Általános Szerződési Feltételek
az

Új Széchenyi Terv Környezeti és Energia Operatív Program „Szermyvízelvezetés és tisztítás
kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására” felhívás
keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási
szerződésekhez

1.
Általános rendelkezések
Jelen Altalános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya az Uj Széchenyi Terv
Környezeti és Energia Operatív Program „Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati
konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására” felhívás keretében támogatásban
részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre és támogatói
okiratra (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.
-

Az ÁSZE rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az
adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad cl.
Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez
utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának
megvalósulását meghiúsíthatja.
Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.
A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény feirnerülését követő legkésőbb 5 napon
belül köteles jelentenI a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a
Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt
megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a projekt
adatlapban, illetve a Jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved,
illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából
releváns adatalban, vagy a támogatás fekételeiben változás következik be, a
kedvezményezett a tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles azt írásban
bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek.
2.

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási! jelentéstételi

kötelezettségek

Kizárólag támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében a Kedvezményezett köteles
havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a
tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet részére kifizetési
ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot
megelőzően 15 nappal köteles benyújtani.
Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgáhítok során a kifizetési ütemtervét
módosítja az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSZ felé indokolni köteles.
A kedvezményezett a támogatás igénybevételére irányuló kilizetési igényléssel egyidejűleg
időszakos beszámolót köteles benyújtani. Támogatás kizárólag a KSZ által jóváhagyott
beszámolóval számolható cl.
Kedvezményezett a pályázatában vállalt esélyegyenlőséggel és környezetei fenntarthatósággal
kapcsolatos a projekt adatlapon megjelölt vállalásainak teljesítéséről a teljesítés követő
legfeljebb 30 napon belül köteles beszámolni a KSZ-nek a teljesítést igazoló dokumentumok
csatolásával egyidejűleg.

major, lehetetlenjilés, a Közreműködő Szervezet, va~í a Kedvezményezett általi, a
Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, va~ a bíróság határozata
alapján szűnik meg. ASzerződő Felek ajogviszony jeHegére való tekintettel a felmonciás jogát
kizáiják.
15.2. Kedvezményezett eláHhat a Szerződéstől, amermyiben annak teljesítésére, a
szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
A Szerződés Ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a
Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, jogszabályban
meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt időpontban
visszafizetni. A kamatszámitás kezdő időpontja a támogatás vagv annak egves részletei
ldfizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
-

-

15.3. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem
teljesíti.

A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult
a fenntartási
időszak tartama alatt is
a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen
információt, dokumentumot bekérni, a Keclvezményezett pedig köteles megadni, a
Közreműködő Szervezet által megjelölt formában és határidőben.
—

A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban zárójelentést nyújt be
Közreműködő Szervezethez.

a

A Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben keH beszámolnia a Szerződés
teljesűléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető
eredményekről. A projekt Jenntartási Jelentés formanyomtatvány a KSZ honlapjáról
letölthető. 1
Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a
Projekt befejezetését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség
teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehozott humán
fejlesztésről a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést
készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.
Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a befejezési határidőtől számítva évente
egyszer köteles a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10
munkanapon belül.
3.

Biztosítékok, nyilatkozatok

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll lenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség, amely a Kedvezményezett biztositékadását
korlátozza.
A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a
biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint
rendelkezésre nem állnak.
A 4/201 1. (I. 28.) Korra rendelet 33. ~-a szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell
legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kiüzetett támogatás együttes
összegét, a pályázati útmutatóban, illetve a jogszabályban meghatározotta szerint.
A biztosítékoknak a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig rendelkezésre kell állniuk,
kivéve ha ettől jogszabály eltérően rendelkezik.
Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztosítékolu-a vonatkozó dokumentumokat is
szükség esetén módosítani, kiegészíteni kell.
—

—

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával /Támogatói Okirat befogadásával kijelenti, hogy
a Projekt részben vagy egészben meghiúsulása illetve a támogatás szabálytalan
felhasználása esetén a támogatást visszafizeti az NFÜ vagy a KSZ döntésében foglaltak
szerint. és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege
a megítélt, de még M nem üzetett támogatási összegbe beszámitásra kerül,
ennek hiányába
a központi költségvetésből biztosított támogatásból
ha a Kedvezményezett
ilyen támogatásra jogosult levonásra kerül
-

—

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával /Támogatói Okirat befogadásával kijelenti, hogy
nem áll az Aht. 122/A. ~ (1) bekezdésének hatálya alatt.

Fenutarcási időszak az előkászításre irányuló konstrukciókra nem vonatkozik.

4.

Támogatás kifizetése

4.1.
Előleg
Amennyiben a Támogató a felhívásban az előleg igénybevételét lehetővé tette, az előleg
igénybevételéről Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges a Közreműködő Szervezetnél.
Előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és likviciitásának
biztosításához szükséges legkisebb összegben igényelhető. Az ÁSZF 3.1.1 pont alatt
megjelöltek kivételével előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében
nincs mód a közvetlenül a szállító(k~ részére történő ldflzetésrc,
Nem igényelhető előleg a Keclvezményezett számára, ha a támogatás kifizetésére
utófinanszírozássaJ, a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor.
Közreműködő Szervezet az utófinanszírozott projektelemekbez kötődően (az Ámr. -ben
nevesített mértékben) a megítélt támogatás 25 %-ig, de legfeljebb 300 millió Ft-ig
támogatói előleg formájában előleget biztosít a Projekt elindításához. Előleg csak azon
projektelem(ek)re vehető igénybe, ahol utófinanszírozást választott a Kedvezményezett. A
Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott előlegigénylési
kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben
megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, meghatározott ütemezésben, több részletben
is sor kerülhet.
Az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok legalább
az igényelt előlegnek megfelelő összegre rendelkezésre álljanak.
Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg folyósítását követő G
hónapon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a
támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles
a korábban kifizetett előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szer nti kamattal
növelten visszafizetni. Az előleg visszafizetés teljesítéséig, vagy a Közreműködő Szervezet
általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a
kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül (ideért-ve a szállítónak és engeclményesnek
folyósitást is).
A Kedvezményezett a kifizetett előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti
kamattal növelten köteles visszafizetni, ha
legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított elóleggel, vagy a
az előleget, vagy armak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszafizeti.
-

4.1.1. Fordított ÁFA-előleg
Száilítói finanszírozási módban előleg kizárólag a 2007. C)Qc\JII. ‘11v. 142.~ szerinti esetekben
vehető igénybe a pályázati útmutatóban meghatározott fordított áfa mértékéig.
A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános
forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon
belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg
igénylésére a fordított áfával érintett számla elszámolásra benyújtásával egyiclejüleg kerülhet
sor,
Az előleg foiyösításának
rendelkezésre állj ariak.

feltétele,

hogy

a

Szerződésben

meghatározott

biztosítékok

A fordított áfa~előleg célhoz kötöttségéből adódóan a Kedvezményezettnek a fordított áfa
előleg előzetes megtérítése iránti kérelemben meg kell jelölnie az áki befizetésének
időpontját, mely időpontot követő 5 munkanapon belül köteles benyújtani a Közreműködő
Szervezethez a fordított áfa-előleggel történő elszámolását. Amennyiben a Kedvezményezett a

fordított áfa-előleggel történő elszámolásra vonatkozó határidőt elmulasztja, Vagy a foi-dított
áfa-előleggel érintett száHitói számla elutasitásra kerül, vagy a Keclvezményezett az előleget
nem a fordított áfa adóhatóság felé történő rendezésére fordítja, a Közreműködő Szervezet
felszólítja a nem megfelelően felhasznált előleg összegének visszafizetésére.
A Kedvezményezett a kifizetett fordított ái~-elő1eget akkor is a folyósítás napjától számított, a
Nt szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha
legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol cl a folyósított fordított áfa-előleggel,
-

vagy a
-

a fordított áfa-előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként

visszafizeti.

4.2.

A támogatás folyósítása

4.2.1. A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést
az előleget kivéve
és az időszakos,
valamint záró beszámolót
a Szerződés hatályba lépését követően
a Közreműködő
Szervezethez elektronikusan nyújtja be a Pályázó Tájékoztató felületről elérhető on-hne
alkalmazáson keresztül. A kifizetés-igénylés, Illetve a beszámoló mellékleteit a
Kedvezményezett papír alapon vagy elektronikus adathordozóra másolva nyújtja be az
alkalmazás kitöltését követően haladéktalanul. A 4.4. pont szerinti kifizetési határidőt a
papír alapon benyújtott dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő heérkezésétől
kell számítani.
Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének további feltétele, hogy az
engedményezésre vonatkozó szerződés a Közreműködő Szervezet rendelkezésére álljon, ezért
a Kedvezményezett a felelős.
—

-

—

-

A támogatások folyósítása a felhívás függvényében az alábbi formában történhet:
a)

Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kcclvezményezettnek illetve
engedményezés esetén sz engedményesnek
a Szerződésben megjelölt
bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a Szerződés
azonosító számának feltüntetésével;
—

—

b) Szállító! finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő
kifizetéssel
metve engedményezés esetén az engedményesnek
történik a
Kedvezményezettet terhelö, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének
igazolása mellett.
—

—

Kizárólag utófinanszírozással időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt
támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, és legalább 200 ezer forintot.
4.2.2. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:
a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a
szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, ős a
„támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen
információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek
cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti
számlával;
a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni,
egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási
időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét ós számát;
idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb
megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.
-

-

4.3.
A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30
száHító részére történő
közvetlen kifizetés esetén 15
napon belül legfeljebb 30 napos határidővel jogosult a
Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a
—

Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 7 nap alatt sem tesz
eleget, sz a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további
biánypótlásnak nincs helye.
4.4.
A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított
45 napon belül közvetjenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 napon belül fizeti
Id. Szállítói számlát Is tartalmazó záró kifizetési igénylést benyújtásakor a kifizetési határidő
30 nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett
időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni
szemle, a felfüggesztés időtartama, valamint a szahálytalansági gyanú kivizsgálására tett
intézkedések, valamint az NFÜ honlapján közlemény formájában közzétett év végi zárási és
év eleji számlanyitási folyamatok nem számítanak bele.
A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben me~elölt bankszámlától eltérő, a
számlavezető pénzintézet által leigazolt, a Kedvezményezetthez tartozó bankszámlára is
utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.
—

-

4.5.
Amennyiben a támogatás az 4.4. pontban foglalt határidőben, a Támogatönak illetve
a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő
Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lej áratának napj án érvényes jegybanld
alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek
vonatkozásában a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege
meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési
szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatás tartalma.
Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító,
illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.
Ha egy, a Projekt befejezéséig teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 80. ~ (6)-(7) bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműködő Szervezet az ott
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.
A Közreműködő Szervezet és a Támogató sz időszakos és záró beszámolón kívül bármikor
jogosuk a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a
Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.
4.6.

Pénzügvi zárás

4.6.1. A záró beszámoló benyújtása, ellenőrzése és jóváhagyása után a Közreműködő
Szervezet elvégzi a szerződés pénzügvi zárását, azaz megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett
adólevonási jogában történt változás, vagy a támogatási intenzitás-változás miatt nem
keletkezett-e kifizetendő támogatás, vagy követelés.
4.6.2. Az 1000 Ft-ot meg nem haladó kifizetendő támogatást ilyen esetben a Közreműködő
Szervezet nem fizeti ki.
5.

Szerződés-módosítás/Projekt módosítása

A vonatkozó eljárásrendet szabályozó jogszabály értelmében a Támogatói Okirattal
rendelkező projektek esetében a Támogatási Szerződés módosításán a Projekt módosítását
kell érteni.
5. 1.
A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatok mellékleteket is csak
írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály
eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítást a megfelelő indoklással
eHátva kell előterjesztenie.
Fia a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot
nem ha~a jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a
változtatást végrehajtja, sz ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás
visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a
Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.
5.2.
A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha
aj a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben
meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghalaclóan késik;
h) a hatályos Szerződésben rögzített bármely inclikátor értékének várható teljesülése nem
éri cl a 4. Számú mellékletében rögzített célérték 90%-át,
c) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitúzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.
Ha a 4. számú mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem l00%-ban
teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet a Kedvezményezett köteles a
Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékű változás
esetén is.
5.3.
A Kedvezményezeti vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés
közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló
kérelmét írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal
köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatnl.
A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely
lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató a hozzájárulásról megalapozott
döntést tudjon hozni.
A Közreműködő Szervezet ide nem számítva sz esetleges hiánypótlás idejét a módosításra
irányuló kérelem beérkezését követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a
módosítás tervezetét, vagy
a kérelem elutasítása esetén
sz elutasítást ős annak
indokiását.
A Közreműködő
Szervezet
által
elkészített
szerződésmódosítást
a
Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva
visszaküldenj a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás
folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.
-

-

—

—

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható
lett volna.
5.4.
Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be,
haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást
követően a Kedvezményezett az ÁFA-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az
adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó
számlák alapján kapott támogatásból az ÁFA-ra jutó, kiflzetett támogatási összeget a
Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
5.5.
Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a jelen ÁSZ?
hatálya alá tartozó kedvezményezettek kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a
Szerződésben, illetve a jelen ASZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok
biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést,
illetve a jelen ÁSZF-t minden kűlön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott
tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel
módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.
A Közreműködő Szervezet akkor is módosithatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen
ASZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a
módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési
jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség.
Az ÁSZF módosítása eltérő kikötés hiányában az NFÜ honlapján történő kőzzététellel lép
hatályba.
6.

Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

6.1.
Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytalja.
A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint
ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos
szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó
visszafzetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.
6.2.
A Kedvezményezett köteles továbbá közbeszerzéseinek lefolytatása során a 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint eljárni, így különösen a Közreműködő Szervezetet és
a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztatni, a
tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldeni, illetőleg ezen
szervezetekkel együttműködni.

6.3.
A Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jogosult
megismerni a Kedvezményezett mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzatát.
6.4.
Kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10
munkanappal korábban köteles a KSZ-t értesíteni. A KSZ sz értesítés alapján a bontásra, és
az azt követő értékelési eljárásra jogosult megfigyelőt delegálni.
6.5.
A KEOP által támogatott szerződésekben M kell kötni, hogy a létrejövő szerzői jogi
védelem alá eső műveknek, alkotásoknak a Kedvezményezett tulajdonába kell kerülniük. A
Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során sz ajánlati felbivásban,
illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során
keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási
jogot szerez, továbbá jogot szerez sz alkotás (terv) átdolgozására Is. Ezen kikötés
elmulasztásából eredő többletköltség a Kedvezményezettet terheli.
6.6.
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda
eljárásáxiak, és az ésszerű gazdálkodás követelményének betartását
hatékonyság,
eredményesség, gazdaságosság ellenőrzés során igazolni szükséges.
—

—

7.
Üzemeltetés
Közműberuházásol~ esetében a projekt befejezése előtt legkésőbb 6 hónappal a
Kedvezményezett igazolni köteles, hogy rendelkezik jogszabály alapján kijelölt
közszolgáltatóval, vagy a közszolgáltató kiválasztása érdekében a nyílt pályáztatást
megkezdte.
8.

Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben
köteles, Illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.
A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
a)
a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését, illetve a Támogató Okirat
kézbesítését követően az adóhatóságok tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem
fizetett köztartozása van;
b)
ha a Közreműködő Szervezetnek a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen
követelése áll fenn,
c)
a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben
meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, és a Kedvezményezett sz előírt
korrekciót nem teljesíti,
Illetve az ehhez kapcsolódó szerződés-módosítás a
Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre; és a Közreműködő Szervezet a
Kedvezményezett időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja,
d)
rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján ez indokolt,

e)

szerzőclésszegés esetén,
a Kedvezményezett az egyes kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek
megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a kifizetési igénylés benyűjtásával
egyidejűleg nem igazolja, és ezt az erre irányuló hiánypótlásra történő felszólítás keretében
sem pótolja,
A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását ha
g)
olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után,
h)
ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalarisági
eljárás indul,
i~
szerződésmódosítás esetén, vagy ha a Kedvezményezett olyan változásról tesz
bejelentést a Közreműködő Szervezethez, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé,
Amennyiben a Kedvezményezett a feifüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő
Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.
A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet
kártalanitás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele
szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben
foglalt kötelezettségei teljesítése alól.
9.

A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei ős jogkövetkezményei

9. 1.

A Kedvezményezett általi szerződésszegés2 esetei

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a projekt részben vagy egészben
meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a Közreműködő
Szervezet vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján
hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy
ennek elmulasztása esetén annak összege
a megítélt, de még M nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek
hiányában
a központi költségvetésből biztosított támogatásból
ha a Kedvezményezett ilyen
támogatásra jogosult levonásra kerül.
-

-

—

—

Amennyiben a Kedvezményezett a felszólítást követően úgy nyilatkozik, a visszafizetendő
támogatás a még M nem fizetett támogatási összegbe a fizetési határidő előtt Is beszámitásra
kerülhet.
A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, Vagy
mulasztás, amellyel a Kedvezményezett
1. 1. 1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, Illetve nem a projekt
céljának megvalósítására használja fel, vagy
1. 1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy
teljes mértékben elumlasztja azok teljesítését,
1.1.3 ha a Szerződés, armak melléklete vagy az ASZF teljesítésével összefüggésben
keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak
nem vagy határidőben nem
tesz eleget így különösen, ha:
-

-

a)
b)

2

-

a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati feltételeknek (p1. a blajdonosi
szerkezetében bekövetkezett változások miatt),
a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a
Szerződésben, ÁSZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, vagy nyilatkozattételi
kötelezettségének,

Szerződésszegésen a továbbiakban a Különös szerződési feltételekben, az Általános szerződési feltételekben, a

Támogatói Okiratban rögzített illetve a Pályázatban vállalt kötelezettség megszegését is érteni kel!.

e)

d)

e~

g)

h)

a Kedvezményezett határiclőben nem teljesíti a bármely beszámolási (p1. a projekt
fenntartási jelentéstételi) kötelezettségét nem a megfelelő formában vagy nem a
megfelelő inforrnációkkal és mellékletelckel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre
vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől Számított 15 napon belül
sem teljesíti,
a Kedvezményezett a információnyújtásra,
közbeszerzésre
tájékoztatásra,
nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,
továbbá ha ezen kötelezettségének a hiánypótlásra vonatkozó
felszólítás
kézhezvételétői számított 15 napon belül nem tesz eleget Illetve határidőben nem
tesz eleget,
a Projekt fenntartási időszakára, ilíetve közmű beruházás esetén annak
üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem
teljesíti,
a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza,
Vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli
felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,
hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a 4/2011. (1.28.) Korm.
rendeletben, az Ámr-ben vagy a felhivásban a Szerződés megkötésének feltételeként
meghatározott, a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot közölt/szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul,
Illetve nyilatkozataj bármelyikét a Kedvezményezett visszavonja,
a Kedvezményezett a szerződésmódosítási kötelezettségét
határidőben
elmulasztja,
—

—

Szerződésszegés j ogkövetkezményei
9.2.

Késedelmi kötbér

Amennyiben a Kedvezményezett
a) a projekt jelentés-tételi kötelezettségét a határidőben nem, vagy hiányosan, hibásan
teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását követő 15 napon belül
nem tesz eleget, vagy
b) eflenőrzés-túrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló
írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy
cl a támogatott tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a
Szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik,
a Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles,
A késedelmi kötbér alapja az a) és b) pont esetében a Projekt fenntartási jelentés
benyújtásának esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett
támogatás összege, a cl pont esetében a megítélt támogatás összege.
A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd
része.
A kötbérfizetés kezdő időpontja
a) pont esetében a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó
napja a projekt jelentés benyújtását megelőző nap;
b) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó
napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző nap;
c) pont esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt
befejezésének tényleges napja.
A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt jelentéstételi, az ellenőrzéstúrési, valamint a
támogatott tevékenység megvalósításának kötelezettsége teljesítése alól.
9.3.

Elállás a Szerződéstöl

Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy
egyéb előírást megszegi, a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől
elállni, illetve a Támogatói Oldratot visszavonni, igy különösen

a)

a 9. I pontban írt szerzódésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a
szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;
ha a Kedvezményezett a Szerződésből, az ASZF-ből, valamint a vonatkozó
jogszabályokból fakadó bejelentési kötelezettségével 30 napot meghaladó
késedelembe esik;
a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó
felszólításánaj~ az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a
Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét;
a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatban;
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatőságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. ~ szerinti összeférhetetlenség fennáll;
a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az
elállás szankciój ának megállapításakor;
amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző
körülmény a Kedvezményezettnek felróhatő okból következett be;
a kedvezményezett részéről, vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy
részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként
számottevően csökken, ás a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról az NFÜ által megszabott
ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv az ellenőrzés adatai
alapján a szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, vagy a támogatás
visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért;
A 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 35. 9-ban Illetve az Axnr. 120, ~-ban meghatározott
egyéb esetekben.
-

b)
c)
d)
e)
I~
g)
h)

i)

j)

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett sz addig folyósított támogatás
(beleértve az előleget is) összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles
visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 30
napon belül. A kamatszámjtás kezdő időpontja a támogatás
vagy annak első része
folyósitásáriak napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
-

-

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben
nem teljesíti.
9.4.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszakövetelése

A Közreműködő Szervezet a Szerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges
a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű
vagy szerződésellenes vagy jogosulatlan felhasználással arányos mértékű visszafizetését.
Ebben sz esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeget
Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató által meghatározott
határidőn belül, a megjelölt bankszámlára, A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás
jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség
teljesitésének napja.
—

—

Ha a Kedvezményezett a visszaflzetési kötelezettség teljesitésével késedelembe esik, a
késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.
9.5.

Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. ~ 24.
pontjában meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő
Szervezet, illetve a Támogató jogosult a szabálytalansági eljárás alatt a kifizetési igénylésben
szereplő, szabályialansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését
felfüggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a

kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást
csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ASZF—ben meghatározott más
szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül
csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a
Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.
A teljes támogatási összeg visszaflzetése esetén a Szerződés megszűnik.
10.

Támogatások ellenőrzése, nyilatkozatok fenntartása

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával, Támogatói Okirattal rendelkező projektek
esetében a Pályázat benyújtásával kötelezettséget vállal an-a, hogy a támogatás
felhasználásának illetve a Projekt megvaiósulásának eUenőrzését minden olyan szervezet,
hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, Illetve
kötelez.
Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni
ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok
megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz váló hozzáférés biztosításával segítse az
ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét
aláírásával igazolja.
Az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése szerzödésszegésnek minősül, és az
ehhez kapcsolódó szankciót vonja maga után.
11.

A Projekt dokumentumajnak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumaiziak nyilvántartását és őrzését
biztosítani és azt a j ogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok Illetve egyéb
személyek részére hozzáférhetővé tenni, A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden
dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 3 l-ig megőrzi.
Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett őrzi abban az esetben is, amennyiben külső
projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe.
A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást
vezetni.
-

12.

A Projekt fenntartása

12.1.

A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.

12.2. Infrastrukturális, Illetve termelő beruházások esetén a projekt befejezésétől számított
5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe
mellett a Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57.
cikke (1) bekezdésében foglaltaknak (fenntartás).
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró fenntartási jelentés elfogadásáig csak a
Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető cl, adható bérbe, illetve
terhelhető meg.
Az Európai Szociális Alapból származó támogatások esetében csak abban az esctben áll fenn
fenntartási kötelezettség, ha a pályázati felhívásban leírtak szerint a projekt az Európai Unió
Működéséről szólós szerződés 107. cikke szerint állami támogatási szabályok alá esik. Ilyen
esetben a projektre a fenti szabályok szerinti fenntartási kötelezettségek vonatkoznak.
Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a
Projekt befejezetését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség
teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek.

12.3. A projekt befejezésétői számított 5 évig, kis— és középvállalkozások esetében 3 évig, a
Kedvezményezettnelc projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a szerződés
teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és sz elért számszerűsíthető
eredményekről. A jelentést a Pályázó Tájékoztató felületen elektronikus formában kell
benyújtani.
A Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya
kötelezett. Az első jelentés benyújtásának határidejét a Közreműködő
meg. A fenntartási időszak végét követően a Közreműködő Szervezet
időpontig a Kedvezményezett záró projekt fenntartási jelentést nyújt
Szervezethez.

alatt évente egyszer
Szervezet határozza
által meghatározott
be a Közreműködő

12.4. Ha egy, a projekt fenntartás végéig teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 80. 5 (6)-(7) bekezdésében meghatározott értékeket, a Közreműködő
Szervezet sz ott meghatározott j ogkövetkezrnényeket alkalmazza. A visszalcöveteléssel
érintett összeget a záró beszámoló alapján elfogadott támogatási összegből kell levonni.
13.

Tulajdonjog és szellemi jogok

13.1. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak alatt csak a
támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási,
Költséghaszon elemzésben vállalt, és sz egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásávaj
idegenithető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A korlátozás megszegése esetén a
kedvezményezettriek
a jogszabályban és a támogatási szerződésben foglaltalmak
megfelelően
vissza kell fizetnie a támogatást a támogató részére. Nem minősül
elidegenitésnek sz önkormányzati társulás felől a tag önkormányzatok, valamint a Magyar
Allarn megbízottjaként eljáró szervezet felől a Magyar Állam részére történő vagyonátadás.
—

-

13.2. A Projekt eredményei, Igy különösen (az akárcsak részben) a támogatásból
létrehozott vagyon és sz azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga,
valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi
alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet meti.
13.3. A Projekt befejezéséig a Projekt eredményeképp létrejött vagyontá~-gyak tulajdonjogát
(szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát)
amennyiben azzal eredetileg nem
rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésb e
át kell ruházni a
Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolrn kell.
—

—

13.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági
költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási
intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett
köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.
13.5. Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt keretében közbeszerzési eljárás
lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolyiatása során
az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy
a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot
szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja
meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
13.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében léü-ejőtt szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy
köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére
ingyenesen biztosítani. Támogató ás a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem

jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a
Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhalja.
13.7. Amennyiben a Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Pi-ojekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy
tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési /
foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen
biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, Igy a felhasználás a
jövedelemszerzés vagyjövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
14.

Tájékoztatás és nyilvánosság

14. 1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és
a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról
letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c.
Utmutató tartalmazza.
14.2. A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége
c. Útmutatóban előírt
kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól
eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható
részének csökkentését vonja maga után.
14.3. Arneimyiben a Kedvezményezett a kötelezően előírt tevékenységeken túl egyéb
kommunikációs tevékenységeket Is tervez, vállalja, hogy azok esetében is betartja az 1 1.
pontban leírtakat,
14.4. A Projekt mwdmalizált, de elszámolható költségeinek részét képezik a
kommunikációs költségek is. A maximumérték feletti kommanikációs költségek nem
száxnolhatók cl.
14.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával váilalja, hogy a Támogató elektronIkus és
nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein
Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal
utasítja vissza.
14.6. Amennyiben a Kedvezményezett cszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió
forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja.
vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghí~álc, a Keclvezményczett köteles az eszköz,
illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját
megelőző legkésőbb 20 nappal.
A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános,
a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a
rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 nappal.
A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános,
a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a
rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.
14.7. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására
vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja,
kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten
megtiltja.
15.

A Szerződés megszűnése

15.1 .Szerződő Felek mcgállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az
ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis

