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T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S (BRUTTÓ/(NETTÓ) UTÓFINANSZÍROZÁSÚ
BERUHÁZÁSI CÉLÚ, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
amely létrejött egyrészről a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
székhely: 1087 Budapest, Kálvária tér 7.
képviselő: Komáromi Róbert főigazgató
adószáma: 15312778-2-42
KSH száma: 15312778-8413-312-01
(a továbbiakban: Támogató),
másrészről a(z)
………………………………………….
Székhely címe:
Törvényes képviselőjének neve, beosztása:
Adószám:
KSH-száma:
Pénzforgalmi számlaszáma (ahová a támogatás
összege utalható) és a számlavezető pénzforgalmi
szolgáltató neve:
OM-azonosító (szakképző iskola esetén):
Felsőoktatási intézményazonosító
(felsőoktatási intézmény esetén):
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:
A gazdasági feladatokat ellátó intézmény neve, címe:
A
gazdasági
feladatokat
ellátó
intézmény
elszámolási számlájához kapcsolódó pénzforgalmi
(fizetési)
számlaszáma
és
számlavezető
pénzintézetének
neve:

(pénzforgalmi

szolgáltatójának)

(a továbbiakban: Támogatott)
között az alábbiak szerint részletezett tartalommal:
1. Bevezető rendelkezések
1.1. A szerződés célja a gyakorlati szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás
megvalósítására, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) képzési alaprész 2013. évi decentralizált
beruházási
kerete
terhére
a
Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal
által
a(z)
,,…………………………….."elnevezésű nyilvános pályázati kiírásra (a továbbiakban: Pályázati
Kiírás) a Támogatott által benyújtott pályázat (a továbbiakban: Pályázat) alapján, az abban foglaltak
végrehajtásához szükséges, az NFA képzési alaprészéből elnyert támogatás nyújtása feltételeinek
rögzítése a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) 17. § b) és 19. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

1

Szerződés száma: DT-

/

/2013

1.2. A támogatással megvalósítandó fejlesztéssel közvetlenül érintett, tanulószerződéssel rendelkező
tanulók, illetve a gyakorlatigényes alapképzési szakokon a hallgatók létszáma: ……….., azaz
………….. fő.
1.3. A támogatás intenzitása: ……...%
2. A támogatás célja
2.1. A támogatás célja a Támogatott által benyújtott pályázat (a továbbiakban: Pályázat) alapján az
abban foglalt fejlesztési célú beruházás költségeihez történő hozzájárulás.
2.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a Pályázatában és a jelen
szerződésben meghatározott célra használhatja fel.
3. A támogatás formája, összege, forrása
3.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.2. A támogatás összege: ……………,- Ft azaz …………..forint.
3.3. A támogatás forrása: a NFA képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási kerete.
3.4. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy általános forgalmi adó visszatérítésére
nem jogosult, egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen jogállásának megváltozása miatt
vagy más okból a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa
megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett,
illetve áthárított és a jelen szerződés alapján támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő
támogatási összeget köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok
szerint visszatéríteni a Támogató részére. (BRUTTÓ szerződés esetén)
3.4. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy általános forgalmi adó visszatérítésére
jogosult, egyúttal tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során kizárólag az általános
forgalmi adó nélküli bekerülési értéket számolhatja el. (NETTÓ szerződés esetén)
4. A támogatás folyósításának módja
A Támogató a támogatást a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett számlájáról
pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés bevezető rendelkezései körében
megadott pénzforgalmi számlájára az 5. pontban meghatározott ütemezés szerint.
5. A támogatás ütemezése
5.1.
A Támogató attól számított 15 banki munkanapon belül intézkedik a Kincstár felé
……………….Ft, azaz ……………. forint támogatási előleg (a továbbiakban: előleg) folyósítása iránt,
hogy a Támogatott a jelen szerződés 3 példányát, továbbá bankszámlánként (fizetési számlánként,
pénzforgalmi jelzőszámonként) 2 eredeti példány beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó
felhatalmazást (11.1. pont) szabályszerűen aláírva, valamint egyéb dokumentumokat a Támogató
részére visszaküldte és az a Támogató részére a kézbesítés megtörtént (a támogatási szerződéssel
együtt kell visszaküldeni az annak részét képező mellékleteket is). A szerződésnek vagy annak
bármely - a szerződéssel és a Pályázati Kiírással összhangban lévő - mellékletének Támogatóhoz
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történő visszaérkezése hiányában a támogatás (ideértve az előleget is) nem folyósítható.
5.2. Felek rögzítik, hogy a támogatásból az előleghez képest fennmaradó ……………….- Ft, azaz
…………………….. forint támogatási összeg csak akkor folyósítható, ha a Támogatott a beruházás
jelen szerződés szerinti teljes összegéről (ideértve a 6.4. pont szerinti önrész tárgyévi ütemezés
szerinti, igazoltan felhasznált összegét, valamint a felhasznált előleget is) a 8.2. pontban rögzített
határidőig szabályszerűen elszámolt.
Az e pont szerinti, igazolt támogatási összeg folyósítását a Támogató a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/D. §-ában foglaltakra figyelemmel, az
NFA képzési alaprész pénzügyi lehetőségeinek függvényében, továbbá az egyéb feltételek megléte
esetén kezdeményezi a Kincstárnál, azt követően, hogy a Támogatott elszámolási kötelezettségének
a jelen szerződés 8. pontjában meghatározottak szerint megfelelően eleget tett, és elszámolását a
Támogató elfogadta.
5.3. A Támogatott köteles a szerződés tárgyával kapcsolatos mindennemű kiadását számviteli
nyilvántartásaiban, könyveiben elkülönítetten nyilvántartani, továbbá a támogatásból beszerzett
eszközöket, szoftvereket a befektetett eszközök analitikájában is elkülönítetten nyilvántartani.
Támogatott köteles a támogatás felhasználását igazoló bizonylatokat a 6.8. pontban meghatározott
képzési kötelezettségének időtartama alatt teljes körűen megőrizni, illetve a 9. pont szerinti
ellenőrzéskor az ezekre vonatkozó dokumentumokat az ellenőrzésre jogosult rendelkezésére
bocsátani.
6. A támogatás felhasználásának szabályai
6.1. A támogatás a Támogatott Pályázatában, a Beruházási tervben megjelölt képzéshez kapcsolódó
célok megvalósítására, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező beruházási tervben (a
továbbiakban: Beruházási terv) szereplő, taxatíve (tételesen) felsorolt beruházási célú, eszközök,
illetve az ezen eszközök működéséhez szükséges szoftverek (a továbbiakban együtt: Eszközök)
beszerzésére (a továbbiakban, valamint ezt megelőzően: Beruházás) használható fel. A Támogatott
tudomásul veszi, hogy az Eszközök üzembe helyezést követően felmerült fenntartási és működtetési
költségeinek elszámolására a jelen szerződés alapján nyújtott támogatásból nem jogosult.
6.2. A Támogatott - összhangban a Pályázatában foglalt nyilatkozatával - tudomásul veszi, hogy a
támogatásból kizárólag a Beruházási tervben taxatíve felsorolt, új Eszközök igazolt, (ÁFÁ-val
növelt/csökkentett) bruttó/nettó beszerzési értéke - levonva a 6.4. pontban meghatározott önrészt finanszírozható.
6.3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást, - beleértve az előleget is - a Pályázatában
foglaltak szerint kizárólag a Beruházás megvalósításához használhatja fel.
6.4. A Támogatott köteles a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás mellett ………………….,- Ft,
azaz .....................…………. forint, a Pályázatban szereplő vállalt saját forrást, önrészt biztosítani és
azt a Beruházás megvalósítása során elsőként felhasználni.
6.5. A Beruházás megkezdésének lehetséges legkorábbi időpontja a jelen szerződés 12.11. pont szerint
meghatározott hatályba lépési időpontjával egyezik meg.
6.6. A Beruházás befejezésének a jelen szerződésben vállalt határideje: legkésőbb 2014. április 30. (A
Beruházás befejezése e pont alkalmazásában a beszerzett Eszközök üzembe helyezésének,
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használatba vételének határideje.)
6.7. A Beruházás befejezése, illetve a jelen szerződés teljesítése az Eszközök beszerzése tekintetében
akkor megfelelő és szerződésszerű, ha a Támogatott a szerződésben meghatározottak szerint és az
esetlegesen szükséges hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően végrehajtja a Beruházást
(ideértve a beszerzett Eszközök üzembe helyezését is), és ezt igazolja a jelen szerződés 8. pontja
szerinti elszámolása során.
6.8. A Támogatott köteles a támogatás igénybevételével végrehajtott Beruházás keretében beszerzett
Eszközöket a Beruházási tervben megjelölt helyszínen a pályázati célok végrehajtására a
rendeltetésszerű használatba vétel (üzembe helyezés) hónapjától számítottan legalább 5 (öt) évig,
ingatlan esetében 10 évig - folyamatosan - működtetni, üzemeltetni.
6.9. A szakképzési hozzájárulásra kötelezett Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a
támogatás igénybevételével végrehajtott Beruházás keretében beszerzett Eszköz esetében a
rendeltetésszerű használatbavétel hónapjától számított 5 éven, ingatlan esetében 10 éven belül a
támogatással érintett gyakorlati képzést a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből
nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII.15.) NGM rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) 16. § (2) bekezdése szerint kettő, egymást követő tanítási éven túl szünetelteti,
megszünteti, vagy a Támogatott megszűnik, akkor a jelzett időszak hátralévő hónapjaira
időarányosan eső támogatási összegnek azt a hányadát köteles a Támogató Kincstárnál vezetett
10032000-00320346-70000007 számú NMH-NFA területi előirányzat-felhasználási keretszámlájára
visszafizetni, amilyen arányban az Eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolásra került.
6.10. A szakképzési hozzájárulásra kötelezett Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 6.8.
pontjában előírt kötelezettségének időtartama a gyakorlati képzés kettő, egymást követő tanítási
éven belül történő szüneteltetésének idejével meghosszabbodik.
6.11. A Beruházás végrehajtásának fenti időtartama alatt az Eszközök kizárólag a Támogató előzetes
jóváhagyásával és a képzési kötelezettségek átvállalásával idegeníthetők el, adhatók bérbe vagy más
használatába, illetve terhelhetők meg. A jóváhagyás feltételeként a Támogató - mérlegelési jogkörben
eljárva - jogosult kikötni azt is, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében az
Eszközök elidegenítése esetén az új tulajdonos a Támogatott helyébe - részleges elidegenítés esetén a
Támogatott mellé -, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén - e jogviszony
fennállásának idejére - a Támogatott mellé a jelen szerződéssel létrehozott támogatotti jogviszonyba
teljesítési segédként lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
6.12. A Támogató fenti, előzetes jóváhagyása esetén a képzési kötelezettségek átvállalása nélkül is
lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult Eszközök - pótlással együtt járó – teljes, vagy
részleges elidegenítése vagy selejtezése.
6.13. A Támogatott köteles az Eszközök állagmegóvását és vagyoni szempontú védelmét saját költségén
folyamatosan biztosítani, továbbá köteles gondoskodni az Eszközök rendeltetésszerű használatáról,
illetve az előírt folyamatos karbantartásról, valamint a szükséges javításokról.
Az e pont szerinti feladatok teljesítéséről a Támogatott köteles nyilvántartást vezetni, amelyeket a 9.
pontban meghatározott ellenőrzés során köteles bemutatni, azokba az ellenőrzésre jogosult részére
köteles a betekintést biztosítani.
6.14. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatásból beszerzett Eszköz neki nem
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felróható okból, pl. bűncselekmény folytán kikerül a birtokából, köteles azt legkésőbb 90 napon belül
összességében - a Pályázatában írtak figyelembe vételével - azonos, vagy jobb paraméterekkel
rendelkező új eszközzel pótolni. Támogatott köteles ennek megtörténtét - az Eszköz pótlásához
vezető események, körülmények részletes, megfelelő módon (pl. nyomozási iratok csatolásával)
történő dokumentálása mellett - a 8.2. pontban írt előírások értelemszerű alkalmazásával a Támogató
számára igazolni.
6.15. Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen szerződés 6.8. pontjában meghatározott
kötelezettségének időtartama a 6.14. pont szerint beszerzett új Eszköz üzembe helyezéséig eltelt
idővel meghosszabbodik.
6.16. A Támogatott köteles a Beruházás megvalósítása érdekében általa kötött szerződések teljesítésének
jogi biztosítására, illetve a megfelelő teljesítés érdekében köteles a tőle elvárható módon
haladéktalanul eljárni, így különösen az esetleges szerződésszegéssel összefüggő összes igényét
érvényesíteni.
6.17. A Beruházási tervben szereplő egyes tételek összegére vonatkozóan, a támogatási összeg - indokolt
esetben - legfeljebb 20 %-kal növelt értéke számolható el egyedileg, a Beruházás egészének
megvalósítása során fel nem használt támogatási összeg terhére, figyelemmel a 6.18. pontban foglalt
rendelkezésekre, továbbá a pályázati dokumentáció részeként kiadott "Elszámolási feltételek,
tudnivalók" című dokumentumban írtakra is.
6.18. Ha a Támogatott a Beruházási tervben felsorolt Eszközök beszerzésével nem merítette ki az elnyert
támogatási keretösszeget, úgy a támogatási keretösszeg maradványa nem fordítható - a Beruházási
tervben nem szereplő - további eszköz(ök) beszerzésére, illetőleg a Beruházási tervben feltüntetett
Eszközök darabszámának növelésére. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az ily módon keletkezett
maradvány-összegre nem jogosult, és azt köteles a Beruházás teljesítésétől számított 15 napon belül
visszafizetni a Támogató 10.4.4. pontban megjelölt számlájára oly módon, hogy a visszafizetésre
irányuló átutalási megbízáson közleményként a jelen szerződés számát kell feltüntetnie. A
Támogatottat késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetési
kötelezettség is terheli.
6.19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást - amennyiben a támogatás felhasználásával
megvalósított beszerzés értéke meghaladja a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt - csak a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően használhatja fel, ebben az esetben köteles 8.2.2. G. pont szerinti nyilatkozatot
benyújtani.
7. Tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség
7.1. A Támogatott köteles - a támogatás felhasználásának monitoringjához - a Támogató részére
indikátoradatok rendszeres szolgáltatására, amelyhez a www.munka.hu honlapról a Szak- és
felnőttképzés/NFA támogatások/Szakképzési monitoring adatszolgáltatás támogatásokhoz cím alatt
letölthető formanyomtatványt (indikátor táblázatot) kell felhasználnia. A honlapról letöltött és
kitöltött indikátor táblázatot a honlapon megadott feltételekkel, e-mailen csatolt fájlként a
nfakadec2013@lab.hu címre, nyomtatott formában aláírva, bélyegző lenyomattal ellátva pedig a
NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Támogatási Főosztály Képzési Támogatási Osztály (1439
Budapest, Pf.:630.) címre kell elküldeni.
A Támogatottnak az indikátor táblázatot a szerződéskötést követően, az első évben 2
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adattartalommal kell benyújtania, a tárgyévben a támogatási szerződés megküldésével egyidejűleg:
a „TERVEZETT" oszlopot és a „MEGVALÓSULT" oszlopot a 2013/2014-es tanév adott
szakképesítéseire vonatkozóan;
a Támogatottnak az indikátor táblázatot az azt követő 4 évben évente 1 alkalommal, minden év
október 15-ig kell benyújtania (csak a „MEGVALÓSULT" oszlopot).
7.2 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Támogatottnál a gyakorlati képzésben résztvevők létszáma
nullára csökken, a 6.9. pontban írtaknak megfelelően kell eljárni.
7.3 A Támogatott írásban köteles a jelen szerződés visszaküldésével egyidejűleg, megadni a szerződés
teljesítése során a képviseletében aláírásra jogosultak nevét (tisztségét) és a képviselet módját,
amennyiben a Pályázatában megadottakhoz képest ebben változás történt. Az e körben esetlegesen
bekövetkező változásról a szerződéses kötelezettség fennállásának teljes időtartam alatt köteles a
Támogatót haladéktalanul írásban tájékoztatni.
7.4 Támogatott tudomásul veszi, hogy a fentiek szerint arra nem jogosulttól származó jognyilatkozata a
Támogató irányában hatálytalan.
7.5 Támogatott haladéktalanul köteles írásban értesíteni Támogatót, amennyiben az 1.2. pontban
megjelölt létszám alá csökken az aktuális, a támogatással megvalósítandó fejlesztéssel közvetlenül
érintett, tanulószerződéssel rendelkező tanulói illetve a gyakorlatigényes alapképzési szakokon a
hallgatói létszám.
8. Elszámolás
8.1. A Beruházás megvalósítása illetve az elszámolás során a Támogatott köteles a Támogató által a
www.munka.hu honlapon közzétett, „Elszámolási feltételek, tudnivalók 2013." című elszámolási
útmutatóban foglalt előírások, feltételek maradéktalan betartására.
8.2. A Támogatott a Beruházási terv alapján beszerzett Eszközökre kifizetett beruházási összeg
(ideértve az előleg és az önrész összegét is) felhasználásáról legkésőbb 2014. április 30-ig köteles
egyszeri, írásbeli, teljes körű pénzügyi elszámolást (Elszámolási Dokumentációt) készíteni és azt 1 db
nyomtatott, aláírt és bélyegző lenyomattal ellátott eredeti példányban valamint elektronikus
formában eljuttatni a Támogató részére (a borítékon feltüntetve a támogatási szerződés számát).
8.2.1 Az Elszámolási Dokumentációt a Támogatottnak a következő címre kell megküldenie:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság
Támogatási Főosztály
Képzési Támogatási Osztály
1439 Budapest, Pf.:630.
8.2.2 Az elszámolásnak a közzétett, „Elszámolási feltételek, tudnivalók 2013." című elszámolási
útmutatóban foglalt előírásokban, feltételekben foglaltak szerint kell tartalmaznia az előírt
dokumentumokat, ezek körében - az önrész felhasználására is kiterjedően - tartalmaznia kell:
A. a támogatás felhasználását igazoló eredeti számlák hitelesített másolatait (a benyújtott számlák
kiállításának dátuma nem lehet korábbi, mint a jelen szerződés 12.11. pontban meghatározott
hatályba lépési időpontja), valamint a számla kiegyenlítéséről szóló bizonylat hitelesített
másolatait (a hiteles másolat készítése előtt, az eredeti számlákra rá kell vezetni az elszámolás
tényét, az elszámolt összeget, a jelen szerződés számát és dátumát);
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B. a beszerzett Eszközök állományba vételi bizonylatainak hitelesített másolatait;
C. elektronikusan előállított eredeti elszámolási formanyomtatványt, számlaösszesítőt és ellenőrzési
lapot;
D. EU-n kívüli országból történő import beszerzés esetén az Eszköz(ök)ről kiállított egységes
vámáru nyilatkozatot, valamint vámhatározat Támogatott által hitelesített másolatát, valamint
idegen nyelvű számla esetén annak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. által
készített hiteles fordítását, a kifizetésről szóló banki igazolás másolatát;
EU-tagállamból történő beszerzés esetén nemzetközi szállítólevél (CMR) hitelesített másolatát,
valamint idegen nyelvű számla esetén annak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
által készített hiteles fordítását, a kifizetésről szóló igazolás másolatát; a felszámítandó ÁFA
összegét dokumentáló számviteli bizonylatot;
E. a Támogatott törvényes képviselőjének cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozatot, melyben
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az állami költségvetéssel (az állami és az
önkormányzati adóhatósággal, továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait kezelő
szervekkel) szemben nincs lejárt határidejű tartozása, továbbá az államháztartás alrendszereiből
folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása sincs;
F. Támogatott képviselőjének cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozatot, melyben büntetőjogi
felelőssége tudatában kijelenti, hogy a benyújtott állományba vételi bizonylatokat a szigorú
számadású bizonylatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli, és a számviteli
rendszerében ezek a bizonylatok alapdokumentumként illetve az alapdokumentum részeként
kerültek kiállításra, továbbá azt, hogy minden adatot és alapbizonylatot másolatban hiánytalanul
a Támogató rendelkezésére bocsátott, az eredeti alapbizonylatok a Támogatott (intézmény
megnevezése, címe, jelen támogatási szerződés száma) elszámolási nyilvántartásában
megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra
és ellenőrzésre;
G. Támogatott képviselőjének cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozatot, melyben büntetőjogi
felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Beruházás megvalósítása során - amennyiben a támogatás
felhasználásával megvalósított beszerzés értéke meghaladta a vonatkozó közbeszerzési
értékhatárt - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően járt el.
8.3. Az elszámolásnak illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan
részletezettségűnek kell lennie, melynek alapján a beszerzett Eszközök és az azokra kifizetett
ellenérték, illetve a Beruházási tervben felsorolt Eszközök és az azokra folyósított (folyósítandó)
támogatási összeg egyértelműen beazonosítható és egymással megfeleltethető.
8.4. A Támogatott az elszámolást - a jelen szerződés feltételeinek teljesítésén túlmenően - úgy köteles
elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás pályázati céloknak megfelelő és szerződésszerű
felhasználásának részletes ellenőrzésére.
8.5. Az Elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a
Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.
8.6. Ha az elszámolás nem a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően került benyújtásra, a
Támogató, 8 munkanapos (pót)határidő biztosítása mellett felszólíthatja a Támogatottat annak
hiánypótlására (kijavítására, kiegészítésére).
8.7. Támogatott tudomásul veszi, hogy - a terhére felróható okból - az elszámolás nem történhet
később a jelen szerződés 8.2. pontjában meghatározott határidőnél. A határidő túllépése a 10.2. n)
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alpont szerinti szerződésszegésnek minősül.
8.8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 8.6. pontja szerinti hiánypótlás benyújtását és
annak Támogató általi ellenőrzését követően a kifizetésre kerülő támogatási összeg megállapítása a
Támogatónál rendelkezésre álló, szerződésszerű Elszámolási Dokumentáció alapján történik.
9. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
9.1. A Támogatott köteles teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeinek teljesítését - így különösen a Beruházást - akár a megvalósítás befejezése előtt,
akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai, továbbá a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint jogszabályban megjelölt egyéb szervek
ellenőrizzék.
9.2. Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a szerződés támogatotti
teljesítésével, a támogatás jogszerű felhasználásával kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és
más dokumentációt - ideértve az önrész felhasználására vonatkozó dokumentumokat is - kérhet,
azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban
felvilágosítást kérhet, a beszerzett Eszközökről fénykép- és videofelvételt készíthet.
Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy
a) megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b) részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs
anyagokba a betekintést lehetővé tenni,
c) kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről
nyilatkozatot tenni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.
9.3. Az ellenőrzés során, azzal összefüggően a Támogatott köteles a Támogató megbízottjai részére
biztosítani a helyiségeibe történő bejutást, a támogatás alapján beszerzett Eszközök megtekintését
illetve vizsgálatát, továbbá köteles teljes körű adatszolgáltatásra a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben.
Az ellenőrzéssel összefüggésben a Támogatott szükség szerint köteles az ellenőrzést végző személy
részére biztosítani távközlési illetve meglévő irodatechnikai berendezéseinek díjtalan használati
lehetőségét.
9.4. Az ellenőrzést végző az ellenőrzés megállapításairól és a szükséges intézkedésekről
jegyzőkönyvet készít, melyet a Támogatott is köteles aláírni. A Támogatottnak joga van az ellenőrzés
során keletkezett iratokba betekinteni, a jegyzőkönyvet megismerni, a megállapításokkal
kapcsolatban felvilágosítást kérni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon belül
észrevételt tenni.
10. A szerződés megszűnése
10.1. A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés 10.2. pontjában - nem taxatív
módon - meghatározott esetek bármelyikével megvalósított, súlyos szerződésszegése esetén a
Támogató szerződéstől való elállásával vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási
szerződés 10.3. pont szerinti rendes felmondásával.
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10.2. A Támogató elállását illetve azonnali hatályú felmondását megalapozó, súlyos szerződésszegésnek
minősülő főbb esetek:
a) a Támogatott bármely, a jelen szerződés tárgyát képező Beruházás megvalósítása vagy a
Pályázatban meghatározott célok érvényesülése szempontjából lényeges érdeksérelmet
eredményező szerződésszegő magatartása, így különösen, ha a Támogatott
aa) nem a Pályázatában vállalt és ott részletesen körülírt Beruházást valósítja meg, vagy attól
eltér, értve ez alatt azt az esetet is, ha a 9. pont szerinti ellenőrzés során nem igazolja
megfelelő módon a Beruházási tervben szereplő és a Beruházás során beszerzett Eszköz(ök)
egyezőségét;
ab) nem a Pályázatában meghatározott célra és a 6.8. pontban megjelölt helyszínen és időtartamig
használja, működteti a Beruházás során beszerzett Eszközöket;
b) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;
c) a Támogatott neki felróható okból - a fentiekben írtakhoz képest egyéb módon - megszegi a jelen
szerződésben, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget a 9.
pont szerinti ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy a 6.11. pontban
meghatározott kötelezettségét megszegi,
d) a Támogatott a Beruházás során beszerzett Eszközöket nem a rendeltetésüknek megfelelően
használja, illetve elmulasztja az állagmegóvásuk szempontjából szükséges karbantartást, vagy a
Támogatottnak felróható módon azok kikerülnek a birtokából;
e) a Támogatott nem érvényesíti a támogatás felhasználásával összefüggő szerződések
vonatkozásában a másik fél esetleges szerződésszegésével összefüggő összes igényét;
f) a jelen szerződés keltétől számított 3 (három) hónapon belül a szerződés teljesítése nem kezdődik
meg, illetve a Támogatott a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és
késedelmét ezen idő alatt írásban sem igazolja;
g) a Támogatott a támogatás maradvány-összegének visszafizetésére vonatkozó, 6.18. pont szerinti
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget;
h) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a Pályázatában, a vonatkozó
elszámolásában, annak lényeges szakmai, pénzügyi tartalmát illetően, illetve a támogatás
folyósítása érdekében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
szolgáltatott;
i) ha a Támogatott az Ávr. 72. §-a alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
j) a Beruházás meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Támogatottnak
felróható okból következett be;
k) a Támogatott a Beruházás meghiúsulásának, tartós akadályba ütközésének vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéséhez képest bekövetkező változások bejelentésével késedelembe
esik, azaz nem jelenti haladéktalanul azokat;
l) a Támogatott a 8. pontban meghatározott formában és (pót)határidőre nem tesz maradéktalanul
eleget elszámolási kötelezettségének;
m) a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése;
n) ha a Beruházás, illetőleg a képzés megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
jelen szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
o) a Támogatott késedelembe esik bármely, a szerződés teljesítésével összefüggő lényeges
körülményben bekövetkezett változás - pl. a Támogatott ellen csőd-, felszámolási,
végelszámolási, vagy egyéb, a Támogatott megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás megindulása - bejelentésével;
p) a Támogatott a 7. pontban meghatározott adatszolgáltatási (tájékoztatási) kötelezettségeinek a
megjelölt határidőkre, illetve az mulasztás megszüntetésére vonatkozó felszólításban megjelölt
határidőben sem tesz eleget, és késedelmét 15 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki;
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q) a Beruházás végzéséhez esetlegesen szükséges hatósági engedély visszavonásra kerül;
r) a 6.19. pont alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles Támogatott az Eszközök
beszerzését közbeszerzés mellőzésével bonyolítja le;
s) nem, vagy nem megfelelően vagy késedelmesen tesz eleget a jelen szerződés 6.14. pontjában írt
tájékoztatási (adatszolgáltatási) kötelezettségének;
t) a Támogatott - vagy a rá való tekintettel harmadik személy - részéről nyújtott biztosíték (pl. a 11.
pontban meghatározott beszedési megbízás érvényesíthetősége) megszűnik, megsemmisül vagy
értéke egyébként számottevően csökken, és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű
határidőn belül nem intézkedik.
10.3. A Támogató rendes felmondással - 15 napos felmondási idővel - szüntetheti meg a szerződést,
amennyiben fenntartói/tulajdonosi döntés született a Támogatott jogutód nélküli megszüntetéséről,
továbbá minden olyan esetben, amikor a Támogatott vétkességétől függetlenül lehetetlenné válik a
szerződésszerű teljesítés. A fenntartói/tulajdonosi döntést illetve a lehetetlenné válást a Támogatott
illetve a döntést hozó szerv köteles megfelelő módon igazolni a Támogató számára.
10.4.1. Felek rögzítik, hogy ha a Támogató a támogatást visszamenőleges hatállyal visszavonja, vagy a
jelen szerződéstől bármelyik fél eláll, a Támogatott az addig folyósított támogatás összegét a Ptk.
szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a
támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
10.4.2. Felek rögzítik, hogy ha a Támogató a támogatást a jövőre nézve visszavonja, vagy a Támogatott a
jelen szerződést felmondja, illetve a felek azt módosítják, a Támogatott az addig folyósított
támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt
mértékben köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan
felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
10.4.3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási szerződés módosítása,
felmondása vagy a szerződéstől történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges - a
jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos
mértékű - visszafizetését; ilyen esetben a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét a 10.4.2. pont szerint köteles visszafizetni.
10.4.4. Felek - a 10.4.1.-10.4.3. pontokban írtaktól eltérően (figyelemmel az Szht. 22. § (3) bekezdésében
írtakra) - megállapítják, hogy ha a Támogatott a támogatást nem a jelen szerződésben meghatározott
célra fordítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, illetve megvalósított létesítményt nem
a támogatási szerződésben meghatározott rendeltetésének megfelelően használja, továbbá
amennyiben a Támogató előzetes engedélye nélkül a beszerzett eszköz a támogatási szerződésben
meghatározott idő előtt kikerül a kedvezményezett birtokából, illetve a létesítményt megszünteti, a
kapott támogatási összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt köteles 15 (tizenöt) napon
belül a Támogató felszólító levelének kézbesítését követően a támogatás folyósításától számítottan a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben a Támogató Kincstárnál vezetett
10032000-00320346-70000007 számú NMH-NFA területi előirányzat-felhasználási keretszámlájára
visszafizetni.
10.5. A Támogató által a Támogatottnak a jelen szerződés alapján megküldött értesítéseire,
felszólításaira, továbbá a Támogató és a Támogatott egymás irányába történő nyilatkozatainak
megtételére rendelkezésre álló határidők számítására az Ávr. 89. § (2)-(10) bekezdéseiben foglalt
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szabályokat kell alkalmazni.
10.5.1. A Felek rögzítik, hogy a Támogató elállása, illetőleg felmondása a Támogatott jelen szerződésben,
a felek adatai körében megjelölt - vagy annak megváltozása esetén a Támogatott részéről legutóbb
írásban közölt - címére feladott, az elállás illetve a felmondás alapját képező esetkör megjelölésével a
Támogató részéről egyoldalú jognyilatkozat formájában gyakorolható.
10.5.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti elállás, illetve felmondás a második postai
kézbesítési kísérlet napját követő öt munkanap elteltével akkor is kézbesítettnek minősül, ha a
tértivevény "elköltözött" vagy "ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a jelen
szerződésben írt címét a Támogatott a Támogató előzetes írásbeli értesítése nélkül változtatta meg, és
a kézbesítendő levél ezért nem jutott el hozzá.
10.6. Támogatott tudomással bír arról, hogy az Ávr. 82. §-ban felsorolt esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén - az arra jogosult döntése alapján - az NFA képzési alaprészének támogatási
rendszeréből legfeljebb 2 (kettő) évig terjedő időre kizárható.
10.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Beruházás akkor tekinthető befejezettnek és megvalósultnak, ha a
jelen szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint
valamint az esetlegesen szükséges hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült, és
erről a felek által aláírt záró jegyzőkönyv elkészült.
11. Biztosítékok
11.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával kifejezetten és a jelen szerződés 8.2. pontjában
meghatározott, az elszámolás benyújtására vonatkozó határidő lejártától számított 5 (öt), ingatlan
esetén 10 évig (pénzforgalmi szolgáltatója szabályzatának figyelembevételével) visszavonhatatlanul
hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a Támogató irányában esetlegesen jelentkező
visszafizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén a Támogató bármely - jogszabály
alapján beszedési megbízással megterhelhető - pénzforgalmi számlájára (bankszámlájára) beszedési
megbízást nyújtson be követelése érvényesítésére.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a beszedési megbízás érvényesíthetőségét a jelen szerződés
alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig biztosítania kell a Támogató számára.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a 6.14. pontban említett esetben valamennyi fizetési számlája
vonatkozásában köteles az újonnan beszerzett Eszköz üzembe helyezéséig eltelt idővel növelt
időtartamú felhatalmazást benyújtani a Támogató részére, az üzembe helyezés időpontjától
számított 15 (tizenöt) napon belül.
11.2. A Támogatott kijelenti, hogy a Támogatóval közölt fizetési számlákon kívül további fizetési
számlákkal nem rendelkezik, illetve az időközben nyitott fizetési számlái számát közli a
Támogatóval, továbbá azokra nézve is biztosítja a beszedési megbízás érvényesítésének lehetőségét.
11.3. A Támogatott a jelen szerződéshez, annak aláírásakor fizetési számlánként 2 eredeti példányban
csatolja a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által záradékolt, az e pontban foglaltak szerinti
visszavonhatatlan, a Támogató, mint jogosult nevére szóló beszedési megbízás benyújtására szóló
felhatalmazást.
11.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy az 11. pont szerinti felhatalmazás a jelen szerződés illetőleg a
Támogatott szerződéses kötelezettségei teljesítésének lényeges biztosítékát képezi.
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11.5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatási szerződés alapján nyújtott
támogatásból megvalósuló Beruházással (fejlesztéssel) érintett Eszköz ingatlan, akkor 10 éves
időtartamra jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a Támogató
javára.
Támogatott kizárólagos tulajdonában lévő, a ................... (város) ....................... (utca) …… (házszám)
(helyrajzi szám: ..................................................................... ) szám alatt található ingatlanra (a
továbbiakban: Ingatlan) vonatkozóan a Ptk. 262. § (1) bekezdése alapján a Támogató mint
zálogjogosult javára ............................................................. ,-Ft, azaz ..................... forint támogatás és
járulékai erejéig első zálogjogi ranghelyen a Támogatott jelen szerződés alapján keletkező bármely
fizetési kötelezettsége teljesítésének biztosítékaként a Beszámoló elkészítésének határidejétől
számított 10 (tíz) évig - azaz 2024. április 30-ig terjedő - időtartamra jelzálogjogot alapít, valamint
elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be, és a jelen szerződéshez annak mellékleteként csatolja a
jelen pontban foglalt jelzálogjogot alapító, a Támogatóval külön okiratba foglaltan kötött
jelzálogszerződés ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott 5 (öt) eredeti példányát. A Támogatott
kötelezettséget vállal továbbá a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlannyilvántartásba való bejegyeztetésére akként, hogy a bejegyzés megtörténtét a tulajdoni lap hiteles
másolatának megküldésével igazolja a Támogató részére a jelen szerződés aláírásától számított 60
(hatvan) napon belül. A jelen pontban fogalt jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzését igazoló tulajdoni lap hiteles másolata bemutatásának elmaradására az elszámolásra
vonatkozó szabályok az irányadók a jelen szerződés 1 0 . pontjában foglalt felmondás
jogkövetkezményével együtt.
11.6. A jelzálog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatban felmerülő
költségek nem számolhatók el a támogatás terhére, azokat - a jelzálogjog törlésével összefüggésben
felmerülő költségekkel együtt - a Támogatott viseli.
11.7. A jelzálogjog a következő esetekben szűnik meg:
a) a jelen szerződés teljes körű teljesítése alapján,
b) a Támogató, mint jogosult a zálogtárgyból kielégítést kapott,
c) a követelés megszűnik,
d) a követelés a zálogjog átruházása nélkül átszáll, kivéve ha a törvény rendelkezése értelmében a
megtérítési követelés biztosítására fennmarad,
e) a Támogató a zálogtárgy tulajdonjogát vagy a zálogtárgy tulajdonosa a zálogjoggal biztosított
követelést megszerzi,
f) a követelés elévül,
g) ha törvény a végrehajtási vagy más eljárás körében így rendelkezik.
11.8. Támogató köteles a jelzálogjog megszűnése esetén a jelzálogjog törléséhez szükséges jogosulti
nyilatkozat kiadására.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesüléséhez a Támogatónak
különösen fontos érdeke fűződik, melynek következtében a Támogatottnak felróható okból a jelen
szerződés módosítására - egyebek mellett, az Ávr. 83. § (3) bekezdésében meghatározott keretek
között - a Beruházás befejezésére vonatkozóan meghatározott, a Pályázatban vállalt határidő
túllépésével összefüggésben nem, az elszámolás tekintetében megállapított határidő túllépésével
kapcsolatban pedig csak rendkívül indokolt esetben, kivételesen van lehetőség. A Beruházás
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Helyszínének esetleges megváltozása valamint a támogatásból beszerzett Eszköz(ök) cseréje, illetve
annak alapján a jelen szerződés módosítása ugyancsak a Támogató - mérlegelési jogkörben hozott hozzájárulása esetén lehetséges.
12.1.1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése körében a Támogatott
személyében - jogszabályi felhatalmazáson alapuló jogutódlás hiányában, figyelemmel továbbá a
12.4.1. és 12.4.2. pontban írtakra - a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül változás nem
következhet be.
12.1.2. Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen szerződésben írt kötelezettségeinek
teljesítésébe a Támogató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyt nem vonhat be
közreműködőként.
12.2. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában nincs lejárt
határidejű köztartozása. A Támogatott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben a jelen
szerződés teljesítésének időtartama alatt köztartozása keletkezik, e tényt haladéktalanul, de
legkésőbb 8 (nyolc) napon belül bejelenti a Támogatónak, valamint tudomásul veszi, hogy ebben az
esetben a Támogató az Áht. 52.§ (3) bekezdéseiében, illetőleg a vonatkozó egyéb jogszabályi
rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően jár el.
12.3. Támogatott kijelenti, hogy nem áll a központi költségvetésből, az elkülönített állami pénzalapokból
nyújtható támogatással összefüggő tilalom hatálya alatt.
12.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő lényeges
körülményben bekövetkezett minden változást - ilyen különösen de nem kizárólagosan az
adatváltozás, valamint a Támogatott ellen csőd-, felszámolási végelszámolási, vagy egyéb, a
Támogatott megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indulása, valamint a 11.
pont szerinti felhatalmazással érintett pénzforgalmi számlaszámának bármely okból történő
megszüntetése, vagy más, a szerződés teljesítését egyértelműen veszélyeztető bármely körülmény haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül írásban, a vonatkozó iratok Támogatott
törvényes képviselője által hitelesített másolatának egyidejű csatolásával a Támogatónak bejelent,
melyet követően a Támogató megteszi az Ávr. 83. § (1) bekezdésben foglaltak alapján indokolt
intézkedéseket.
12.4.1. Ha a Támogatott egyéni vállalkozó, egyéni cég, közkereseti társaság vagy betéti társaság, köteles
megfelelő biztosítékot nyújtani a Támogatónak, amennyiben a 11.1. pontban meghatározott
időtartam alatt változás következik be a szerződésszerű teljesítéséért a Támogatottal egy sorban
felelőssé tehető, helytállásra kötelezhető személyek körét illetően, legkésőbb a változás cégbírósági
bejegyzéséig.
12.4.2. Támogatott tudomásul veszi, hogy a 12.4.1. pont szerinti biztosítékként elsősorban a Támogatott
szerződésszerű teljesítése vonatkozásában a Pályázat benyújtásakor felelős, helytállásra kötelezhető
személyek készfizető kezességvállalása fogadható el a jelen szerződéssel összefüggő fizetési
kötelezettség teljesítéséért.
12.5.1. A Támogatott a jelen szerződéssel támogatott tevékenységével kapcsolatos bárminemű
tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatást a NFA
képzési alaprésze biztosítja.
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12.5.2. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy nevét, a támogatás tényét, tárgyát, célját, formáját, összegét,
a támogatott program megvalósítási helyét, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti esetleges érintettségét
a Támogató mint közérdekű adatot nyilvánosságra hozza.
12.5.3. A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatában szereplő, illetve a támogatás
folyósításával és ellenőrzésével kapcsolatos adatokat a Támogató, illetve megbízottja nyilvántartsa,
az adatokat az adóhatóságok felé továbbítsa.
12.6. Amennyiben a Támogatott az Szht-ban foglaltak szerint szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a
jelen szerződés alapján kapott támogatást tőketartalékba helyezi, és 5 (öt) évig, ingatlan esetében 10
évig lekötött tartalékként mutatja ki.
12.7.1. A jelen szerződés a mellékletként felsorolt okiratokkal együtt érvényes.
12.7.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Támogatottnak az Ávr.
72. § (2) bekezdésében meghatározott, a Pályázat mellékleteként csatolt nyilatkozatai.
12.8. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat
elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bírósághoz fordulnak.
12.9. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a
magyar jog szabályai - elsősorban az 12.12. pontban hivatkozott jogszabályok rendelkezései -,
továbbá a Pályázati Kiírásban, valamint a Támogatott Pályázatában és azok mellékleteiben foglaltak
az irányadók, azzal, hogy a Pályázati Kiírás és a jelen szerződés esetleges ellentmondása esetén a
szerződés rendelkezései az irányadók.
12.10. A szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek
azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
12.11. A jelen szerződés annak mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt
időpontban lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Támogatott a szerződés kézbesítésétől számított
30 napon belül - az előírt igazolásokkal és nyilatkozatokkal együtt - aláírva nem küldi vissza a
Támogatónak, a támogatói döntés érvényét veszíti.
12.12. A jelen szerződés teljesítésével összefüggésben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az Szht. és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési
alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 24/2012. (VIII.15.) NGM
rendelet (a továbbiakban: Vhr.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmaznia.
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A felek a jelen szerződést és mellékleteit elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 3 irattári
megjelölésű példány a Támogatónál, 2 példány pedig a Támogatottnál marad.
Budapest, 2013 ...............................

………………………………………….
Komáromi Róbert
főigazgató
Támogató

………………………………………….
Támogatott
(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

………………………………………….
………………………..
…………………………
Támogató részéről pénzügyi ellenjegyző

Mellékletek:

1. Beruházási terv (tárgyi eszköz és/vagy ingatlan)
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1/a. sz. melléklet
Beruházási terv
(tárgyi eszköz)
1. Pályázó cégszerű megnevezése:
2. Beruházás helyének címe(i):
3. Beruházás részletezése:
Beszerezni kívánt eszköz(ök)
Sor
szá
ma

megnevezése

típusa

db
szám
a

Bruttó
(ÁFÁ- Bruttó (ÁFÁ-val
val növelt)
növelt)
bekerülési
összértéke
érték (Ft)
(Ft)

I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
a.

Eszközök összes darabszáma:

b.

Beruházás bruttó összköltsége (összértékek mindösszesenje) (Ft):

c.

Levonható ÁFA Ft-ban:

d.

Beruházás támogatható összköltsége Ft-ban: (b-c)

e.

Beruházás összköltségből az igényelt támogatási összeg Ft-ban: (d-f)

f.

Beruházás támogatható összköltségéből a vállalt saját forrás összege Ft-ban:
(hozzájárulásra kötelezettek esetén legalább 20%):

g.

Beruházás összköltségből az igényelt támogatási összegen belül támogatási
előlegként igényelt összeg Ft-ban (a Pályázati Kiírás 9. pontjában foglaltak
figyelembe vételével):

A Beruházás megvalósítása során a Támogatott kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a fent
felsorolt Eszközöket a számviteli rendszerében az adott Eszközökre vonatkozó számviteli szabályoknak
és előírásoknak megfelelően kezeli, és a közzétett „Elszámolási feltételek és tudnivalók 2013."
elszámolási útmutatóban foglaltaknak megfelelően dokumentálja.
Dátum: 2013 ....................................
Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)
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1/b. sz. melléklet
Beruházási terv
(ingatlan)
1. Pályázó cégszerű megnevezése:

2. Beruházás helyének címe(i):
3.Ingatlan fejlesztés részletezése:
Megvalósítani kívánt fejlesztés
Sorszáma

Megnevezése

Technológiai jellemzők

I/1

Bruttó (ÁFÁ-val Bruttó (ÁFÁnövelt)
val növelt)
bekerülési
összértéke
érték (Ft)
(Ft)

I/2
II/1
a.

Beruházás bruttó összköltsége (összértékek mindösszesen) (Ft):

b.

vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, illetve megvalósított
létesítményt
nem a támogatási
szerződésben
Beruházás
támogatható
összköltsége
(Ft) (a-b): meghatározott rendeltetésének
megfelelően használja, továbbá a beszerzett eszköz a támogatási
Beruházás támogatható összköltségéből a vállalt saját forrás összege (Ft)
szerződésben meghatározott idő előtt kikerül a kedvezményezett
(hozzájárulásra kötelezettek esetén legalább 20%):
birtokából, illetve a létesítményt megszünteti,
Beruházás összköltségéből az igényelt támogatási összeg (Ft) (c-d):

c.
d.
e.
f.

Beruházás összköltségéből az igényelt támogatási összegen belül
támogatási előlegként igényelt összeg (Ft) (maximum 40%)

A Beruházás megvalósítása során a Támogatott kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a fent
felsorolt ingatlant a számviteli rendszerében az adott ingatlanra vonatkozó számviteli szabályoknak és
előírásoknak megfelelően kezeli, és a közzétett „Elszámolási feltételek és tudnivalók 2013." elszámolási
útmutatóban foglaltaknak megfelelően dokumentálja.
Dátum: 2013 ....................................
Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)
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