Baross-19-KMG/KKV-00000
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (székhely: 1027
Budapest, Kacsa utca 15-23.; cégjegyzékszám: 01-09-327932; adószám: 24733625-2-41; jelen támogatási
szerződés aláírásánál képviseli önálló aláírási jogánál fogva: Csík László ügyvezető), mint támogató (a
továbbiakban: „Támogató”),
másrészről a(z)
Vállalkozás neve:
Székhelye:
Képviselő:
Statisztikai számjele (IČO):
Adószám (DIČ):
EU-s adószám (amennyiben rendelkezik vele):
Számlavezető bank neve:
SWIFT/BIC kód:
Számlavezető bank címe:
Bankszámlaszám (IBAN formátumban):
mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: „Végső Kedvezményezett”)
(Támogató és Végső Kedvezményezett a továbbiakban együtt, mint „Felek”), között az alulírott helyen
időben és feltételek szerint:

PREAMBULUM
Támogató 2019. november 15. napján megjelent Baross-19-KMG pályázati azonosítóval ellátott, „Pályázati
felhívás felvidéki mezőgazdasági termelők és feldolgozók eszközbeszerzéseinek támogatására” című pályázati
felhívására (3. számú melléklet) a Végső Kedvezményezett pályázatot nyújtott be, amelyet a Támogató a
hatályos döntéshozatali mechanizmusa szerint értékelt és támogatásra alkalmasnak terjesztett elő. A
pályázatról 2020.02.26-án hozott döntés alapján Végső Kedvezményezett a jelen szerződésben (továbbiakban:
„Szerződés”) meghatározott feltételeknek megfelelően vissza nem térítendő támogatásra jogosult (a
továbbiakban: „Támogatás”).
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1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1 A Végső Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a jelen Szerződés tárgyát
képező projekt (továbbiakban: „Projekt”) megvalósítására a jelen Szerződésben, valamint ennek 4. számú
mellékletét képező, Baross-19-KMG-00000 azonosító számú nyertes pályázatában foglaltaknak
megfelelően.
1.2 A Támogató vállalja, hogy a Projekt végrehajtásához a Végső Kedvezményezett részére vissza nem
térítendő Támogatást nyújt a Szerződés 3. fejezetében részletezett módon, amelynek összege maximum
…………….. magyar Ft, azaz maximum ………………….magyar forint.
1.3 Sem a jelen Szerződés, sem a Támogatás nem ruházható át a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül. Támogató mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy az e pont szerinti hozzájárulását megadja-e és indoklási
kötelezettsége a jóváhagyással kapcsolatos döntésénél nincs.
1.4 A Projekt minimális elszámolható összköltsége: ……………………. magyar Ft, azaz
…………………………….magyar forint (továbbiakban: „Projekt Összes Elszámolható Költsége”), amely
(a) a Támogató által nyújtott Támogatásból, és a
(b) minimum ………………magyar Ft, azaz …………………………………. magyar forint összegű
végső kedvezményezetti saját forrásból (továbbiakban: „Saját Forrás”) áll.
Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Projekt Összeg Elszámolható Költségének csökkenése
esetén a Támogatás összege is arányosan csökken.
1.5 A Támogatás intenzitása (Támogatás összege/Projekt minimális elszámolható összköltsége):
……… %.
1.6 A Támogatás összegének utalása magyar forintban történik. Felek megállapodnak abban, hogy a
Támogatás összegével kapcsolatos árfolyamkockázatot (árfolyamveszteséget) a Végső Kedvezményezett
viseli. Árfolyamveszteség esetén a Végső Kedvezményezett köteles a keletkezett hiányt a Saját Forrás terhére
biztosítani. A Projekt Összes Elszámolható Költsége forint értékének az árfolyamváltozásból eredő csökkenése
esetén a Támogatás forintösszege arányosan csökken.
1.7 Végső Kedvezményezett a Projektet a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon köteles
megvalósítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő
megfelelést biztosítani kell, továbbá a Projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés
előírásának. Felek a Végső Kedvezményezett által készített és benyújtott összevont költségtáblát a jelen
Szerződéshez 1. számú mellékletként csatolják.
1.8 Végső Kedvezményezettet 3 éves fenntartási időszakra vonatkozó fenntartási kötelezettség terheli
(továbbiakban: „Fenntartási Időszak”).
A Fenntartási Időszak kezdő napja az a nap, amelyen a Támogató a Végső Kedvezményezett által benyújtandó
beszámoló (továbbiakban: „Végső Kedvezményezetti Beszámoló”) jóváhagyásáról szóló tájékoztató levelét a
HÁLÓ pályázatkezelő felületen keresztül megküldi a Végső Kedvezményezettnek.
1.9 Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Projekt tárgyát (a Beszerzett Eszközt) sem a
Projektmegvalósítás időszakában, sem a Végső Kedvezményezetti Beszámoló Támogató általi elfogadásáig
terjedő időszakban, sem pedig a Fenntartási Időszakban nem idegenítheti el (pl. nem adhatja el, nem
ajándékozhatja el stb.) nem adhatja bérbe, vagy egyéb jogcímen más használatába, nem terhelheti meg, továbbá
amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén a Beszerzett Eszközt a Támogató
részére történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve –
Saját Forrásból köteles lecserélni/pótolni.
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1.10 A jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi az „Általános Szerződési Feltételek” (továbbiakban:
„ÁSZF”), amelyet a Támogató a http://baross-palyazatok.eu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.
1.11 A Végső Kedvezményezett köteles a Projektet a pályázatában bemutatottak szerinti műszaki-szakmai
tartalom szerint megvalósítani. A műszaki-szakmai tartalom nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén az
ÁSZF-ben szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

2. A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA
2.1 A Projekt megvalósításához nyújtott Támogatás felhasználására irányadó időpontok (a projekt
megvalósítási időszaka) a következő:
a.) A projekt megvalósítása legkorábban a pályázat elektronikus benyújtását követő napon indulhat
meg.
b.) A projekt megvalósításának végső határideje 2020. október 31.
2.2 A Támogatás összegének terhére elszámolható költségek: a Végső Kedvezményezettnek bizonylatokkal
alátámasztott, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben a Projekt megvalósítási időszakában
felmerült és kifizetett, igazoltan e célra fordított és a támogatási szerződés 2. sz. mellékletét képező pályázatban
rögzített költségei.
2.3 Jelen szerződés megkötése a Támogató részéről semmiféle további kötelezettségvállalást nem jelent a
Végső Kedvezményezetteknek a Projekttel összefüggésben történő bárminemű további támogatására.

3. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK KIFIZETÉSE
3.1 ELŐLEG-FINANSZÍROZÁS esetén:
3.1.1 Amennyiben a Végső Kedvezményezett a Támogatás összegének kifizetését e pont szerint, előlegfinanszírozás keretében igényli, úgy a jelen Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 90
(kilencven) napon belül köteles a kitöltött kifizetési kérelmet (továbbiakban: „Kifizetési Kérelem”) és
annak valamennyi mellékletét benyújtani a Támogatóhoz, a HÁLÓ Online pályázati rendszer erre a célra
szolgáló felületén.
A Kifizetési Kérelem sablonját a Támogató mindenkor a honlapján (https://baross-palyazatok.eu/) teszi
közzé.
A fenti, 90 napos benyújtási határidő elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, és felmerülése
esetén Támogató jogosult a szerződéstől elállni.
3.1.2 Amennyiben a Kifizetési Kérelem és annak mellékletei hibátlanok és hiánytalanok, úgy a
Kifizetési Kérelem beérkezését (hiánypótlási felhívás esetén a hiánypótlás beérkezésének napját követő)
45 napon belül a Támogatás összegét előlegként, egy összegben, forintban utalja át a Végső
Kedvezményezett által erre a célra megadott bankszámlájára.
3.1.3 A Kifizetési Kérelemhez az alábbi mellékletek csatolandóak:
(a) a pályázatban meghatározott termék(ek)re vonatkozó szállítói/adásvételi szerződés, vagy a
szállító által írásban visszaigazolt végső kedvezményezetti megrendelés, valamint ezek egyszerű
(nem hivatalos fordító által készített), magyar nyelvű fordítása szkennelve (pdf formátumban);
(b) a Saját Forrás teljes összegével egyező összegre vonatkozóan kiállított előlegszámla
záradékolva, és annak egyszerű (nem hivatalos fordító által készített), magyar nyelvű fordítása
szkennelve (pdf formátumban);
3/10

(c) a Saját Forrás összege átutalásának, azaz az előlegszámla Végső Kedvezményezett általi
kiegyenlítésének igazolása szkennelve (bankszámlakivonat, vagy banki igazolás).
3.2 UTÓFINANSZÍROZÁS esetén:
3.2.1 Amennyiben a Végső Kedvezményezett a Támogatás összegének kifizetését e pont szerint,
utófinanszírozás keretében igényli, úgy a támogatási összeget a Projekt befejezését, illetve a Projekt
valamennyi tételének beszerzését és Végső Kedvezményezett által történt kifizetését követően benyújtott
Kifizetési Kérelem, valamint ezzel egyidejűleg benyújtandó Végső Kedvezményezetti Beszámoló
alapján utalja át a Végső Kedvezményezett részére egy összegben, forintban, az előbbi dokumentumok
hibátlan és hiánytalan beérkezését követő 45 (azaz negyvenöt) napon belül.
A kifizetési kérelem és a Végső Kedvezményezetti Beszámoló Támogatónak történő benyújtásának
határideje: 2020. október 31.
3.2.2 A Kifizetési Kérelemhez az alábbi mellékletek csatolandóak:
(a) a pályázatban meghatározott termék(ek)re vonatkozóan, mindkét fél által aláírt
szállítói/adásvételi szerződés, vagy a szállító által írásban visszaigazolt megrendelés, valamint
ezek egyszerű (nem hivatalos fordító által készített), magyar nyelvű fordítása, szkennelve (pdf
formátumban);
(b) kiállított számlák (előlegszámla/számla/végszámla), záradékolva (záradékolás: a projekt
azonosítószámát rá kell vezetni a számlára), egyszerű (nem hivatalos fordító által készített) magyar
nyelvű fordítással, szkennelve (pdf formátumban);
(c) a kifizetést igazoló bizonylat, szkennelve (bankszámlakivonat, vagy banki igazolás)
(e) Szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembe-helyezési okmányok vagy tárolási
nyilatkozat, szkennelve;
(f) Fotódokumentáció az eszközről, ha az rendelkezik egyértelműen meghatározható egyedi
azonosítóval (pl. gyári szám)
(h) forgalmi engedély,szkennelve (amennyiben releváns)
(i) biztosíték
(j) Végső Kedvezményezetti Beszámoló és mellékletei a jelen szerződés 4.4 pontja szerint.
3.3 Csatolandó dokumentumok nyelve
A 3.1.3 és a 3.2.2 pontban felsorolt dokumentumok esetében, amennyiben azok nem magyar nyelvű
dokumentumok, azok egyszerű (nem hivatalos szakfordító által készített, de a teljes dokumentumra vonatkozó
– vagyis nemcsak bizonyos részletekre kiterjedő) fordítása minden esetben csatolandó, azzal, hogy
amennyiben a becsatolt fordítás tartalma nem megfelelő minőségű (érthetetlen, ellentmondó, vagy az eredeti
dokumentum tartalmával összevetve más módon kétségeket vet fel) Támogató jogosult adott dokumentum
vonatkozásában vagy hivatalos magyar, vagy hivatalos szlovák szakfordító által készített, magyar fordítást is
bekérni a Végső Kedvezményezettől. Ezen fordítás költségei kizárólag Végső Kedvezményezettet terhelik.

4. VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETTI BESZÁMOLÓ
4.1 A Végső Kedvezményezett a jelen szerződés 1.2 pontja szerinti Támogatás teljes összegére vonatkozó,
hiánytalan Végső Kedvezményezetti Beszámolót köteles benyújtani, legkésőbb 2020. október 31-éig.
4.2 A Végső Kedvezményezetti Beszámolót a HÁLÓ Online pályázati rendszerben kell benyújtani.
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4.3 A Végső Kedvezményezetti Beszámolót a Támogató Honlapján közzétett sablon szerinti tartalommal kell
elkészíteni.
4.4 A Végső Kedvezményezetti Beszámolónak a következő mellékleteket kell tartalmaznia:
4.4.1 A Végső Kedvezményezett nevére kiállított végszámla másolata (amennyiben a Kifizetési
Kérelem mellékleteként még nem került benyújtásra),
4.4.2 A végszámla összege átutalásáról szóló igazolás másolata (amennyiben a Kifizetési Kérelem
mellékleteként még nem került benyújtásra),
4.4.3 A Projekt megvalósulását igazoló egyéb dokumentumok – eszközbeszerzés esetén:
- átadás-átvételi jegyzőkönyv (nem releváns, ha a számlán az egyes tételek beazonosíthatóak és a
Végső Kedvezményezett az átvételt a számlán aláírásával igazolja),
- üzembe helyezési okmányok (amennyiben releváns),
- fotódokumentáció a beszerzett eszközökről,
- a vásárolt gépek és/vagy eszközök műszaki paramétereit, a gyártó/kereskedő által vállalt
jótállást bizonyító dokumentumok másolata.
4.5 Nem kerülhet sor olyan költségek elszámolására, amelyre akár a magyar, akár a szlovák államháztartás
valamely alrendszeréből származó más támogatás, vagy bármely egyéb külső forrás nyújt vagy korábban már
nyújtott fedezetet (tilos a kettős finanszírozás). Annak a tényéről, hogy e pont szerinti kettős finanszírozás nem
történt, a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb a beszámolója benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkoznia
kell.
4.6 Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén azok egyszerű (nem hivatalos szakfordító által készített, de a
teljes dokumentumra vonatkozó – vagyis nemcsak bizonyos részletekre kiterjedő) fordítása minden esetben
csatolandó, azzal, hogy amennyiben a becsatolt fordítás tartalma nem megfelelő minőségű (érhetetlen,
ellentmondó, vagy az eredeti dokumentum tartalmával összevetve más módon kétségeket vet fel) Támogató
jogosult adott dokumentum vonatkozásában vagy hivatalos magyar, vagy hivatalos szlovák szakfordító által
készített, magyar fordítást is bekérni a Végső Kedvezményezettől. Ezen fordítás költségei kizárólag Végső
Kedvezményezettet terhelik.

5. VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT NYILATKOZATAI
Végső Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy
a) a Pályázatában, valamint annak mellékleteiben foglalt adatok, információk, dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek, a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot nem szolgáltat, ilyen nyilatkozatot nem tesz,
b) a jelen Szerződésben meghatározott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be támogatási
igényt,
c) vele szemben támogatási jogviszonyból az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ban kizáró ok nem áll fenn, azaz nem lehet a támogatási jogviszonyban
végső kedvezményezett az, aki
(i) a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett,
(ii) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális
fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
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(iii) az (i) és (ii) pontban felsoroltakkal közös háztartásban élő hozzátartozó
(iv) nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az (i) és (ii) pontban felsoroltak
tulajdonában álló gazdasági társaság,
(v) az állam, helyi önkormányzat, illetve köztestület legalább 50 %-os közvetlen, vagy közvetett
tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével –
az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az (i)-(iii)
pontban felsoroltak valamelyike tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja;
d) a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel,
e) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati
adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása. Végső
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy részére támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű,
meg nem fizetett köztartozása van;
f) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályba meghatározott eljárás nincs
folyamatban,
g) a jelen támogatási szerződés költségvetésében szereplő saját forrás rendelkezésre áll,
h) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely jelen Támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
i) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági
engedélyekkel rendelkezik, továbbá, hogy a beszerzendő termékek rendelkeznek a forgalomba
helyezéshez, vagy beüzemeléshez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel,
j) a pályázati adatlapon a Támogatás tekintetében jelölt adólevonási jogában változás nem történt, illetve
amennyiben történt, úgy azt a Támogatónak bejelentette,
k) a Támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott, vagy szerződésből eredő akadálya nincs,
l) a kapott Támogatás tekintetében a végső kedvezményezetti beszámoló benyújtására vonatkozó
kötelezettségét teljesíti,
m) amennyiben a beszámolási kötelezettségnek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a Támogató
által megállapított jogosulatlanul igénybe vett Támogatás összegét és annak ÁSZF szerint megállapított
kamatait visszafizeti,
n) a Projekt Fenntartási Időszakának utolsó napjáig a Támogató részére a változás bekövetkeztének
napját követő 8 napon belül írásban bejelenti, ha:
(i) a törvényes képviselőjének személye változik,
(ii) ha ellene ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve
(iii) amennyiben bármely okból a Végső Kedvezményezett jogi státusa (pl. őstermelői vagy egyéni
vállalkozói), megszűnhet, vagy – amennyiben a Végső Kedvezményezett jogi személyiséggel
rendelkező gazdasági társaság – jogutód nélküli, vagy jogutódlással történő megszűnése várható,
és
(iv) minden, a jelen Szerződés valamely lényeges elemét érintő körülményben változás várható,
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o) tudomásul veszi, hogy amennyiben a Végső Kedvezményezett jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság és a Fenntartási Időszakban jogutód nélkül megszűnik, úgy a tulajdonos(ai) a teljes
magánvagyonával
teljesítéséért.

felel

a

jelen

Szerződésen

alapuló

fenntartási

kötelezettség

maradéktalan

6. BIZTOSÍTÉKADÁSI KÖTELEZETTSÉG
6.1 Végső Kedvezményezett legkésőbb a Kifizetési Kérelem benyújtásával egyidejűleg a Támogatás teljes
összegére vonatkozóan megtekintésre szóló saját váltót állít ki, amely biztosítékul szolgál arra, hogy a
Támogató a Támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül
eredményesen tudja érvényesíteni. A megtekintésre szóló saját váltónak 2024. március 31. napjáig kell
érvényesnek lennie, ezt a Végső Kedvezményezett köteles a saját váltóban feltüntetni. Végső
Kedvezményezett kijelenti és szavatolja, hogy saját személyes joga alapján jogosult váltó útján kötelezettséget
vállalni.
6.2 Végső Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a
Támogató erre vonatkozó döntése alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Az őt terhelő visszafizetési
kötelezettség érvényesítése a Támogató döntése alapján elsődlegesen a teljesítésre történő felszólítással, ennek
eredménytelensége esetén pedig a Végső Kedvezményezett által nyújtott biztosíték érvényesítésével történik.
Ennek eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait a Támogató jogi úton
érvényesíti a Végső Kedvezményezettel szemben.
6.3 Felek megállapodnak abban, hogy a Végső Kedvezményezett köteles a 6.1 pont szerint kiállított saját
váltót letétbe helyezni a Támogatónál, mint letéteményesnél. Felek a jelen 6.3 pontot a közöttük létrejött letéti
megállapodásnak tekintik. Felek a letét kezelésének szabályait a magyar, 2013. évi V. törvény (továbbiakban:
„Ptk.”) 6:360. §- 6:365. § rendelkezéseinek figyelembevétele mellett az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések
elfogadásával szabályozzák.

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, AZ
ELÁLLÁS
7.1 Támogató a Támogatás folyósítását felfüggesztheti, amennyiben azt jogszabály előírja, illetve ha a jelen
Szerződés megkötését követően a Végső Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogatás
folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési Támogatás visszavonását, a jelen
Szerződés felmondását, vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. Támogató az esetlegesen szükségessé
váló felfüggesztés tényéről és annak okáról a Végső Kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatja.
7.2 A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállni vagy a
szerződést felmondani az ÁSZF-ben felsorolt esetekben.

8. KAPCSOLATTARTÁS
Végső Kedvezményezett a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelöl ki. A kapcsolattartó nevéről,
postacímről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről változás esetén a változást követő 8 munkanapon
belül, írásban (eredeti, külön íven szövegezett, keltezéssel ellátott nyilatkozat szkennelt és elektronikus
levélben megküldött formában) tájékoztatja a Támogatót. Végső Kedvezményezett a jelen Szerződéssel
összefüggésben kapcsolattartójaként az alábbi személyt jelöli ki:
Név: ………………………
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E-mail cím: ………………………….
Telefon: ………………………….
Végső Kedvezményezett a Támogatóval a kmgpalyazat@ced.hu e-mail címen, illetve a +36 30-175-3718
telefonszámon léphet kapcsolatba.

9. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE
9.1 A jelen szerződés az Ávr. 65/B. § (1) bekezdése alapján csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott
tevékenység a módosításokkal eredetileg is támogatható lett volna. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
a módosítás az Ávr. 95. § (2) bekezdése alapján nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának
megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési
Támogatás biztosítására.
9.1.1 Nem igényli a jelen Szerződés módosítását, ha
a) a Projekt műszaki, szakmai tartalma olyan módon változik, hogy a Végső Kedvezményezett
által a Szerződésben vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a Projekt eredményessége
szempontjából kedvezőbb, vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás fog megvalósulni,
b) a projekttartalom olyan jellegű módosítása esetén, amely a Projekt műszaki-szakmai tartalmát,
a támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem jelent kockázatot a Projekt eredményességére,
c) ha a pályázati adatlap „I. A pályázó alapadatai” rovatának I.1-I.3. alrovataiban szereplő bármely
adat megváltozik. Végső Kedvezményezett köteles azonban ezen adatok megváltozásának
bejelentésére a változást követő 8 napon belül.
9.2 Jelen Szerződés kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése alapján, vagy az Áht. 48/A. § (3) bekezdése
szerint, a Támogató által egyoldalúan módosítható.
9.3 A jelen Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik félhez eljuttatott írásbeli
értesítéssel, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt
nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követően a felhívásban tűzött határidőn belül
sem. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a szerződésszegés olyan
súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés fenntartása.
9.4 Amennyiben a Fenntartási Időszak eltelt és a Projekt lezárásra került a szerződés automatikusan
megszűnik. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség (ideértve a fenntartási
kötelezettséget is) teljesült, és a Végső Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről
szóló záró projekt fenntartási jelentését (továbbiakban: „Záró Projekt Fenntartási Jelentés”) benyújtotta, és azt
a Támogató jóváhagyta.
Felek rögzítik, hogy Végső Kedvezményezett a Záró Projekt Fenntartási Jelentést legkésőbb a Fenntartási
Időszak utolsó napját követő 30 napon belül köteles benyújtani a Támogatóhoz. Felek rögzítik, hogy
amennyiben a Végső Kedvezményezett a Záró Projekt Fenntartási Jelentést nem nyújtja be az e bekezdés
szerinti határidőn belül, Támogató jogosult 500.000,- Ft hibás teljesítési kötbér követelni Végső
Kedvezményezettől, és ezt az összeget jogosult a Végső Kedvezményezett által a jelen Szerződés alapján
Támogatónál letétbe helyezett váltó terhére érvényesíteni. A váltó érvényesítését megelőzően Támogató
jogosult a letétből kedvezményezettként felvenni a váltót.
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10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.1 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó.
10.2 A Felek a jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitáik elbírálására – a hatáskörre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – a Támogató székhelye szerinti hatáskörileg illetékes bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
10.3 Amennyiben a Végső Kedvezményezett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, úgy a
képviseletében aláíró személy kijelenti és cégkivonatával, valamint személyi igazolványával igazolja, hogy a
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult a Végső Kedvezményezett képviseletére (és
cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselője kijelenti
továbbá, hogy a testületi szervei részről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik,
tulajdonosa a támogatási jogügyletet jóváhagyta és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a
Végső Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
10.4 Amennyiben a Végső Kedvezményezett természetes személy (őstermelő vagy egyéni vállalkozó), úgy a
jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes joga alapján cselekvőképességében és szerződéskötési
képességében korlátozva nincs.
A jelen szerződés magyar nyelven készült, a Felek 2 (azaz kettő) eredeti, egymással teljes egészében
megegyező tartalmú magyar példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Jelen Szerződés
és mellékletei közötti esetleges ellentmondás esetén a szerződés rendelkezései az irányadóak.
Az alábbi mellékletek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha azok fizikailag nem
kerültek a Szerződéshez csatolásra:
1. sz. melléklet: Összevont költségtábla
2. sz. melléklet: A Támogató Általános Szerződési Feltételei
3. sz. melléklet: Pályázati felhívás
4. sz. melléklet: Végső Kedvezményezett által pályázóként benyújtott és a Támogató által
5. jóváhagyott pályázat

Csík László
ügyvezető
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat
Nonprofit Kft.
Támogató

Minta s.r.o
Példa János
Végső Kedvezményezett

Kelt:

Kelt: Budapest

, 2020.

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. részéről ellenjegyző:

Borbély Péter
Támogatáskezelési Igazgató
szakmai ellenjegyző
Kelt: Budapest
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Összevont
költségtábla
Tétel támogatás Tétel saját forrás
összege
összege

Tétel neve
1
2

FORRÁS 3000/18 Bravo400 SELETRON vontatott
………….
szántóföldi permetező
2-es tétel
………….

Összesen
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