ÁLTALÁNOS SZERZÓDÉSI FELTÉTELEK

az Emberi ErQforrások Minisztéri
nevében és képviseletében eljáró
Lebonyolító) által közzétett Határ
részesített kedvezményezettekkel (a továbbiakban: Kedvezményezett) létrejövQ szerzQdéses
jogviszonyhoz.
ElQzmények

A források rendelkezésére állásának függvényébe
költségvetésérQl szóló 2014. évi C. törvényben, il
költségvetésérQl szóló 2015. évi C. törvényben jóváhagyott határon túli oktatási és kulturális

feladatok támogatása fejezeti kezelésq elQirányzat terhére â¬ a Magyar Államkincstáron keresztül

â¬ biztosít a Támogató támogatást. A pályázat útj
Pályázatkezelési és Együttmqködési Rendszeren
I. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Általános SzerzQdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a fejezeti kezelésq
elQirányzatok és központi kezelésq elQirányzatok kezelésérQl és felhasználásáról szóló
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján,
kiírás
pályázati
keretében közzétett Határtalanul! program támogatásban részesített
kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerzQdésre (a továbbiakban:
kiterjed.
SzerzQdés)

1.2. Az ÁSZF rendelkezései szerzQdési feltételnek minQsülnek, amelyeket a Kedvezményezett
az adott támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerzQdés aláírásakor fogad el.
II. A támogatás folyósítása
2.1. A költségvetési támogatás a beszámoló elfogadását követQen (utófinanszírozással), vagyâ¬
a pályázó indokolt kérelme alapján â¬ a beszámoló elfogadását megelQzQen támogatási
elQleg formájában történhet.
2.2. Támogatási elQleg esetén a Kedvezményezett vállalja, hogy biztosítékként

szerzQdéskötéskor benyújtja a Lebonyolítóhoz
megbízással megterhelhetQ - fizetési számlájá
meghatározott ellenQrzési véghatáridQvel mege
csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával vissz
felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiá
esetére a követelés harmincöt napra való sorb
együtt. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás

új bankszámlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és
egyidejqleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjérQl.

2.4. Amennyiben a bármely okból visszafizetésre
nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, a
történik.

2.5. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fen
rendelkezésre kell állniuk.
abban az esetben, ha azt jogszabály elQírja vagy a támogatási szerzQdés megkötését
követQen Lebonyolító olyan körülményrQl szerez tudomást, amely a költségvetési
támogatás visszavonását, a támogatási szerzQdés felmondását vagy az attól történQ
elállást teheti szükségessé.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az államháztartáson kívüli természetes

személynek, jogi személynek és jogi személyis
folyósításra kerülQ költségvetési támogatásbó
természetes személyt, jogi személyt, jogi szem
köztartozás összegét, az állami adóhatóság ad
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) viss
bevételi számláján jóváírja.

A Kedvezményezettet a köztart
költségvetési támogatásnak me
minQsül. Ha a nem állami intéz
intézménynek az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján köztartozása van, a Kincstár

2.8.

errQl értesíti a költségvetési támogatást folyós
fejezetet irányító szerv vezetQje úgy nyilatkozi
intézmény fenntartója vagy az általa fenntartott intézmény közfeladatai ellátását súlyosan

veszélyeztetné, a költségvetési támogatást a K
át a Kedvezményezettnek. A Kedvezményeze
beszámolási kötelezettsége a teljes megítélt összeg vonatkozásában fennáll, így az a
visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelQ összegq köztartozásra is kiterjed.
2.6. Kedvezményezett tudomásul
hogy Lebonyolító
felfüggeszti a támogatás folyósítását
111.veszi,
A támogatás
felhasználása
Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a Támogató, a Lebonyolító, valamint a

3.4. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közremqködQt â¬ a
Pályázati kiírásban megjelölt külsQ felkért szakértQ/oktató személyén kívül â¬ nem
vonhatnak be. Nem minQsül közremqködQnek e tekintetben, akitQl a Kedvezményezett a

támogatott tevékenység megvalósítása során szolgáltatást vagy árut vásárol.

megvalósítása során a költségvetésbQl nyújtott támogatás terhére a százezer forint

értékhatárt meghaladó áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló

kizárólag írásban köthetnek. Írásban kötött szerzQdésnek minQsül az
szerzódést

3.6.

is. Az írásbeli
elküldött
és visszaigazolt
alak megsértése
me
érvényességét nem érinti, azon
nem vehetQ figyelembe.
A Kedvezményezett tudomásul
ennek a közbeszerzésekrQl szó
feltételei fennállnak â¬ közbesz
közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elQ, Kedvezményezett köteles a külsQ

szállítókat olyan transzparens, diszkriminációm
lehetQvé teszi a legkedvezQbb áron nyújtott sz

Amennyiben a Kedvezményezett a költségvetési
közbeszerzésekrQl szóló 2015. évi CXLIII. törvén

tartozó közbeszerzési e
betartásának ellenQrzé
fennálló közzétételi köt
módon tett eleget. Ked

3.5, A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Pályázók a támogatott tevékenységük

3.7,

támogatási szerzQdésben Lebonyolító elQírja,
felszólítja - a Lebonyolító által meghatározott k
belül benyújtani.
3.8.

A költségvetési támogatás szabályszerq felhasználása érdekében a Kedvezményezett a

c)

a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önként
vissza kívánja fizetni,

d)

adataiban, adólevonási jogosultságában, vagy a költségvetési támogatás
SzerzQdésben rögzített egyéb feltételeiben változás következik be,

4.3. A támogatási szerzQdés módosítását bármely fél â¬ a támogatás célja, az azt alátámasztó
költségterv, továbbá a költségvetési támogatáshoz kapcsolódó utazások kezdQ idQpontja

és véghatárideje tekintetében â¬ az eredeti tá
felhasználására vonatkozó véghatáridQ lejára

keresztül kezdeményezheti. A kezdeményezést indoklással kell ellátni, és a módosítás

nem
irányulhat
a támogatási összeg növelésére, ille
célország megváltoztatására.

4.4. A szerzQdés csak abban az esetben módosí
feltételekkel is támogatható lett volna.

4.5. A támogatási döntést érdemb
benyújtott módosítási kérelmek
rendszerben történQ rögzítésé

4.6. Az aláírt támogatási szerzQdés az EPER-ben
hatályos.
4.7. A bejelentést követQen a Lebonyolító tizenöt napon belül megteszi az általa nyilvántartott
adatoknak, a támogatás feltételeinek a módosítására, továbbá a SzerzQdés módosítására
irányuló intézkedéseket. A Lebonyolító a saját hatáskörben el nem bírálható kérelmeket
javaslattal látja el és felterjeszti a Támogatóhoz.

4.8. A Kedvezményezett írásbeli
összegek â¬ a dologi kiadások
költségterv rovatai) szintjén â¬

költségterv rovatai szintjén pozitív irányban kü
meghaladó eltérés elfogadására ugyanakkor c
sor.

V. A szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás teljesítése

5.1. Kedvezményezettnek a tám

megszegése szerzQdésszegésnek minQsül, amely bekövetkezése esetén a Támogató a
szerzQdéstQl elállhat. A szakmai beszámolót a SzerzQdésben elQírtakkal és a benyújtott
szakmai programmal összehasonlítható módon kell elkészíteni. A szakmai beszámolóban

felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló költségvetési
soraihoz.

Amennyiben a vállalt indikátorokat nem tudta megvalósítani, úgy a támogatás terhére
csak az arányos rész számolható el.
A szakmai beszámolót az EPER-ben feltöltve kell a Lebonyolító részére megküldeni.
a Kedvezményezettnek
Pénzügyi
elszámolás: projektidQszakot terhelQ költségek
kiegyenlítését igazoló dokumentumokat számlaösszesítQ melléklettel együtt kell
benyújtania (papír alapon) az alábbiak és a Támogatási SzerzQdésben meghatározottak

szerint:
a pénzügyi bizonylatokra von
által aláírt példánya;

a támogatás terhére elszámolt százezer forin
bizonylatainak másolata, a Kedvezményezet

százezer forint értékhatárt meg
megrendelésére irányuló szerz
másolata

kifizetését igazoló bizonylatoknak a Kedvezmény
másolatát

A pénzügyi elszámolást a SzerzQdés mellékle
módon kell elkészíteni. A külföldi pénznemben
kifizetés napján érvényes MNB deviza középár
felmerülését
számviteli
eredeti
ésigazoló
pénzügyi bizonylatokat a Kedvez
köteles záradékkal ellátni, amelyben jelezni kell, hogy a számviteli és pénzügyi

bizonylatokon szereplQ összegbQl mennyit sz
SzerzQdés terhére. (pl. ..... Ft a ..... pályázati a
támogatási szerzQdés terhére elszámolva)" (
záradékolt eredeti számviteli bizonylatról fény
bélyegzQvel vagy kék tollal rávezeti: A másola
(vagy ezzel megegyezQ tartalmú hitelesítési sz
képviselQ vagy meghatalmazott kék tollal aláírásával és dátummal ellátja (= HITELESÍTÉS).

S.6. Amennyiben Kedvezményezett a Beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettségét a

hiánypótlási felszólítás ellenére, az abban kitqzött határidQben nem teljesíti,

szerzQdésszegést követ el, amelynek eredményeként Támogató a jelen ÁSZF-ben foglalt

jogkövetkezményeket érvényesíti. A határidQ elm
Kedvezményezettnek a hiánypótlás benyújtásáv
Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidQben nem vagy nem megfelelQ

módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesíté
felfüggesztésre kerül.
Vl. A támogatás felhasználásának ellenQrzése

A Felek tudomásul veszik, hogy az Ávr. 100. g-ának értelmében a támogatási igény

jogosságát, a költségvetési tám
támogatási szerzQdésben meg
Kedvezményezettnek a Kincstá
6.1.

adataihoz a költségvetési támogatás utalván
Kormányzati EllenQrzési Hivatal, a Nemzeti

támogatások nyilvántartásában érintett szervek,
kiírásban, támogatási szerzQdésben meghatáro
ellenQrzések lefolytatására a támogatási döntés
megelQzQen, a költségvetési támogatás igényb

befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszám
kerülhet sor.
6.2, Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenQrzés keretében az ellenQrzést végzQ

szervezet vagy személy jogosu
dokumentumot megvizsgálni és
Lebonyolító és a Támogató jog

kapcsolatos számlák, megvalósítást igazoló okmányok és bizonylatok ellenQrzésére, s a

számlákat kibocsátó személyektQl a számlák és bizo
beszerzésére.

6.3. A Kedvezményezett köteles a

fellelhetQségi helye megváltozik, arról Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésQbb
nyolc napon belül írásban értesíti Lebonyolítót.

VII. Kifogás benyújtása

7.1, A Kedvezményezett az Ávr. 102/D g szabályai alapján kifogást nyújthat be, amennyiben

véleménye szerint a pályázati eljárásra, a támo
szerzQdés megkötésére, a költségvetési támog

vonatkozó eljárás jogszabálysértQ

7.2. A kifogást a Lebonyolítónál kell írásban benyú
mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított hatá
intézkedésrQl vagy mulasztásról való tudomás
napon belül. Egy döntéssel, intézkedéssel össz
nyújtható be.

7.3 A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevQ ne
nevét, a kifogással érintett támogatási szerzQdés
kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatáro
és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel meg
megjelölését, és a kifogást tevQ aláírását.

VIII. SzerzQdésszegés és jogkövetkezményei

8.1 A Lebonyolító - a támogatás igénylésének jogsze
foglaltak megsértésének körülményeitQl függQen
szerzQdésben meghatározott egyéb esetek melle
elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt
bekövetkezik::

a) a támogatási szerzQdésben meghatározott megvalósítási idQszak kezdQ idQpontjától
számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdQdik meg, vagy a

kedvezményezett a költségvetési támogatás
kezdeményezi, és késedelmét ezen idQ alatt
b) a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást

c) a Kedvezményezett
valótlan, hamis vagy m

ellenQrzQ szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott
tevékenység szabályszerq megvalósítását nem lehet ellenQrizni,

g) a Kedvezményezett a SzerzQdésben meghatá
feltételeként jogszabály által elQírt nyilatkozato
h) a Pályázó a SzerzQdésben rögzített határidQig sem teljesítette vagy nem megfelelQen
teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét, vagy a beszámolót,

elszámolást annak Lebonyolító által történQ elQterjesztését követQen a Támogató
nem fogadta el, vagy

i) támogatási elQleg esetén a Kedvezményeze
határidQig nem vagy nem megfelelQen nyújt

j) a Kedvezményezett részérQl vagy a Kedvezmé
személy részérQl nyújtott biztosíték megszqnik

számottevQen csökken, és a
értékcsökkenésnek megfelelQ
Lebonyolító által megszabott h
k) a Pályázó mqködése a pályá
idQpontja közötti idQszakban
CXCV. tv. (továbbiakban:Áht.)
1) a Kedvezményezett mqködé
megkötésének idQpontja közö
meghatározott követelmények
m) a Pályázó a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem

rendelkezik, vagy az elQírt saját forrás nem áll
elrendelt felszámolási, csQd-, végelszámolási
irányuló, jogszabályban meghatározott â¬ eljár
szervezetként nem részesülhetett volna támog
megkötésének idQpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok

posta által visszaküldött küldemény visszafordításának napján kell kézbesítettnek
tekinteni.

rendeltetésszerq felhasználása, továbbá a támogatási szerzQdéstQl történQ elállás, annak
felmondása esetén a Kedvezményezett â¬ a jelen fejezetben foglaltak szerint â¬ a

jogosulatlanul igénybe vett kö
ügyleti kamattal, késedelem e
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó
kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
Ha a Támogató a SzerzQdéstQl eláll, vagy felmondja azt, a Kedvezményezett az addig

9.2.

részére folyósított támogatás összegét az Áv
összegben, késedelem esetén a Ptk. szerinti
belül visszafizetni a szerzQdésszám és az ÁH
amit a Lebonyolító a Támogatási szerzQdésb
ügyleti kamat számításának kezdQ idQpontja a
napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésén
kezdQ idQpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napja.

9.3.

A Támogató a SzerzQdés módosítása, felmondása, vagy elállás nélkül is elrendelheti a
költségvetési támogatás részleges â¬ a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerq
vagy szerzQdésellenes felhasználással arányos mértékq â¬ visszafizetését. Ilyen esetben a
kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles visszafizetni.

9.4.

IX. A fel
támogatás
visszafizetése
Amennyiben a támogatásból
nem használt
összeg maradt vissza, úgy azt a
Kedvezményezett az elszámolási határidQt követQ tizenöt napon belül, egy összegben

9.1. A költségvetési
támogatások
jogosulatlan igénybevétele,
vagy nem arra a számlára,
köteles visszafizetni
a szerzQdésszám
és az ÁHT jogszabálysértQ
azonosító megjelölésével
amit a Lebonyolító a Támogatási SzerzQdésben vagy külön értesítésben határoz meg.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amen
ellenére a támogatás felhasználása során a fizete

9.5.

megállapított adót levonta, vagy
helyezett vagy áthárított és a Tá
összegének megfelelQ támoga

X. Kedvezményezett nyilatkozattételi és egyéb kötelezettségei
10.1. A Kedvezményezett

a) kijelenti, hogy a szerzQdéskötés idQpontjában nem áll jogerQs végzéssel elrendelt

végelszámolás, felszámolás alatt, ellene joge
csQd-, végelszámolási vagy egyéb, a megsz
meghatározott eljárás nincs folyamatban;

b) nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht. 50. g (1j bekezdése szerinti
követelményeknek;

c) tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító a Kedvezményezett nevét, a
támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét
nyilvánosságra hozhatja;

d) nyilatkozik arról, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak

kamatait Ávr. és jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint visszafizeti;
e) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényében foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körqek, valódiak és hitelesek;

fj nyilatkozik arról, hogy a Lebonyolító által elQírt biztosítékokat legkésQbb a támogatás
elsQ folyósítását megelQzQ S. naptól a támogatási jogviszony alapján fennálló
kötelezettségei megszqnéséig rendelkezésre bocsátja;

g) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott feladat megvalósítása során a Támogató
által nyújtott támogatás tényét honlapján, és a támogatás révén készült
kiadványokon, nyomtatott anyagokon szöveggel, rendezvények esetében szóbeli
közléssel, továbbá logó feltüntetésével, kifüggesztésével â¬ a SzerzQdésben
meghatározott módon â¬ jelzi;

h) tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kbt. rendelkezései alapján ajánlatkérQnek
minQsül, úgy a támogatási cél végrehajtása során a beszerzésekre vonatkozóan
biztosítania kell a tisztességes, diszkriminációmentes, nyílt és átlátható eljárást, a
közbeszerzési értékhatárt elérQ beszerzések esetében pedig a támogatásból
finanszírozott építési beruházás, árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele
során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelQen köteles eljárni;

i) nyilatkozik arról, hogy az elQirányzatból támogatott tevékenység, támogatási cél és
támogatási program megvalósítása során létrehozott, illetve megszerzett tárgyi
eszköznek minQsülQ vagyontárgyat leltárba veszi;

j) a SzerzQdés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy

Támogató és a Lebonyolító a
lebonyolítása, elbírálása érdek
azokat a támogatási igény lez

k) nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezetnek nincs lejárt esedékességq,
vagy meg nem fizetett adótartozása â¬ ide nem értve a helyi adókat â¬, valamint járulék, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás);

írásban bejelenti a Lebonyolítónak, ha új pénzforgalmi számlát nyit és a Lebonyolító

javára szóló â¬ a számlavezetQ hitelintézet á
benyújtására felhatalmazó levelet egyidejqle

m) nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem
a szerzQdés megkötését lehetetlenné tévQ

n) nyilatkozik arról, hogy az Áht. 48/B. g-ában
Kedvezményezett tekintetében nem állnak

o) kijelenti, hogy az adott támo
benyújtott támogatási igénye
a nyilatkozatban foglaltakhoz

legkésQbb tudomására jutástól számított nyo
Leb onyolítónak;

p) kijelenti, hogy a SzerzQdéssel támogatott cé
dokumentumok fellelhetQségi helyérQl a pály

q) tudomásul veszi, hogy a köztartozás vizsgál
fennállásáig â¬ a Támogató vagy a Lebonyo

Államkincstár és a Nemzeti A
az általa képviselt szervezet
(székhelyének), adószámán

r) kijelenti, hogy â¬ amennyiben jogszabály elQ
szükséges jogerQs hatósági engedélyek birto

s) tudomásul veszi, hogy a támogatás Kedvezm
céljára, összegére, továbbá a támogatási pro
adatok nyilvánosságra hozhatók;

t) nyilatkozik, hogy nem áll fenn harmadik szem

11.3. A jelen ÁSZF-ben és a SzerzQdésben nem
kérdések tekintetében a magyar jog szabálya

valamint a nemzetiségi célú el
elszámolásának rendjérQl szó
rendelkezései az irányadóak.

11.4. Kedvezményezett, Támogató, Lebonyolító a
elsQsorban tárgyalásos úton kötelesek rendez
11.5. Kedvezményezett, Támogató, Lebonyolító rögzítik továbbá, hogy a jelen ÁSZF-fel
összefüggQ adatok nem minQsülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra

hivatkozással, amenny
közérdekbQl elrendeli.
hozhatja nyilvánosságr
Kedvezményezett üzle
okozna - így különösen technológiai eljárásra, mqszaki megoldásra, know-how-ra

vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilván
támogatás felhasználásáról történQ beszámolá
11.6. A Kedvezményezett felelQsséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülQ fotó- és

videó dokumentáció nem sérti
beleegyezéssel, engedéllyel, a
esetleges hiányából származó
támogatással kapcsolatos min
nyilvántartsa, az adatokat tárol
terhelik. A Kedvezményezett hozzájárul, hogy jelen szerzQdés keretében kapott

Bene DáAÉ1

FQígazgakó g,
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