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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 64. § felhatalmazása, valamint 
a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: NEAr) 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján létrejött egyrészről 

Minisztérium:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Adószám: 15309271-2-41 

Képviselő (név, beosztás): 
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár 

mint támogató szervezet (a továbbiakban: Támogató) nevében és képviseletében eljáró 

Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25. 
Adószám: 15329114-2-41 
MÁK törzskönyvi szám (PIR): 329112 
Képviselő (név beosztás): Bene Dániel főigazgató 
Kincstári számlaszám: 10032000-01451461-00000000 
Internet: www.emet.gov.hu 

mint  a NEAr. 27. §-a alapján kijelölt kezelő szervezet (a továbbiakban: Alapkezelő) 

másrészről 

Név:   Szent Imre Diáksport Egyesület 
Székhely:   2660 Balassagyarmat, Szabó L. út 1. 
Levelezési cím:  2660 Balassagyarmat, Szabó L. út 1. 
Adószám:  18638552112 
Nyilvántartásba vevő szerv neve:  Nógrád Megyei Bíróság (Balassagyarmat) 
Nyilvántartásba vétel száma:  81/2001 
Képviselő:   Csábi Szilárd 
Hitelintézet:  Cserhát és Vidéke Takarékszövetkezet 
Bankszámlaszám:  63600708-11212456 

 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen, napon és az alábbi feltételekkel: 

I. A szerződés tárgya, célja 

1. Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett támogatási igényt nyújtott be a Nemzeti 
Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás Kollégiuma (a továbbiakban: Kollégium) által 
meghirdetett, NEA-MA-16-SZ kódszámú felhívására a Kedvezményezett programjának 
támogatása iránt, melyet az Alapkezelő NEA-MA-16-SZ-0071 azonosító számon 
nyilvántartásba vett.  

2. A szerződés tárgya a(z) A katolikus diáksportért címen benyújtott támogatási igény (a 
továbbiakban: támogatási igény) támogatása és annak a Kedvezményezett általi – jelen 
támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező támogatási igényben foglalt 
támogatási cél és ahhoz kapcsolódó költségvetés szerint történő – megvalósítása.  

3. A támogatott tevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása: 084032 

4. A Támogató a támogatási igényben foglaltak megvalósításához a Civil tv. Nemzeti 
Együttműködési Alapról szóló X. fejezetében, a NEAr.-ben, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), továbbá 
a(z) NEACTO/297/2016 iktatószámú döntési listában foglaltak alapján támogatást nyújt a 
Kedvezményezett részére. 
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II. A támogatás forrása, összege 

1. A támogatási igény értékelése alapján a Kollégium a(z) NEACTO/297/2016  iktatószámú 
döntési listának megfelelően  

995000 Ft, azaz kilencszázkilencvenötezer forint 

vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött a Kedvezményezett javára, 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/54 Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű 
előirányzata terhére nyújtja. A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 332995. 

2. Felek kijelentik, hogy a II/1. pontban meghatározott támogatás vonatkozásában a támogatás 
összegének és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosaként meghatározott, 
százalékos formában kifejezett támogatási intenzitás 90 %. 

III. A támogatás folyósítása 

1. A támogatás finanszírozási formája: 

Az Alapkezelő a támogatást 100 %-os támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási 
kötelezettség mellett biztosítja és a támogatási szerződés aláírását és a folyósítási feltételek 
teljesülését követő öt napon belül egy összegben utalja át Kedvezményezett pénzforgalmi 
számlájára. 

IV. A támogatás felhasználása 

1. Kedvezményezett a támogatást a 2016. április 1. – 2017. március 31. közötti időszakban (a 
továbbiakban: támogatási időszak), a támogatási cél megvalósításával összefüggésben 
felmerült, és igazoltan e célra fordított, a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségtervben feltüntetett költségek kiegyenlítésére használhatja fel. A pályázatban csak azok 
a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, 
melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek 
pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik.  

2. A kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás 
és – saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén – a 
saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 

3. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység eredményes megvalósítása érdekében a 
támogatási igényben foglalt támogatási cél eléréséhez szükséges tevékenységek 
megvalósításához közreműködő segítségét igénybe veheti. 

V. Szerződésmódosítás 

A Kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, amennyiben 
a megvalósítás során a költségterv fősorain külön-külön, a jóváhagyotthoz képest pozitív 
irányban 10 %-ot meghaladó mértékben kíván módosítani. Ha a támogatott tevékenység 
összköltsége a tervezetthez képest csökken, több forrás esetén a költségvetési támogatás 
összegét az összköltség csökkenésének arányában, tehát az eredeti költségarányok 
megtartásával kell csökkenteni. 

VI. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítése 

1. A Kedvezményezett a támogatás, valamint a saját forrás felhasználásáról a támogatási időszak 
lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. április 30-ig köteles szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni és 
benyújtani az Alapkezelő részére. 
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2. Az elszámolás és mellékleteinek benyújtásával a Kedvezményezettnek hitelt érdemlően 
bizonyítania kell a támogatott program szerződés szerinti megvalósulását. 

3. Támogatási előleg esetén az elszámolás maradványösszegét a Kedvezményezett köteles az 
elszámolás benyújtásával egyidejűleg – a támogatási szerződés azonosítószámára történő 
hivatkozással – visszautalni a Támogató Nemzeti Együttműködési Alap előirányzat- 
felhasználási alszámlájára (számlaszám: 10032000-01220328-50000452). A keletkezett 
maradvány visszautalásáról az elszámolásban a Kedvezményezett nyilatkozni köteles. 

4. A visszatérítendő támogatásban részesült Kedvezményezett a visszatérítendő támogatás 
összegét a Támogató Nemzeti Együttműködési Alap alszámlájára (számlaszám: 10032000-
01220328-50000452), az elszámolás benyújtásával egyidejűleg egy összegben köteles 
visszafizetni. A visszatérítendő támogatás késedelmes visszafizetése esetén a 
Kedvezményezett a visszatérítendő támogatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint számított késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 
visszafizetni. A kamat számításának kezdő időpontja késedelembe esés időpontja, azaz a 
visszafizetési határidő lejártát követő nap, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésének napja. 

5. Amennyiben a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárást 
bonyolított le, az adott közbeszerzési eljárás befejezését követően haladéktalanul köteles az 
Alapkezelő részére benyújtani az alábbi dokumentumok hitelesített másolatait: 

a) kedvezményezett nyilatkozata az eljárás becsült értékéről és az egybeszámítási 
kötelezettség fennállásáról (amennyiben fennáll, milyen értékben) 

b) ajánlattételi felhívás, dokumentáció 
c) bontási jegyzőkönyv 
d) tárgyalási jegyzőkönyv (eljárási fajtától függően) 
e) döntési jegyzőkönyv 
f) összegzés 
g) aláírt szerződés 
 

6. Az elszámolás rendjét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési 
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) V. fejezete tartalmazza. 

7. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a Támogató jogosult a támogatás visszavonásáról 
rendelkezni, a Kedvezményezett pedig köteles a támogatás összegét visszafizetni az ÁSZF-
ben foglaltak szerint. 

8. A pályázati kiírásban foglaltak alapján az Alapkezelő a támogatott program tekintetében a 
Kedvezményezettől további adatokat kérhet be. 

VII.  Záró rendelkezések 

1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a benyújtott támogatási igény és annak 
Kollégium által elfogadott költségterve, a szerződéskötés feltételeként meghatározott 
dokumentumok, valamint a szakmai és pénzügyi elszámolásról szóló döntésig beküldött és az 
Alapkezelő vagy a Kollégium által elfogadott módosítási kérelmek, a Civil tv. 69. § (5) 
bekezdése szerinti honlapon közzétett ÁSZF, a pályázati kiírás és az elszámolási útmutató. A 
Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et megismerte, annak 
tartalmát elfogadta, magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá kijelenti, hogy a támogatási 
igénnyel egyidejűleg benyújtott nyilatkozatait fenntartja, az azokban foglalt tényekben, 
körülményekben változás nem következett be, illetve azokat az Alapkezelőhöz bejelentette. 

2. Jelen szerződés céljára és társadalmi hasznosságára tekintettel a Felek fokozott gondossággal 
kötelesek eljárni a teljesítés során. Erre tekintettel a Felek kötelesek egymás teljesítését 
elősegítve szorosan együttműködni, és egymás méltányos érdekeit figyelembe venni. 

3. A szerződéskötés és a támogatás felhasználásának feltételeire, a támogatási szerződés 
módosítására, a támogatás megszüntetésére, visszafizetésére, valamint az egyéb 
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jogkövetkezményekre, a támogatás ütemezésére és folyósítására, a támogatás visszatartására, 
illetve felfüggesztésére, visszavonására, a támogatások felhasználásának és elszámolásának 
szabályaira, továbbá a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, valamint a támogatási 
program lezárására vonatkozóan, illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
elsősorban az Áht., az Ávr., a Ptk. a NEAr., valamint az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásáról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

4. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni. 

5. A jelen szerződés négy számozott oldalon, egymással megegyező, három eredeti példányban 
készült, amelyből egy példány a Kedvezményezettet, két példány az Alapkezelőt illeti meg. 
Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írják alá. Jelen szerződés a 
mindkét fél általi aláírást követően jön létre. 

 
 
Budapest, 201.. . …………... hónap ….. nap 

 
………… , 201.. . …………... hónap ….. nap 

______________________________ ______________________________ 
Alapkezelő Kedvezményezett  

 
  
Budapest, 201.. . …………... hónap ….. nap 

______________________________  
Pénzügyi ellenjegyzés  

 
 
Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: A Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással 

megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél azonnali 
beszedési megbízás alkalmazásához, amennyiben korábbi pályázatokhoz nem 
nyújtott be olyan felhatalmazó levelet, mely e pályázat kapcsán is felhasználható. 
(100 %-os támogatási előleg esetén) 

  
2. számú melléklet: Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-minta, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton 
másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti 
példánya.  

 
3. számú melléklet: Nyilvántartásba vételt igazoló okirat eredeti példánya, mely kiállításának dátuma 

nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál 
régebbi. 


