnok” elnevezésű ingatlant a Komlói Tésztagyártó Szociális 
Szövetkezet az alapszabályában telephelyként feltüntesse, és annak ténylegesen igénybe 
venni kívánt helyisége használatáról az ingatlankezelő Városgondnoksággal – az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI. 24.) sz. önkormányzati 
rendelet 20. § (3) bek. c) pontja és (4) bekezdése alapján – az ingyenes használatba adásról 
határozott idejű megállapodást kössön.  
 
Hozzájárul továbbá a Komló belterület 1209/A/16 hrsz.-ú, 110,51 m2 nagyságú ingatlan 
telephelyként történő feltüntetéséhez, valamint ahhoz, hogy az ingatlan ingyenes használatba 
adásról – a már hivatkozott önkormányzati rendelet alapján – határozott idejű megállapodást 
kössön.  
 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetkezet alapszabályában foglalt 
tevékenységek a „4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme” és a „4711 Élelmiszer jellegű 
bolti vegyes kiskereskedelem” TEÁOR szerinti tevékenységekkel kiegészüljenek. 

 
5. A Vásárcsarnok rekonstrukciós munkálatai időszakára a Komlói Szociális Bolt elhelyezése 

külön javaslat alapján fog megtörténni.  
 



6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapszabály és a kapcsolódó okiratok 
aláírására, valamint arra, hogy a nyilvántartásba vételi és az esetleges változásbejegyzési 
eljárásban szükséges, illetve a szövetkezet működésével összefüggő intézkedéseket, 
nyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye. 
 

 
Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
   Bogyay László intézményvezető  
 
Komló, 2017. november 22.       
 

Polics József  
         polgármester  
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Bogyay Liszl6 int6zm6nyvezet6
Kom16 V6ros On kormdnyzat V6rosgond noks6g
7300 Koml6, Kossuth Lajos u. 19.

Feuerstahler Ter6zia eln6k
Koml6i T6sztagy5rt6 SzociSlis Sz0vetkezet
7300 Koml6, Kossuth Lajos u. 19.

Polics J6zsef polgirmester
Koml6 Viros Onkorminyzat

7300 Koml6
Viroshiz t6r 3.

Tisztelt Polgirmester Ur!

Alulirottak az al6bbiakkal fordulunk Onh6z:

Kom16 V6ros Onkorm6nyzat V6rosgondnoks6ga 6ltal Koml6n, a V6sircsarnok 6pUlet6ben Uzemeltetett
Koml6i Szocidlis Bolt az Emberi Er6forrSsok Miniszt6riuma megbiz6slbbl az Emberi Er6forrds
Timogat6skezel6 p1lyAzata alapj6n kerUlt kialakltisra. (PAly6zati kateg6ria k6dja: SZOC-FP-14 sz.) A
projekt c6lja a 2009-2013. kozott, legalSbb a 2 6vben szoci6lis fOldprogramban r6sztvev6,
mez6gazdas6gi termel6st is folytat6 szervezetek piacra jutds6t el6seglt6 eszk6zbeszez6sre,
fejleszt6sre ir6nyulo t6mogat6sa, amelyek az el66rllitott javak piac utj6n t6rt6n6 6rt6keslt6s6vel j6rulnak

hozz1. A pilyizat futamideje: 2014. j0lius 1 - 2015. 6prilis 30. A p6lydz6nak v6llalnia kellett legal6bb 1

f6 6jonnan felvett munkat6rs minimum 6 6r6s foglalkoztatSs5t a program futamideje alatt. A pdly6zat

egy6b fenntartdsi kOtelezetts6get nem irt el6.

A Szovetkezet megalakulds6ndl els6dleges c6l a T6sztagyir Uzemeltet6s6nek 6tv6tele volt, de m5r
ekkor felvet6d0tt a gondolat, hogy a k6s6bbiekben a Szoci6lis Bolt Uzemeltet6s6t is 6tvenn6 a

V6rosgondnoksigt6l. A Szoci6lis Boltot a V6rosgondnoksig jelenleg vSllalkoz6si tevekenys6g
keret6ben Uzemelteti. A boltban eg6sz 6vben 6rusitjdk a Sz0vetkezet 6ltal el66llitott t6sztaf6l6ket, 6s

az Altala forgalmazott egy6b 6rukat, valamint a vdrosgondnoks6g 6ltal a k6zfoglalkoztat6s keret6ben
megtermesztett id6nyjelleg0 z6lds6geket, illetve az ezekb6l elillitott term6keket. Az uzemeltet6s
6tadisa eset6n a V5rosgondnoksdg a Szdvetkezet ingyenes haszndlatdba adn6 a helyis6get, 6s a bolt
jelenlegi Uzemeltet6s6t szolgdl6 berendezEsi tSrgyakat. Az 6tadAst az 6rdekeltek egyeztett6k a
Sz6vetkezet r6sz6re a BelUgyminiszt6rium Sltal kijeldlt 6llami k6pvisel6vel, aki nem l6tta akad6ly6t, hogy

a Virosgondnoksdg 2017. december 31. napj6val befejezze a bolt m0k0dtet6s6t, 6s2017. december

3'1. napj6t6l a sz6vetkezet Uzemeltesse tov6bb.

A v6llalkoz6sitev6kenys6g megkezd6se 6ta a Virosgondnoks6g az illetekrdl sz6lo 1990. 6vi CXlll tv.

4 S (2) bekezd6se alapj6n elvesztette illet6kmentess6g6t, ami els6sorban a peres elj5r6saink sor6n

tdbbletkiad6st eredm6nyezett. Mivel a szocidlis bolt 0zemeltet6se az egyetlen v6llalkoz6si tev6kenys6g,

annak itadisa a v6llalkozdsi tev6kenys6g megsziin6s6hez, es ism6telten illet6kmentess6ghez
vezethetne. A bolt mfikddtet6s6nek itv6tele pedig a fent irtak szerint minden szempontb6l illeszkedik a

Sz6vetkezet profiljdba.

Tekintettel arra, hogy a szocidlis bolt sz6vetkezet dltali dW6televel az a szOvetkezet telephely6v6 vdlna,

a sz6vetkezet alapszab6lyAban az 0j telephelyet fel kell t0ntetni, 6s a vdltozist a c6gbir6s6gon be kell

jelenteni. Mindehhez az Onkormenyzat mint szovetkezeti tag d0nt6shoz6 szerv6nek hatSrozata is

szUks6ges.

K6rem, hogy megkeres6sUnket szlveskedjen a soron k0vetkez6 kepvisel6-testUleti Ul6sen

el6terjeszteni, es a Szocidlis Bolt Uzemeltet6s6nek 6tad6s6hoz, illetve a szdvetkezet fentiekben irt 0j

telephely6nek bejegyz6s 6hez a testU let hozzSj6ru lSsit k5rn i !

Koml6, 2017. november 21.

Feuerstahler Tfr6zia
eln0k

\ ..', , /
\r..//'\'..

Tisztelettel:
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A szociilis frildprogramok megval6sitiisdnak timogatds{ra

A piily6zati kateg6ria k6dja:

SZOC-FP-14

A meghirdet6s dStuma: 2014. m6rcius 4.

M6dosft6s dituma: 2014. iiprilis 3.

Az Emberi Er6forrdsok Miniszt6riuma [a tovdbbiakban: T6mogat6J megbizisilb6l az Emberi
Er6forris Timogatdskezel6 [a tov;ibbiakban: T6mogatiskezel6) nytltpAlyAzatothirdetszocidlis
fdldprogramok megval6sft6sinak t6mogat6s6ra

. az dllamh6ztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny (a tovibbiakban: Aht.J,

' az 6llamh6ztart6sr6l sz6l6 torv6ny v6grehajtdsir6l sz6l6 368/2011. [XII. 31,) Korm.
rendelet (a tovibbiakban: Aw.),
. valamint a fejezeti kezel6sfi el6irSnyzatok kezel6s6r6l 6s felhaszndl6sir6l sz6l6 84/2013.
(XII.30.J EMMI rendelet (a tov6bbiakban: EMMI rendelet) vonatkoz6 rendelkez6seinek
firyelembev6tel6vel.

1. A p{lyizat c6lia

1.1. A helyi munkan6lktilis6g kezel6s6ben, a foglalkoztat6s el6segit6s6ben, kiiltindsen a

h6tr6nyokkal srijtott t6rsadalmi csoportok eset6ben, valamint a feketegazdasAg
visszaszoritds6ban a szocidlis foldprogram jelent6s szerepet kiv6n betijlteni.

A szociSlis foldpro gram hozziiSrul

r a ter{ileti hitr6nyok m6rs6kl6s6hez;
r a helyi tirsadalmi 6s gazdas6gi j6l6t javfuisAhoz, a fenntarthat6sig megteremt6s6hez;
r a kedvezm6nyezettek aktiviz6l6siihoz, a foglalkoztathat6sdgi szintjrik javitdsilhoz;
r a hitr6nyos helyzetfi embereh els6sorban romik meg6lhet6s6nek, 6letmin6s6g6nek

javitds6hoz;
r a termel6si 6s 6rt6kesit6si folyamat tervszer( kialakitiisdhoz,- bele6rtve az onell6t6si

k6pess6get, a piaci 6rt6kesit6st 6s a fenntarthat6sigot.

Szoci5lis Fiildprogram 2O14
Pdlydzati kiir5s
szoc-FP-14 1. oldal
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Az ,,A"-komponensre ig6nyelhet6 tdmogat6s osszege 6s formija, a bevont kozfoglalkoztatottak
I6tszdma alapj6n sivosan meghat6rozott:

o 5-8 f6 bevon6sa eset6n 500 000 - 750 000 Ft,
o 9-15 f6 bevonisa eset6n 750 001 - 1 500 000 Ft,
. 76-20 f6 bevon6sa eset6n 1 500 001 -2250 000 Ft,
o 27 vagy a feletti f6 bevondsa eset6n 2 250 007 - 3 500 000 Ft

4.3.,,8"-komponens: Eszkiizbeszeru6si- 6s feileszt6si alproielirt

Az alprojelit c6lja a 2009-20L3. krizott, legalSbb 2 6vben szociilis frildprogramban r6sztvev6,
mez6gazdas6gi termel6st is folytat6 szervezetek piacra jutdsdt el6segit6 eszkozbeszerz6sre,
fejleszt6sre ir6nyul6 t6mogat6sa, amelyek az el66llitott javak piac ftjen tort6n6 6rtr6kes(t6s6vel
jirulnak hozzi

. a helyr gazdas6gi 6let 6l6nk(t6s6hez,

. a foglalkoztatdsi szint noveked6s6hez,
I a szervezet munkdjdban r6szt vev6 szocidlisan h6tr6nyos helyzet[i inaktiv, vagz tart6san
alacsony jrivedelmfi emberek 6letmin6s6g6nek javit6s6hoz, szocidlis 6s munkaer6-piaci
integr6ci6jihoz.

A feladat v6grehajtdsdt vellal6 nyertes piiyiz6k ndv6nytermeszt6si 6s 6llattartiisi, -teny6szt6si
projektek megval6sitSs6val osszefti996mezlgazdasdgi term6kfeldolgozdst, 6rt6kesit6st szolgAl6
trirgri eszkcizbeszerz6s6hez ig6nyelhetik a tdmogat6st.

A szoci6lis bolt l6trehoz6s6t, mfikodtet6s6t 6s a helyben termelt 6lelmiszer alapanyagok, 6ruk
6rt6kesit6s6t v6llal6 szervezetek apAlyAzat elbiriiliis6nil el6nyt 6lveznek. Ez esetben a szocidlis
bolt m(kddtet6s6hez sztiks6ges targrr eszkozok beszerz6s6hez is ig6nyelhetnek t6mogat6st. A
piilyizat keret6ben el6nyt 6lveznek azok a pAlyin6k,amelyekvillalj6k, hogr miir megl6v6 boltban,
illeWe a helyi piacon alakitanak ki a helyi term6keknek sarkot, ahol a szocidlis foldprogram
keret6ben megtermelt term6keket 6rus(tj6k.

FIGYELEM! Uj, 6pitdsi enged6ly koteles 6ptilet l6trehozisa apAlyirzatkeret6ben timogatds nem
ig6nyelhet6!

A szem6lyi kifizet6sekre ktilts6ge (szem6lyi kiaddsok: b6rktilts6g megbfzdsi jogviszony dfja
(b6rsz6mfejtettJ, szem6lyi jellegii kiad6sok jdrul6kai, ad6terheiJ a pAly{zat keret6ben nem
ig6nyelhet6.

A pily6z6nak az eszkozbeszerzis, -fejleszt6s iltal legalibb 1 f6 tionnan felvett munkatirs
el6z6 6i kozfoglalkoztat6s n6lkrili itlagos statisztikai iillomiinyi l6tsziimon fehili, napi minimum
6 6r6s foglalkoztat6sSt kell v6llalnia a program futamideje alatt. A pAly|z6 szervezet 6llominy6ba
tartoz6 munkavillal6t nem lehet 6thelyez6ssel megbizni rij munkakorben, illeWe nem lehet
k<izfoglalkoztates keret6ben alkalmazni.

SzociSlis Fiildprogram 2O14
Pdlydzati kiiriis
szoc-FP-14 5. oldal
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A ,,B"-komponens eset6ben a pAlyiz6 szervezeteknek a p6lyizatukban r6szletesen ismertetni
szriks6ges a szervezet iiltal el6ellitott term6kek, szolg6ltatdsok piacra tort6n6 jut6s6nak
folyamatdt, a termel6s 6s 6rt6kesit6s krinilm6nyeit, a projekt fenntarthat6sdg6t biztosft6 piaci
krirnyezetet, a fejleszt6ssel el6rni kivdnt c6lt 6s folyamat bemutat6s6t.

Szoci6lis bolt eset6n a p;ilyizati programnak tartalmaznia kell az 6rt6kesit6sre keri.il6 iru- 6s

term6}d6les6geket, valamint ismertetni sztiks6ges a szociilis bolt miikodtet6s6nek a helyi
lakossig meg6lhet6s6ben j itszott szerep6t.

A,,8"-komponensre rendelkez6sre 6116 forris keretiisszege: 50 000 000 Ft.

A ,,B"-komponensre legaldbb 1 000 000 Ft 6s legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem t6rftend6
tdmogatis ig6nyelhet6.

4.4.,,C"-komponens: Kertkultf ra 6s kisillattartisi aloroiekt

Az alprojekt c6lja a bevont r6sztvev6knek a saj6t h6ztartds-gazdasiguk, kertkultur6juk
mfivel6s6ben trirt6n6 munkatapasztalat kialakit6sdnak el6segit6se. A tev6kenys69 irinyulhat a

hlzlAii konyhakertek megmiivel6s6nek el6segft6s6re, 6sfvagt csal6di 6llattart6s, -teny6szt6s
beinditds6ra.

A sztiks6ges kompetenciiik elsaj6titdsa 6s munkatapasztalat megszerz6se 6rdek6ben a p6ly6z6nak
v6llalnia kell:

- a pAlylzat ezen alprojektje keret6ben elnyert mezlgazdasilghoz kapcsol6d6 javaknak a
kedvezm6nyezettek r 6sz1r e trirt6n6 6tadis6U
- mez6gazdas6gi tij6koztat6 el6adiis szervez6s6t minimum 20 6ra keret6ben, a
kedvezm6nyezettek azon val6 r6szv6tel6nek biztosftas6t, felk6szit6s6t;
- a kedvezm6nyezettek r6sz6re tort6n6 folyamatos segit6s biztosft6sit.

Az alprojekt v6grehajtisakor szakk6pzett agr6r,- vary mezlgazdas6gi v6gzetts6gii szakembert
kell biztositani, aki a kedvezm6nyezettek programra tort6n6 felk6szi.il6s6t segiti, folyamatos
szaktan5csaddst nyfjt, 6s a program id6szakiban, mint folyamatsegit6 mentor biztosftja a

program sikeres megval6sul6s6t.

A p6lydz6 a tdmogatdssal beszerzett alapanyag/eszkozzel ekidllitott mez6gazdas6gi term6ket saj6t

h6ztart6sban koteles felhaszndlni.

A,,C"-komponensre rendelkez6sre 6116 forris keretiisszeg: 80 000 000 Ft.

A ,,C"-komponensre legaliibb 500 000 Ft 6s legfeljebb 1 200 000 Ft vissza nem t6ritend6
t6mogatds ig6nyelhet6.

Szoci5lis Fiildprogram 2O14
PdlySzati kiirds
szoc-FP-14 6. oldal
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TAMocATAST sznnz6ons

amely l6trej ott egyr 6szr 5l

T6mogat6 Szervezet: Emberi Er6forrSsok Miniszt6riuma
Sz6khely: L054 Budapest, Akad6mia u. 3.

Ad6sz6m: 15309271.-2-4L
K6pvisel6 [n6v, beosztds): Balog Zoltdn miniszter
mint Timogat6 Szervezet (a tov6bbiakban: T6mogat6) nev6ben 6s k6pviselet6ben a

Lebonyolit6: Emberi Er6forris Timogatiskezel5
Sz6khely: 1054 Budapest, Alkotm6ny u. 25.

Ad6sz5m: 753291.1'4-2-41
Torzskonyvi azonosft6 IPIR) 3291.1.2

MAK sz6mlaszdm: 10032000-0 L451461,-00000000
K6pvisel6 [n6v beosztfs): Csete Gyorgy Eors f6igazgat6
Telefon: 06-1./882-6800
Internet: www.emet.gov.hu
mint I ebonyolit6 szerv ezet ftov6bbiakban : Leb onyolft6)

mAsr6szrSl

N6v: Koml6 V6ros OnkormSnyzata
Sz6khely: 7300 Koml6, V6roshiztlr 3.

Ad6szdm: 15724100202
Nyil.zdntart6sba v6tel szdma:
K6pvi::el6; Polics l6zsef;
Hitelint6zet: OTP Bank NYrt.

P6nzforgalmi szdma: 11.731,063-1,5331,524-00000000

m int Ke dv ezm1ny ezett (tovibb i akb an : Ke dvezm 6nyezett)

[a Lebonyolft6 6s a Kedvezm6nyezett a tov6bbiakban: SzerzSd6 felek) az alulfrott napon 6s

helyen az allbbi felt6telekkel:

I. El6zm6nyek

1.1. A SzerzSd6 felek rogzftik, hogy a Kedvezm6nyezett ptiyAzatot nyfjtott be a T6mogat6

megbiz6s5b6l a Lebonyolit6 Sltal ,,A szociSlis foldprogramok megval6sitds6nak
t6mogat6s6ra" [a t6mogatdsi konstrukci6 k6dja: SZOC-FP-14) elnevez6sfi nyilt pAlyAzati
kifr6sra [a tov6bbiakban: PAlyAzati Kiir;is).

1..2. A Lebonyolft6 a Kedvezm6nyezett pAlyizati k6relm6t az Elektronikus PAlydzatkezel6si 6s

Egyrittm(kod6si Rendszerben [a tov6bbiakban: EPER) SZOC-FP-14-B-0003 piiyAzati
azonosft6 szdmon nyilvdntart6sba vette. ASzerz6dS felek megillapitjdk, hogy a Tdmogat6 a

pliyinati k6relm et elbir6lta 6s t6mogatAsban r6szesitette.

1.3. A Kedvezm6nyezetttudom6sul veszi, hogy a T6mogat6 a t6mogatAsi osszeg felhaszn6l6s6t
a kovetkez6 drint6si kikiit6ssel 6llapitotta meg:
A programban tervezett, AL soron ingatlan iizemeltet6s 787 500 Ft-ia,az A2 soron a

i6rmii tizemeltet6s 108 360 Ft-ia, az A3 soron tervezett Internet kdlts6g 95 850 Ft-ia,az
A 4 soron a77 5OO Ftadminisztr6ci6s krilts6g 6s a C ulrgyi eszktiz soron 471 300 Ft
elutasit6sra kertil.

#*. 
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1.4. A t6mogatfs foly6sit6sAr6l, felhaszndlSsdr6l 6s elszdmol6sdr6l a Szerz6d6 felek a jelen
tdmogat6si szerzSd1st [a tovSbbiakban: SzerzSd1s) megkotik azzal a kikot6ssel, hogy a
szerz6d6ses jogviszonyukban a jelen tdmogatiisi szerz6d6sben nem vagy nem kell6
m6rt6kben szabAlyozott k6rd6sekben a PllyAzati Kifrds tdrgy6ban a Lebonyolit6 honlapjSn
megjelentetett Altaliinos Szerz6d6si Felt6telek [a tov6bbiakban, ASZnI rendelkez6seit kell
megfelel6en alkalmazn i.

IL A szerz6d6s tiirgya 6s c6lia

2.1.. A SzerzSdds tArgya a Kedvezm6nyezett r6sz6re vissza nem t6ritend5 kdlts6gvet6si
tdmogatds nyrijtisa a pllylzatban 6s a kolts6gtervben r6szletezett c6lok megval6sitfsfra. A
Kedvezm6nyezett koteles a t5mogat6st a ,,Szoci6lis bolt Koml6n"cimfi elfogadott pAlyAzat
megval6sit6sSra forditani [a tov6bbiakban egytitt: szakmai feladat vagy p1lyitzati programJ.

2.2. A tSmogatSsi c6lok [t6mogatott tev6kenys6gek) korm6nyzati funkci6 szerinti besorol6sa:
1 0 7090 Rom6k t6rsadalmi integrdci6j6t el6segit6 tev6kenys6gek, programok.

III. A timogat6s forrfsa, iisszege

3.1. A Lebonyolito - aSzerzSd1s 2.1. pontjdban foglalt pSlylzati program megval6sftAsAhoz?**
O57 3LZ Ft, azaz kett6milliGii_wen_lslq7qr;h{qom576zt.i7ertkett6 forint vissza nem
t6ritend5 anyagi t6mo gat5st nyrij t a Kedvezm6n y ezett r 6sz6r e.

3.2. A tdmogatds forrSs6t a Magyarorsz|g2014.6vi kozponti krilts6gvet6s6rSl szol6 2013.6vi
CCXXX. torv6ny 1. szAmri mell6klete, XX. Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma fejezet, 20.
fejezeti kezel6sii el6ir{nyzat cim, 20 /59 /5. ,,Tdrsadalmi, gazdas6gi, teriileti
hdtr6nyl;iegyeniit6st el6segit6 programok, szal<koll6giumok" fejezeti kezel6s( el6irlnyzat1.
r6szfeladat el6ir 6nyzat6n rendelkez6sre 6116 keretosszeg biztosftj a.

3.3, A PAlyinati Kiirds szerint sajdt forr6s el6frds6ra nem kerr.ilt sor. A tdmogatAs forr6s6nak
AHT azonosit6 szdma: 331195, a tSmogatdsi intenzit6s100%0.

3.4. A Kedvezm6nyezett kijelenti, hogy az 6ltaldnos forgalmi ad6 levon6sdnak jogosults6ga,
illet5leg az ad6teher Sthdritdsa t6rgy6ban a pAlyAzati k6relem benyfjt6sakor tett
nyilatkozatdt fenntartja, egyrittal kotelezetts6get vdllal arra, hogy az e vonatkozdsban
bekovetkezett v6ltoz6st a tudomds6ra jut6st6l szdmitott B napon beltil ir6sban bejelenti a

Lebonyolft6nak.

IV. A t6mogat6s foly6sitfsa

4.1.. A Lebonyolit6 - a Kedvezm6nyezett indokolt 6s j6v6hagyott k6relme alapjdn - a

t6mogat6s cisszeg6b5l 100 %o-os m6rt6kii tdmogatfsi el6leget foly6sit a Kedvezmlnyezett
r6sz6re az lltala megjelolt p6nzforgalmi sz6ml6ra tort6n5 utal6ssal - aPAlylzati Kifr6s 12.1.
pontj6ban meghat6rozottak szerint - a jelen SzerzSd1s Szerz6dS felek Sltal tort6n6 alSirAsAt
kovet6 30 napon beltil [a tovdbbiakban: t6mogat6si el6leg].

4.1.1, A Kedvezm6nyezett biztosit6kk6nt kcjteles - legk6s6bb a r6sz6re megit6lt kcilts6gvet6si
t6mogat6s foly6sitdsdnak a tdmogat6si szerz5d6sben meghatdrozott id6pontj6t megelSzS
otodik napon - benyfjtania a Lebonyolit6hoz valamennyi - jogszab6ly alapjAn beszed6si
megbiz6ssal megterhelhet6 - fizet6si szlmlAjlravonatkoz6an,aSzerzSd6sben meghat6rozott
ellen6rz6si v6ghat6rid6vel megegyez6 hat6rid6ig a Lebonyolit6 jav6ra sz6l6, csak a
Lebonyolit6 frdsbeli hozzAjArulSs5val visszavonhat6 beszed6si megbiz6sra felhatalmaz6
nyilatkozatlt p6nzigyi fedezethiSny miatt nem teljesithet6 fizet6si megbiz6s eset6re a

kovetel6s legfeljebb harmincrjt napra val6 sorba 6llit;isdra vonatkoz6 rendelkez6ssel egytitt.

**. #
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4.1,.2. A biztosft6knyrijtdsi kdtelezetts6g r6szletes szabdlyait az ASZF 3.2.1.-3.2.3. pontjai, a
PAlylzati Kiirds 7.4. pontja, valamint aPSlylzati Utmutat6 8.1 pontja tartalmazzlk.

4.2. Alebonyolft 6 az ASZE 7.1. pontjdban 6s a Szerz6d6s 7.1. pontj6ban r<igzitettz(ro szakmai
besz6mol6 6s p6nztigyi elsz{mol6s Lebonyolit6 dltal tort6n6 elfogadfs6t kcivet6 15 napon
beliil foly6sitja a tdmogatSsnak - a Szerz6d6s 3.1. pontj6ban rogzitett osszeg6b6l - a
tdmogatdsi el6leggel csokkentett fennmarado r6sz6t a Kedvezmlnyezett r6sz6re az altala
megjelolt p6nzforgalmi szAmllra tort6n6 utalfssal [beszdmolSs elfogaddsdt kdvet6
foly6sitiis).

4.3. Fel kell ftiggeszteni a k<ilts6gvet6si t6mogatds foly6sit6s6t, ha azt jogszablly elSirja,vagy
a Szerz6d6s megkot6s6t krivet5en a Kedvezm6nyezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a
Lebonyolit6 olyan kortlm6nyrSl szerez tudom6st, amely a t6mogat6s visszavonSsdt, a
Szerz6d6s felmonddsSt vagy az att6l trirt6n5 elSll6st teheti sztiks6gess6.

4.4. A Kedvezm6nyezett a PiilyAzati KifrSs 12. pontjitnak, valamint a PAlydzati 6tmutat6
4.3.11. pontjfban foglaltak 6rtelm6ben nem r6szesrilhet krilts6gvet6si tdmogat6sban,
amennyiben lejSrt esed6kess6gii kriztartozS,sa van. Az dllamhdztartdsr6l sz6l6 torv6ny
v6grehajtSsdr6l sz6l6 368/201,1,. (XII.31.) Korm. rendelet [a tovibbiakban: Avr.) 79. S-5ban
foglaltak szerint a Magyar Allamkincst6r a megit6lt 6s Kedv ezmlnyezett szimAra foly6sftdsra
kertil6 kolts6gvet6si t6mogat6sb6l az Sllamhdztartdsr6l sz6l6 201L 6vi CXCV. tdrv6ny
(tov6bbiakban: Aht.) 50. S t3) bekezd6se szerinti koztartozls risszeg6t ad6nemenk6nt utalja
6t az 6llami ad6hat6s6gnak. A jelen pont szerinti visszatartSs a Kedvezm6nyezettnek - a
t6mogatAs megszerzlse 6rdek6ben vdllalt - kotelezetts6geit nem 6rinti.

4.5. A koziariozAs vizsg6lat6nak r6szletes szabSlva it az ASZF 3.6.1.-3.6.2 pontjai tartalm-azzlk.

V. A tiimogatfs felhasznflisa

5.1. A PSlyAzati Ki[r6s 2.1. pontja szerint a tdmogatisi id6szak: 2014. jrilius 1. - 2015. dprilis
30. A Kedvezmlnyezettpiiyizati k6relm6ben a tAmogatAs felhaszndlSsiinak iddtartamak6nt
a kdvetkez6 id6szakot jelolte meg: kezd6 id6pont: 2OL4. irilius 1. zA16 id6pont: 20L5.
dprilis 30. [a tovSbbiakban: tdmogat6si id5szak). - --
5.2. A Kedvezm6nyezetl tudom6sul veszi, hogy a szakmai feladat6t kiz6r6lag a Szerz6d6s 5.1.
pontj6ban rogzitett id6tartamon beli.il val6sfthatja meg, az elszAmolSsa sor5n csak a
tdmogatdsi id5szakot terhel6 szSmlSk szdmolhat6k el [szAml5n, bizonylaton szerepl6
teljesites Q!tuma), melyek p6nztigyi teljesit6s6nek [kifizet6s6nek) az elszlmolfsi hat6rid5
v6g6ig meg kell tort6nnie.

5.3. A Kedvezm6nyezett tudomdsul veszi, hogy a pAlyinati program megval6sit6sa sor6n az
ASZf' S.t, pontj6nak a) alpontjfban, tov6bb6 a PAlyinati Kiirdsba n 6s Pitlyinati Utmutat6ban
foglaltakon kfviil egy6b kozremiikod6t nem vonhat be. Nem min6stil kozremfikdd6nek, akit6l
a Kedvezm6nyezett a t6mogatott tev6kenys6g megval6sft6sa sordn szolgiltatdst vagy Srut
vds6rol.

5.4. A Kedvezm6nyezett a szakmai feladat megval6sit6sa sordn a kolts6gvet6sbSl nyrijtott
tdmogat6s terh6re a szAzezer forint 6rt6khat6rt meghalad6 6rt6kfi, 5ru beszerz6s6re,
szolgSltat6s megrendetesere=iranyd,lo ii,ieii6d6i li'iraiahg farb;n koth{! ii,irUan-to.ott
szerzSdls min6sril az elkrildott, visszaigazolt megrendel6s. Az ir6sbeli alak megs6rt6se a
szerzSd6s 6rv6nyess6g6t nem 6rinti, de a kifizet6s a t6mogatott tev6kenys69 kolts6gei kozott
nem vehet6 figyelembe.
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5.5. A Kedvezm6nyezett tudomdsul veszi, hogy a kolts6gvet6si tdmogat6s felhaszndl6sdt - ha
ennek a kozbeszerz6sekr6l sz5l6 trirv6ny szerinti felt6telei fenn6llnak - kcizbeszerz6s
alkalmaz6s6hoz kell kotni.

5.6. A Kedvezm6nyezett tudomdsul veszi, hogy a tdmogatds felhaszn6lfsdnak tovdbbi
r6szletes szab6lyait az ASZp 5.1.-5.2. pontjai tartalmazzlk.

VI. A Szerz6d6s m6dosit6sa

6.L. A Szerz6d6s m6dosftdsdt a kolts6gvet6si t6mogatds c6lja, osszege, az azt al6tiimaszt5
kolts6gterv, tovSbbd a t6mogatds felhaszn6lSsSnak kezd6 id6pontja 6s v6ghatdrideje
tekintet6ben az eredeti vagy m6dositott Szerz6d6sben a tSmogatSs felhasznil6sdra
meghat6rozott v6ghatdrid6 letelt6ig, tdmogatds felhaszn616sf16l tort6n6 beszdmol6s
hat6rideje tekintet6ben az eredeti vagy m6dositott Szerz6d6sben meghatArozottbesz6mol6si
hatdridd letelt6ig a Kedvezmlnyezettir6sban indokolt k6relem alapjdn kezdem6nyezheti.

6.2. A Kedvezm6nyezett irdsbeli indokol6si kritelezetts6ge
szintj6n a kolts6gvet6si t6mogatSs legfeljebb 10 %o,os m6rt6k[i

alapjdn a krilts6gterv rovatai
elt616se megengedett.

6.3. A szerzSdlsm6dositds r6szletes szabdlyait az ASZF 6.1.-6.5. pontjai, valamint aPAlylzati
Utmutat6 10. pontja tartalmazzlk.

VII. A szakmai beszdmol6 6s p6nziigyi elsz6mol6s teljesit6se

7.1,. A Kedvezm6nyezett koteles a pllyfnati k6relm6ben vdllalt szakmai feladat
megval6sitds6r6l, a t5mogatott tev6kenys6g megval6sftSs6nak szakmai vonatkozAsair6l,
tapasztalatair6i, a t6mogatds <isszeg6nek 6s a t6mogat6si el5ieg felhaszn6l6sAr6\, z{16
szakmai besz6mol6t 6s p6nztigyi elsz6molist (a tovdbbiakban egytitt: besziimol6j
benyrijtani a Lebonyolit6 r6sz6re.

7.2. A Kedvezm6nyezettbesz6mol6si kotelezetts6g6nek aPAlylzati Utmutat6 11. pontj6ban
elSirtak szerint Iegk6sSbb apllylzati program befeiezr5s6t kiivet6 30. napon beltil koteles
eleget tenni a beszdmol6 EPER fehilet6n tort6n6 benyfjt6sdval, tov6bb6 a p6nzrigyi
elsz6mol6st tartalmaz6 dokumentAci6nak a Lebonyolit6 r6sz6re papfr alapon trirt6n6
megktild6s6vel. A p6nzrigyi elszdmolSs 6s szakmai beszdmol6 csak egytittesen tekinthet6
besz6mol6nak.

7 .3. A Kedvezm6nyezett tudom6sul veszi, hogy a p6nzrigyi elszAmolSst a t6mogatAsi szerz6d6s
mell6klet6tk6pez6 kolts6gterwel osszehasonlithat6 m6don kell elk6szfteni. A besz6mol6si
kotelezetts6g teljesit6s6nek r6szletes szab5lyait az ASZE 7 .1,-7.1,0. pontjai, valamint a

PAlyAzati Kiir6s 13. pontja 6s PAlylzati Utmutat6 11. pontja tartalmazzAk.

7.4. A kolts6gek felmeriil6s6tigazol6, eredeti szdmviteli bizonylatokat a Kedvezm6nyezett
z6rad6kkal latja el, amelyen felttinteti szoveges form6ban, hogy a sz6mviteli bizonylaton
szerepl6 osszegb6l mennyit szSmolt el a szerzSd6ssz6mmal hivatkozott t6mogatdsi szerz6d6s
terh6re {pl. ,,XX Ft a SZOC-FP-14-A-XXXX pAlytnati azonosit6 szdmon nyilv6ntart6sba vett
tdmogat6si szerz6d6s terh6re elsz6molva)" (=ZAnaOEKOLAS). A Kedvezm6nyezett a

z6rad6kolt eredeti szimviteli bizonylatr6l f6nymdsolatot k6szit, majd a m6solatrab6lyegz6vel
vagy k6k tollal rdvezeti: ,,A m6solat az eredetivel mindenben megegyezik." (vagy ezzel
megegyezS tartalmri hitelesit6si szdveg), ezt kcivet6en a f6nymdsolatot a k6pviselS vagy
meghatalmazott k6k tollal aldirdsdval 6s d6tummal ell6tja (=HITELESifESI.

7.5. A Lebonyolit6 eltekint a szAzezer forint 6rt6khat6rt
bizonylatok, kifizet6st igazol6 bizonylatok 6s dokumentumok

4

meg nem halad6 sz6mviteli
becsatol6s6t6l, amennyiben a
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sz6mlaosszesit6n felti.intetett adatok val6dis6g6t, az eredeti bizonylatokkal val6 egyez6s6g6t

6s az eredeti bizonylatok z6rad6kol6s6nak megtort6nt6t a szSmlaosszesit6n igazolia.

7.6. Aszakmai besz6mol6t 6s a p6nziigyi elsz6mol6st a Lebonyolit6 megvizsg6lja 6s maximum

k6t alkalommal a hi6nyossagok l<ilavitAsira, p6tl6sira 15, illetve L0 napos hat6rid6vel

felsz6litja a Kedvezm6nyezettet. Az els6 felsz6lftdst elektronikus titon, a mfsodik felsz6lftf,st

elektronikus 6s postai [ton, t6rtivev6nyes ktildem6nyk6nt kiildi meg. Amennyiben a

Kedvezm6nyezett a beszimol6 benyrijt6sAra vonatkoz6 kotelezetts 6g6t a hidnyp6tlisi

felsz6lit6s ellen6re hat6rid6ben nem teljesiti, vagy a megjelolt hianyossagokat nem p6tolja,

szerz6d6sszeg6st kovet el, amelynek eredm6nyek6nt Lebonyolit6 az ASZF-ben 6s a jelen

Szerz6d6sben foglalt j ogkovetkezm6nyeket 6rv6nyesftheti.

7.2. Ap6nztigyi elsz6mol6s maradv6nyrisszeg6t a Kedvezm 6nyezett koteles a SzerzSd|s 10'2

pontjdtan rrigzitettek szerint - a besz6mol6 benyfijt6s6val egyidej(leg - aSzerz6d6s szAm(ta,

u, Avlt es a {atyarati azonosit6ra tort6n6 hivatkoz6ssal - visszautalni a Lebonyolit6 r6sz6.re.

7.8. AKedvezm6nyezett koteles a timogat6si osszeget elktilcinftetten kezelni 6s a t6mogatdsi

osszeg felhaszn616s;ira n6zve elkiilonitett sz6mviteli nyilvAntart6st vezetni, A
Kedvezm6n yezett koteles a t6mogat6s felhaszn6l6sSt al6t6maszt6 dokumentumokat,

szimviteli bizonylatokat a sz6mvitelrSl sz6l6 2000. 6vi C, torv6ny vonatkoz6 rendelkez6se

szerint B 6vig meg6rizni. Amennyiben a dokumentumok fellelhet6s6gi helye megviltozik,

arr6l Kedvezm6niezett halad6ktalanul, de legk6s6bb B napon belul frdsban 6rtesiti

Lebonyolit6t.

VIII. A t6mogatSs ellenSrz6se

B.l. AzAvr. 85. g-6nak 6rtelm6ben a tdmogatSsi ig6ny jogoss5gft, a kolts6gvet6si t6mogat6s

felhaszn616sAt a jogszab6lyban, pitly(tzatiKiirdsban, PAlyAzatiUtmutat6ban 6s a Szerz6d6sben

meghatdrozott szervek ellen6rizhetik.

B.Z. Azellen6rz6sek lefolytatas6ra a t6mogat6si drint6s meghozatal6t, a t6mogatisi szerz6d6s

megkot6s6 t megelSz6en, a t6mogatis ig6nybev6tele alatt, a t6mogatott tev6kenys6g

befljez6sekor, ilLwe Iezardsakor, valamint a besz6mol6 elfogadAsft krivet6 cit 6vig kerulhet

sor.

8.3. Azellen6rz6sek lefolytatis6nak r6szletes szabalyait az ASZF 8.1.-B'5. pontjai, valamint a

p(iyizatiKiir6s 13. pontja 6s aPllyAzati Utmutat6 11.3. pontjai tartalmazzlk.

IX. Szerz6d6sszeg6s, felmond6s, elSll6s

9.1. A Lebonyolit6 - a t6mogat6s ig6nyl6s6nek jogszeriis6g6t6l, valamint a Szerz6d6sben

foglaltak megs6rt6s6nek kdrtiim6nyeit6l fiigg6en - jogszab6lyban, az Avr.82. $-6ban, illet6leg

^r'(SZ; 
9.1. iontj6ban meghat6rozott egy6b esetek mellett jogosult a t6mogatisi szerz6d6st6l

elillni, azt felmondani.

X. A tdmogatis visszafizet6se

10.1. A Kedvezm6nyezetttudomdsul veszi, hogy a t6mogat6sok iogosulatlan ig6nybev6tele,

jogszab6lys6rt6 vajy nem rendeltet6sszerii felhaszn6l6sa, tov6bbA a Szerz6d6st6l tort6n6

eldll6s, annak felmonddsa eset6n koteles a jogosulatlanul ig6nybe vett t6mogat6s osszeg6t

iigyleti, k6sedelem eset6n k6sedelmi kamattal novelt m6rt6kben visszafizetni a Lebonyolit6

r6sz6re.

W
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L0.2. A Kedvezm6nyezetta jogosulatlanul ig6nybe vett tdmogatds osszeg6t, illetSleg a fel nem
haszndlt tdmogat6s osszeg6t [maradviny) kdteles visszafizetni a plnz:f.gyi teljes(t6s
t6rgy6v6ben a Lebonyolft6 rendelkez6s6r6 bocsdrott 10032000-ot22o329-s0000579
lebonyolftisi szimlaszAmra, tSrgy6vet kovet6en a Lebonyolft6 Magyar Allamkincstdrndl
vezetett 10032000 -O145L461-0000000 O szlmlAjAra tcirt6nS utalSssal a szerzSdlsszdm 6s
az AHT azonosit6 megjelol6s6vel.

10.3. Ha a Kedvezm6nyezett nem teljesfti a tdmogatds visszafizet6s6re vonatkoz6
kotelezetts6geit, a visszafizet6si kdtelezetts69 6rv6nyesit6se beszed6si megbiz6ssal trirt6nik,
ennek eredm6nytelens6ge eset6n az cisszeget 6s kamataitaz ad6hat5sSg ad6k m6djdra hajtja
be.

XI. Kifog:is benyfitisa

11.1. A Kedvezm6nyezettaz Avr.90. S szab6lyai alapjdn kifogdst nyrijthat be, amennyiben
v6lem6nye szerint a pAlyAzati elj6r6sra, a t6mogat6si dont6s meghozatalSra, a Szerzldds
megkot6s6re, a t6mogatds foly6sit:isdra, visszakovetel6s6re vonatkoz6 elj6r6s
j ogszab6lys6rtS.

11.2. A kifog6s el6terjeszt6s6nek r6szletes szab6lyait az ASZE 11.1.-11.3. pontjai, valamint a
PAlylzati Kiirds 15. pontja 6sPAlyAzati Utmutat6 16. pontja tartalmazza.

Xll. Z61 6 rendelkez6sek

1.2.1. A Kedvezm6nyezett tudomisul veszi, hogy jelen Szerz5d6s hat6lybal6p6s6nek felt6tele
az ASZF tudom6sui v6tele 6s elfogadSsa. A Xedvezm6nyezett a jelen SzerzSd6s al;iir6sSval
nyiiatkozik arr<il, hogy az ASZF rendeikez6seiL megismerte, 6s annak tartaimil elfr.lgadta,
magdra n6zve kotelez6nek ismeri el.

12.2. Szerz6d6 felek aSzerzSd6sb6l eredd jogvit6ikat els6sorban tdrgyaldsos riton kotelesek
rendezni. A SzerzSdS felek kijelentik, hogy az egymfs r6.sz6.re megkrildott 6rtesit6sek 6s
nyilatkozatok megt6tel6t ir6sban kritelesek teljesiteni az ASZF 12.2. pontl6ban foglaltak
alapj6n.

12.3. A Kedvezm6nyezettpAlylzati dokument6ci6j1taSzerz6d6s 6s annak mell6kletein kivril
a p6lyAzati k6relme, m6dositisi k6relmei, valamint az lltala benyrijtott nyilatkozatok k6pezik.
A SzerzSd1s rendelkez6seit a Kedvezm6n yezett pAlyizati k6relme, nyilatkozat ai, a SzerzSdls
mell6kletei , aPAlyAzati Kiirds 6s aPiilyAzati ftmutat6 alapjin kell 6rtelmezni. A Szerz5d6sben
nem vagy nem kell6 r6szletess6ggel szabdlyozott k6rd6sek tekintet6ben a magyar jog
szabAlyai - els6sorban ASZF, a Ptk., az Aht., az Avr. 6s a 84/2013. (XII. 30.J EMMI rendelet -
az iriinyad6ak.

12.4. SzerzSd6 felek rogzftik, hogy a Szerz6d6ssel osszefiigg5 adatok nem min6stilnek rizleti
titoknak, nem tarthatSak vissza rizleti titokra hivatkoz6ssal, amennyiben azok megismer6s6t
vagy nyilv6nossSgra hozalallt torv6ny kcjz6rdekb6l elrendeli. A Lebonyolit6 nem hozhatja
nyilvSnossAgra azokat az adatokat, amelyeknek megismer6se a Kedvezmlnyezett tizleti
tev6kenys6g6nek v6gz6se szempontj6b6l arSnytalan s6relmet okozna - igy ktilcincjsen
technol6giai elj6rdsra, miiszaki megold6sra, know-how-ra vonatkoz6 adatokat -, felt6ve, hogy
ez nem akadSlyozza meg a koz6rdekb6l nyilv6nos adat megismer6s6nek lehet6s6g6t.

12,5. Az egyestil6si jo916l, a kcjzhasznri jogfllSsr6l, valamint a civil szervezetek miikod6s616l
6s t5mogat5s5r6l 201,1,.6vi CLXXV. ttirv6ny (a tovAbbiakban: Civil torv6ny) 75. $-6nak (1)
bekezd6se 6rtelm6ben csak olyan civil szervezet kaphat kolts6gvet6si tAmogatdst, amely
let6tbe helyezte besz5mol6jdt a Civil torv6ny 30. S-6nak el6irAsa szerint. A Kedvezm6nyezett

il
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koteles arra, hogy aSzerzSd|s al6ir6sdval egyidejiileg benyrijtsa a Lebonyolit6 r6sz6re a20L3.
6vre k6szftett besz6mol6jdnak m6solatdt, valamint megfelel6en igazolja azt,hogy a beszdmol6
kozz6t6tel6t a civil szervezetek bir6s6gi nyilv6ntart6sdr6l 6s az ezzel osszefnggS elj6rdsi
szabdlyokr6l sz6l6 torv6nyben meghatdrozott m6don 6s hatdrid6ben kezdem 6nyezte.

1,2.6. A Kedvezm6nyezett vdllalja, hogy a szakmai feladatdnak megval6sitSsa sordn
kommunik6ci6jiban, kiadv6nyaiban a TAmogat6 6s Lebonyolit6 nev6t 6s hivatalos log6j6t
megjelenfti az ASZ9 12.7. pontjiban 6s a P6lydzati KiirSs L4.L.-14.2. pontjaiban foglaltak
alapjdn,

1,2.7. A SzerzSd6s 7 szfmozott oldalon, n6gy egymfssal megegyezS, eredeti p6ldinyban
k6sztilt, amelybSl 1 p6ldfny a Kedvezm6nyezettet, 1 p6lddny a Lebonyolft6t, 2 p6ldilny a

Temogat6t illeti meg. Felek a SzerzSd6sben foglalt felt6telekkel egyet6rtenek, azokat
elfogadjdk, 6s a Szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyezSt hivatalosan irjdk al6. A
Szerz6d6s a mindk6t f6l altali al5(riist kovet6en jiin l6tre.
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