Iktatószám:

Azonosítószám:
TÁMOGATÓI OKIRAT
Értesítem, hogy








a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi
törvény);
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet;
2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről és
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkára a 2016. december 2-án megjelentetett ………. kódszámú, „……………………………
2017. évi költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati felhívására benyújtott,
…………………………. pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett „……………………”című
projektjüket …………………. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
Jelen Támogatói Okiratban (a továbbiakban: Támogatói Okirat) foglaltak szerint támogatási
jogviszony létrejött egyrészről
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3., adószám:
15309271-2-41, képviselő: Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár), mint Támogató Szervezet (a továbbiakban: Támogató) nevében és
képviseletében
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13., adószám:
15329114-2-42, MÁK törzskönyvi szám (PIR):329112, képviselő: dr. Mészáros Karina főigazgató,
kincstári számlaszám: 10032000-01451461-00000000, internet: www.emet.gov.hu) mint
Lebonyolító Szervezet (továbbiakban: Lebonyolító)
másrészről
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
Nyilvántartásba vétel száma:
Képviselő:
Pénzintézet:
Bankszámlaszám:
Telefon:
E-mail:
mint Kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett)
(továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint.
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1. Előzmények
1.1.

A Kedvezményezett pályázatot nyújtott be a Támogató megbízásából, a Lebonyolító által
„Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása" címmel
kiírt nyílt pályázatára. A pályázatot a Lebonyolító …………….…… számon nyilvántartásba
vette.

1.2.

Támogató a Kedvezményezett részére a Támogatói Okiratban részletezettek szerint
folyósítandó – vissza nem térítendő - támogatást nyújt a ………………………. című program
megvalósításához (a továbbiakban: támogatott tevékenység).

1.3.

A támogatási célok (támogatott tevékenységek) kormányzati funkció szerinti besorolási
száma és a tevékenység megnevezése: 084020 Nemzetiségek közösségi, kulturális
tevékenységének támogatása.

2. A támogatás forrása, összege
2.1.

A pályázat értékelése alapján a Támogató – 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről 42. § szerint működő – Nemzetiségi Támogatási Bizottság
javaslatát figyelembe véve
………………………. Ft azaz ………………………… forint
program támogatás odaítéléséről döntött a Kedvezményezett javára Magyarország 2017.
évi központi költségvetésének „Nemzetiségi támogatások” előirányzata terhére.

2.2.

A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 243678.

2.3.

A 2.1. pontban meghatározott támogatás vonatkozásában a támogatás összegének és az
elszámolható költségek jelenértékének hányadosaként meghatározott, százalékos
formában kifejezett támogatási intenzitás 100%.

3. A támogatás rendelkezésre bocsátása, felhasználása
3.1.

A Lebonyolító a támogatást - a Támogató döntését követően, a források rendelkezésre
állásának függvényében, valamint az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) II. fejezetében foglaltaknak megfelelően – támogatási előleg formájában, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett, egy összegben biztosítja, és a Támogatói Okirat közlését
követő harminc napon belül banki átutalással utalja át Kedvezményezett …………….
pénzügyi intézménynél vezetett …………… számú pénzforgalmi számlájára.

3.2.

A Kedvezményezett az általa megadott pénzforgalmi számlára átutalt összegért feltétel
nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a
számlatulajdonos.
A támogatást a Kedvezményezett a

3.3.

(projekt_kezdete_dátum) – (projekt_vége_dátum) közötti időszakban,
az elfogadott költségvetés szerint, kizárólag a Támogatói Okirat 1.2. pontjában megjelölt
program (vagy támogatási cél) megvalósítására, az ÁSZF-ben és a Támogatói Okiratban
meghatározottak szerint használhatja fel, a benyújtott pályázatának és a Támogató
döntésének megfelelően.
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3.4.

A támogatási igény jogosságának, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése
az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően történik.

3.5.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, valamint jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.

3.6.

Amennyiben a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési
eljárást bonyolított le, az eljárás befejezését követő 15 napon belül köteles benyújtani az
alábbi dokumentumok hitelesített másolatait:
a)
ajánlattételi felhívás
b)
bontási jegyzőkönyv
c)
tárgyalási jegyzőkönyv (eljárási fajtától függően)
d)
döntési jegyzőkönyv
e)
eredményhirdetési jegyzőkönyv.

4. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítése
4.1.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb ………………………– ig köteles
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót (a továbbiakban együtt:
Beszámoló) készíteni és megküldeni a Lebonyolító részére.

4.2.

Kedvezményezett a program megvalósításáról és a támogatás keretében nyújtott teljes
összeg felhasználásáról az ÁSZF V. fejezetében foglaltak szerint köteles elszámolni.

4.3.

A Kedvezményezett kizárólag a Támogatói Okiratban meghatározott időtartam alatt
felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket
szerepeltetheti a beszámolóban.

4.4.

A Lebonyolító a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket
igazoló számviteli bizonylatok ellenőrzését az Ávr. 100. § (3) előírásai szerint végzi. A be
nem nyújtandó bizonylatok és azok záradékolása helyszíni ellenőrzés során kerülhetnek
ellenőrzésre.

5. Záró rendelkezések
5.1.

A Támogatói Okiratban foglaltak megszegése, elállás, felmondás, és visszafizetési
kötelezettségekre vonatkozó feltételeket az ÁSZF VIII. és IX. fejezete tartalmazza.

5.2.

A Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét, illetőleg a fel nem
használt támogatás összegét köteles visszafizetni a pénzügyi teljesítés tárgyévében a
Lebonyolító rendelkezésére bocsátott 10032000-01220328-50000476 lebonyolítási
számlaszámra a pályázat azonosítószámának, tárgyévet követően a Lebonyolító Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01451461-00000000 számlájára történő utalással a
szerződésszám és az ÁHT azonosító megjelölésével.

5.3.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az 5.2. pontban meghatározott, jogosulatlanul
igénybe vett támogatás összegét az Áht. 53/A. §-ban rendelkezése szerinti kamattal
növelten köteles visszafizetni.
A Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezi a benyújtott támogatási igény és annak
Támogató vagy Lebonyolító által elfogadott költségvetése, a Támogatói Okirat

5.4.
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kibocsátásának feltételeként meghatározott dokumentumok, valamint a szakmai és
pénzügyi beszámolóról szóló döntésig beküldött és a Támogató vagy a Lebonyolító által
elfogadott módosítási kérelmek, a www.emet.gov.hu honlapon közzétett ÁSZF, a Pályázati
Felhívás és a Pályázati Útmutató.
5.5.

Amennyiben a Támogatói Okirat 5.4.. pontjában felsorolt bármely dokumentum
szerződésre, támogatási szerződésre hivatkozik, akkor szerződés, támogatási szerződés
helyett a Támogatói Okiratot kell érteni.

5.6.

Kifogás benyújtásának lehetőségéről, valamint annak módjáról a Pályázati Kiírás 17.4.
pontja rendelkezik.

5.7.

A Támogatói Okirat 4 számozott oldalon, 4 egymással megegyező, eredeti példányban
készült, amelyből egy példány a Kedvezményezettet, kettő példány a Lebonyolítót, egy
példány a Támogatót illet meg.

Budapest,
………………………….…………
Lebonyolító
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

………………………….…………
Pénzügyi ellenjegyzés
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

………………………….……
Szakmai ellenjegyzés
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
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