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       4. számú melléklet 
Támogatási Szerződés 

 

JVKFO/ 

 

amely létrejött egyrészről  

a Hadigondozottak Közalapítványa, mint támogató (továbbiakban: Támogató) 

Székhely: 1055 Budapest Balaton u. 7-11. 

Levelezési cím: Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár)  

Járadékokat és Viszontgaranciákat Kezelő Főosztály 1372 Budapest Pf.:483. 

Aláírásra jogosult képviselői………….. elnök, ……………….. titkár 

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 5288 

Adószám: 18070644-1-41 

 

másrészről 

Név: ………… (a továbbiakban: Kedvezményezett) 

Székhely: ……….. 

Postacím: …………….. 

Aláírásra jogosult képviselője: ……………. 

Adószám: …………….. 

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám: ……………… 

Pénzforgalmi számlaszáma, amelyre a támogatás utalásra kerül: ………………. 

 

Támogató és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott 

helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

1. Előzmények 

 

Kedvezményezett a támogatás igényléséhez ……….-án érkezett ……….. számon iktatott 

Pályázati Adatlapot nyújtott be jelen Támogatási Szerződés 1. számú melléklete szerint. 

Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

 

2. Szerződés tárgya 

 

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 

A Szerződés tárgya a 2. számú mellékletben megjelölt – az 1. számú melléklet 6. pontjában 

részletezett - jogcímen és - a jelen Szerződés 3. pontja szerinti - összegben elszámolható 

kiadások vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a támogatást a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és 

gondossággal, kizárólag a 2. számú mellékletben foglalt kiadások finanszírozására használja 

fel. 

 

3. A támogatás összege 

 

A támogatás összege …………….,- Ft, azaz ……………..forint. 

 

.  

. 
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Amennyiben a Kedvezményezettet jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA 

összegét nem foglalja magában, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó ÁFA fizetési 

kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. 

 

 

4. A támogatás felhasználásának időbeli ütemezése  

 

4.1 A támogatás felhasználásának időszaka: 

 

Kezdő időpont:    

Befejezési időpont:    

 

4.2. Kedvezményezett a támogatás teljes összegére vonatkozóan összesített záró elszámolás 

benyújtására köteles, a támogatott tevékenységek megvalósulásának időpontjától 

számított 30 napon belül, de legkésőbb             december 31-éig. 

A támogatás felhasználása akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a 

jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósításhoz kapcsolódó 

számlák kiegyenlítése megtörtént, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység 

befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott záró elszámolását a Támogató 

jóváhagyta és a támogatás folyósítása az igazolt felhasználásnak megfelelő mértékben 

megtörtént. 

 

4.3. A támogatás keretében a 4.1. pontban megjelölt befejezés napjáig felmerült kiadások 

számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett kiadásokra támogatás nem 

folyósítható. 

 

5. Támogatás igénylésének módja 

 

5.1. A megítélt támogatás első igénybevétele előleg folyósítással történik. Az előleg mértéke a 

3. pontban meghatározott támogatás összegének 25%-a …………..,- Ft, azaz ………….. 

forint. Az előleg kifizetésének feltétele a jelen Szerződés 7.4. pont szerinti hatályba 

lépése. Az előleg folyósítása a hatályba lépést követően legkésőbb 5 napon belül 

esedékes. A támogatás további igénybevétele utófinanszírozással - az előleggel való 

elszámolást követően - történik. A támogatás pénzügyi lebonyolítását a Támogató 

megbízása alapján a Kincstár mint Kezelő Szerv végzi, melynek keretében befogadja és 

ellenőrzi a kifizetés igényléseket és elszámolásokat. 

 

5.2. A támogatás záradékkal ellátott eredeti számla hiteles másolata, illetve a kifizetést 

igazoló dokumentumok alapján, a 3. számú melléklet szerinti kifizetés igénylés és 

mellékleteinek benyújtásával vehető igénybe. Az eredeti számlára rávezetendő 

záradéknak tartalmaznia kell, hogy a számla a jelen …………. számú Támogatási 

Szerződéshez került felhasználásra, valamint a Kedvezményezett aláírásra jogosult 

képviselőjének aláírását. 
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5.3. A támogatás igénylését legkésőbb…………ig lehet benyújtani a Közalapítvány levelezési 

címére. 

 

5.4. A Kedvezményezett a támogatás folyósításának igénylését jelen Szerződés 4.1 pontjában 

szereplő kezdési és befejezési időpont között kiállított számlákkal kezdeményezheti. Az 

előbbi határidőt is figyelembe véve a Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 

támogatás legfeljebb ………... december 31-ig folyósítható. A Kedvezményezett köteles 

a folyósított előlegnek megfelelő mértékű, már kifizetett, számlákon alapuló kifizetési 

kérelmet legkésőbb …………..-ig benyújtani, ellenkező esetben a kifizetett előleg 

számlákkal nem igazolt összegét ……... december 31-ig vissza kell fizetni. Amennyiben 

a Kedvezményezett legkésőbb ………-ig nem kezdeményezi a támogatás igénybevételét, 

az igénybe nem vett támogatás törlésre kerül. 

 

6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy  

a) a támogatás ellenében vállalt kötelezettségek teljesítését az Állami Számvevőszék, a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve a Kincstár ellenőrizheti; 

 

b) a Kincstár jelen Szerződés aláírásától a támogatás felhasználásának lezárásáig tartó 

időszakban - a Kedvezményezettel történt előzetes egyeztetést követően - bármikor 

végezhet helyszíni ellenőrzést; 

 

c) az ellenőrzések megállapításait a Kincstár a Kedvezményezettel közösen felvett 

jegyzőkönyvben rögzíti. A támogatás nem szerződésszerű felhasználása, vagy a 

Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a 

Kincstár javaslatot tesz a Támogató felé a szükséges intézkedések megtételére; 

 

d) amennyiben az elszámolások 5.2. pont szerinti ellenőrzése, illetve a 6. a-b) pont szerinti 

ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a támogatást nem 

szerződésszerűen használta fel, vagy a Támogatási Szerződésben vállalt 

kötelezettségeket nem megfelelően teljesítette, akkor az elfogadott céltól eltérő 

tevékenység megvalósítására igénybevett támogatás összegét a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:47. § (2) bekezdése szerinti mértékű kamattal 

növelten köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdőnapja a támogatás 

igénybevételének napja, a kamatfizetési kötelezettség a visszafizetés napjáig terheli a 

Kedvezményezettet; 

 

e) a visszavont támogatást és kamatait a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül kell befizetni az értesítésben megadott számlaszámra; 

 

f) abban az esetben, ha a támogatás és kamatai befizetésére jelen Szerződés 6. e) pontja 

szerinti határidőn túl kerül sor, a kötelezettség teljes összegére a késedelembe esésnek a 

jelen szerződés 6. e) pontjában meghatározott napjától a visszafizetés maradéktalan 

teljesítéséig – a jelen szerződés 6. d) pontjában rögzített kamaton felül – a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:48. § (2) bekezdése szerinti mértékű 

késedelmi kamat kerül felszámításra. 
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7. Záró rendelkezések 

 

7.1. Amennyiben a Támogató bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, 

jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt 

bocsát rendelkezésre (így különösen a kifizetési igénylés, szerződésmódosítás 

Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a 

formanyomtatvány használata minősül.  

 

7.2. Szerződő Felek jelen Szerződés időtartamára az alábbiak szerint kapcsolattartót jelölnek 

ki. A kapcsolattartó adataiban bekövetkezett változásról 30 napon belül tájékoztatják 

egymást. 

 

Szövetség/Egyesület részéről: 

Név:    

Levelezési cím:  

Telefon:   

e-mail:   

 

A Támogató kezelő szerve, a Kincstár részéről: 

Név:  Wágner Róbertné 

Levelezési cím: Magyar Államkincstár Járadékokat és Viszontgaranciákat Kezelő 

Főosztály 1372 Budapest Pf.:483 

Telefon:  06-1-452-8631  

e-mail:  wagner.robertne@allamkincstar.gov.hu 

 

 

7.3. A Kedvezményezett Támogató felé irányuló hivatalos kommunikációja személyes 

dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg, kivéve a 

7.2. pont szerinti kommunikációt, amely szóban is történhet.  

 

7.4. Jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az 

utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen Szerződés hatályát veszti a Szerződésben 

meghatározott feladatok Támogató általi szerződésszerű teljesítés elfogadására kiadott 

nyilatkozata időpontjában. 

 

7.5. Felek kijelentik, hogy a 7.2. pontban megadott kapcsolattartók személyes adatait a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 

előírásainak megfelelően, –a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, vagyis az 

adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján kezelik. Az adatkezelésről a 

kapcsolattartókat adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ismertetésével tájékoztatták az 

adatkezelés minden lényeges eleméről a GDPR 14. cikke alapján. Felek kijelentik 

továbbá, hogy a kapcsolattartók az adatkezelés ellen kifogással nem éltek, ellene nem 

tiltakoztak. 

 

7.6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

mailto:wagner.robertne@allamkincstar.gov.hu
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7.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és aláírási 

címpéldányukkal vagy banki aláírási karton másolatával igazolja(k), hogy társasági 

dokumentumaik/alapító okiratuk alapján a jelen Szerződés bevezető részében 

feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), 

továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) 

kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez 

szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási 

jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 

nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a 

jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 

teljesítését. 

 

7.8.  Jelen Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 4 

db melléklet a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

 

7.9. Szerződő Felek jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

Kelt: 

 

 

………………………………….. 

Kedvezményezett 

 

P.H. 

 

 

Budapest,  

 

……….……………………..…… 

Támogató 

 

P.H. 

 

 

 

Mellékletek:   
1. sz. melléklet – Pályázati Adatlap másolat 

2. sz. melléklet – Kitöltési útmutató a Pályázati Adatlaphoz 

3. sz. melléklet – Kifizetés igénylés nyomtatvány  

4. sz. melléklet – Kitöltési útmutató a Kifizetés igénylés nyomtatványhoz 
 
 
 
 


