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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Külgazdasági és Külügyminisztérium (székhely: 1027 
Budapest, Bem rakpart 47., törzskönyvi azonosító száma: PÍR 313403, adószáma: 15313401
1-41, képviseli: Joó István, helyettes államtitkár), mint támogató (a továbbiakban: 
Támogató),

másrészről a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182., adószáma: 
10898824-2-44, cégjegyzékszáma: 01-10-042451, képviseli: dr. Dienes Adrienn, 
koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető és Gombaszögi János, event manager), mint 
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett:

Preambulum

A Kedvezményezett a Támogató által közzétett 05-KKM-VIZDIPL-2021 referenciaszámú 
pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be a Támogatóhoz, „Virtuális marketing a Plánét 
Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo rendezvényen" című projekt megvalósítása érdekében. 
A Támogató döntésre jogosult kötelezettségvállalója a pályázatban megjelölt projekt 
elfogadásáról 2021. július 28-án döntött.

7. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy 2021. július 15. és 2021. november 29. között (támogatott 
tevékenység időtartama) megvalósítja a „Virtuális marketing a Plánét Budapest 2021 
Fenntarthatósági Expo rendezvényen" című projektet (a továbbiakban: projekt), digitális 
marketingtevékenység a fenntartható szemlélet előmozdítása, illetve fenntartható termékek 
és szolgáltatások népszerűsítése érdekében nemzetközi rendezvényen, kiállításon történő 
megjelenés céljából kategóriában. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával 
kötelezettséget vállal a projekt megvalósítására a jelen szerződés 1. számú mellékletét 
képező pályázati adatlapnak, a 2. számú mellékletét képező költségtervnek és a 3. számú 
mellékletét képező megvalósítási ütemtervnek megfelelően.

1.2. A Támogató vállalja, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 
évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. „Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási 
programok” (ÁHT-azonosító: 386162, Keretgazda: VIZD1PL, Ügyletkód: 368684, Ügylet 
megnevezése: Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása) 
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet 2. melléklet 5. sora 
alapján vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt a Kedvezményezett részére a 
projekt megszervezéséhez és lebonyolításához támogatási előleg formájában, melynek 
összege 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió forint.

1.3. A támogatás felhasználásának határideje: 2021. november 29.
A támogatás elszámolásának határideje (be
,számoló benyújtásának határideje): 2021. december 29.
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1.4. A 2. sz. mellékletben foglalt költségterv szerint a projekt teljes költségvetése 4.000.000 Ft, 
mely 2.000.000,- Ft saját forrásból, valamint 2.000.000,- Ft Támogató által nyújtott 
költségvetési támogatás összegéből áll.

Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a saját forrás rendelkezésére áll.

1.5. A támogatás intenzitása (a támogatástartalom és az elszámolható költségek hányadosa): 
50%.

1.6. COFOG kód (a támogatás kormányzati funkció szerinti besorolása): 047460 Kis- és 
középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

2. A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA

2.1. A Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során az alábbiakat köteles 
figyelembe venni:
A támogatási összeg terhére elszámolható költségek kizárólag a Kedvezményezettnek az
1.1. pontban megjelölt támogatott tevékenység időtartama alatt, a támogatási cél 
megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e célra fordított és a támogatási 
szerződés 2. sz. mellékletét képező költségtervben szereplő, az 1.3. pontban megjelölt 
felhasználási határidőig kiállított bizonylatokkal igazolható és pénzügyileg teljesített 
kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el olyan költséget, amelyre az államháztartás 
valamely alrendszeréből származó más támogatás vagy egyéb forrás nyújt fedezetet.

2.2. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során a 
költségvetésből nyújtott támogatás - és saját forrás rendelkezésre állása esetén, annak - 
terhére a bruttó 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru 
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban 
köthet. írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az írásbeli alak megsértésével beszerzett áru 
vagy megrendelt szolgáltatás a támogatott tevékenység költségei között nem számolható 
el.

2.3. Amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a Kedvezményezett a beruházással 
létrehozott vagyont - ha az a Kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül 
- a beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 5 évig a támogatás céljának 
megfelelően köteles használni, és azt a beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 
5 éven belül csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási 
és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy 
más használatába, illetve terhelheti meg.

3. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK KIFIZETÉSE

3.1. A Tá mogató az 1.2. pontban foglall támogatási összeget, 2.000.000,- Pbot a jelen szerződés 
mindkét fél által történő aláírását követően a Kedvezményezett részéről benyújtott írásbeli 
lehívásnak a Támogató általi elfogadásáról szóló teljesítésigazolás aláírását követő 15 (azaz 
tizenöt) napon belül, támogatási előleg formájában utalja át a Kedvezményezett részére, a 
Kedvezményezett 3.2.1. pontban meghatározott számlaszámára.
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3.2. A Támogató az 1.2. pontban foglalt támogatási összeget - a 3.3. pontnak megfelelően 
benyújtott - írásbeli lehívás alapján utalja át. Az utalás devizaneme forint.

3.2.1. A Támogató az 1.2. pontban foglalt támogatási összeget a Kedvezményezett alábbi 
számlaszámára utalja:

Kedvezményezett bankjának neve: OTP BANK NYRT.
Bankszámlaszám: 11794008-20510491-00000000
Bankszámla devizaneme: HUF

3.3. Az írásbeli lehívásnak a következő kritériumoknak kell megfelelni:
a) az írásbeli lehívást a 7. sz. melléklet szerinti minta alapján kell elkészíteni,
b) írásbeli lehívást a Kedvezményezett nevében a képviseletre jogosult személy írhatja alá,
c) az írásbeli lehívásnak tartalmaznia kell a Kedvezményezett pontos elnevezését és címét, 

a projekt megnevezését és a támogatási szerződés iktatószámát, az átutalandó összeget, 
továbbá a Kedvezményezett bankjának nevét, bankszámlaszámát, adószámát. Az 
írásbeli lehívást egy eredeti példányban kell benyújtani.

3.4. írásbeli lehívás nélkül a Támogató kifizetést nem teljesít.

4. SZÖVEGES SZAKMAI TARTALMI JELENTÉS ÉS PÉNZÜGYI 
ELSZÁMOLÁS

4.1. A Keddeeményezett a támogatási szerződésben meghatározott projekt 1 ebonyollíásának 
teljes összegére vonatkozó pénzügyi elszámolást és a projekt megvalósítására vonatkozó 
szöveges szakmai tartalmi jelentést (a továbbiakban együttesen: beszámoló) köteles 
benyújtani a Támogató rnsznze. A beszámolót egy nyomtatott és egy elektronikus 
példányban (pendrive-on) kell benyújtani.

4.2. A Kedvezményezett a beszámolóját a projekt befejezését követően, az 1.3. pontban 
meghatározott elszámolási határidőn belül köteles benyújtani.

4.3. Amennyiben a Kedvezményezett beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a 
Támogató - határidő tűzésével egyidejűleg - írásban felszólítja ezen kötelezettség 
teljesítésére. Ha a Kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőig nem teljesíti a 
felszólításban foglaltakat, a Támogató további indokolás nélkül a jelen szezeődéstől 
elállhat.

4.4. Amennyiben a Kedvezményezett akár felszólítás nélkül, erlrn szerződés 1.3. pontja szerinti 
határidőben, akár jelen szerződés 4.3. pontjában megjelölt felszólításra teljesíti a 
beszámolási kötelezettségét, a Támogató a beszámolót annak beérkezését követő 30 napon 
belül ellenőzei. Az ellenőrzési határidőt a beszámoló öszeetettségére vagy egyéb 
körülményekre tekintettel a Támogató további 30 nappal, legfeljebb két alkalommal 
meghosszabbíthatja. Amennyiben a benyújtott beszámoló nem felel meg a jelen 
szerződésben és mellékleteiben, illetve az irányadó jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, úgy a Támogató írásban hiánypótlásra szólítja fel a 
Kedvezményezettet, melyet a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül 
a Kedeeoménoeeettnek teljesítenie kell. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlási 
felszólításban megjelölt határidőn belül nem, vagy nem a felszólításban megjelölteknek 
megfelelően teljesíti a hiánypótlást, úgy a Támogató jelen szerződéstől elállhat.
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4.5. A Támogató legkésőbb a beszámoló ellenőrzésének befejezésétől számított 8 napon belül 
annak eredményét, illetve esetleges észrevételeit írásban vagy egyéb dokumentálható 
módon közli a Kedvezményezettel.

4.6. A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes leírást és a pénzügyi elszámolás kiemelten 
kezelt követelményeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

4.7. Amennyiben a támogatott tevékenység ténylegesen és indokoltan felmerülő összköltsége 
(kiadása) csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatási összeget - ha szükséges 
a szerződés módosításával - a támogatott tevékenység összköltsége csökkentésének 
arányában a Támogató csökkenti, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. 
Ebben az esetben a Kedvezményezett csak a csökkentett összeget igényelheti.

Amennyiben a támogatás előleg formájában kerül kifizetésre a Kedvezményezett részére, 
a szerződésszerű teljesítés mellett esetlegesen fel nem használt költségvetési támogatás 
maradványát a Kedvezményezett a támogatás 1.3. pontjában meghatározott felhasználási 
határidejéig, legkésőbb 2021. november 29-ig köteles a Támogató 10032000-00362227
50000005 sz. számlájára visszautalni (Magyar Államkincstár IBAN: HU47 1003 2000 
0036 2227 5000 0005, SWIFT: HUSTHUHB). A visszautalás közleményében a támogatási 
szerződés iktatószámát és az ÁHT-azonosítót fel kell tüntetni. Kedvezményezett köteles a 
visszautalásról szóló terhelési összesítő (bankszámlakivonat) hitelesített másolatát, 
valamint a lemondott összegről szóló lemondónyilatkozatot a visszautalástól számított 3 
(azaz három) munkanapon belül a Támogató rendelkezésére bocsátani.

4.8 A projekt megvalósítására vonatkozó szöveges szakmai tartalmi jelentésnek - a szerződés 
szerinti ütemezésnek megfelelően - a következőket kell tartalmaznia:
a) a támogatás felhasználásának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, továbbá a 

megvalósítás eredményességének elemzését, illetve amennyiben az eredmény arra 
alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. kiadvány) a beszámolóhoz csatolni kell,

b) az előkészítés és a kommunikációs tevékenység bemutatását,
c) a lebonyolított projekt szöveges bemutatását,
d) a résztvevői, illetve esetleges sajtóvisszhangjának bemutatását,
e) annak megjelölését, hogy a Támogató mint támogató, hogy került megjelenítésre és 

említésre (újságban, kiadványban, honlapon, közösségi oldalon vagy esetleg egyéb 
helyen),

f) minden egyéb anyagot (pl. 2-3 db fénykép az elkészült projektről), dokumentumot (pl. 
szórólap, plakát), információt, amely alkalmas arra, hogy igazolja, hogy a 
Kedvezményezett a projektet a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően 
bonyolította le.

5. A KEDVEZMÉNYEZETT KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Kedvezményezett köteles az 1.1. pontban meghatározott projektet a jelen szerződésben 
foglalt követelményeknek megfelelően megvalósítani.

5.2. A Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján támogatott projekt végrehajtása során 
a reklám- és PR-anyagokon, illetve a létrehozott digitális felületeken a Támogató teljes 
nevének, valamint a támogatás tényének feltüntetésére.
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5.3. A Kedvezményezett köteles szakmai véleményezésre a Támogatónak megküldeni a projekt 
keretében írásban vagy vizuális formában megjelenő, a Támogatót megjelölő anyagot még 
annak közzététele előtt. A Támogató által kifogásolt tartalmi vagy formai hibák korrigálása 
a Kedvezményezett feladata.

5.4. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználását elkülönítetten és 
naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az 
ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzésben 
közreműködni. A Kedvezményezett a jelen szerződés szerint előírt (záró) beszámoló 
elfogadásától számított 5 évig köteles biztosítani a Támogató által írásban meghatalmazott, 
illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy vagy szervezet számára azt, hogy 
bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen 
a költségvetési támogatás összegének felhasználásával és a projekt megvalósításával 
kapcsolatosan. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés kiterjedhet az 5.7. 
pont szerinti esetleges közreműködőkre is.

5.5. A Kedvezményezett köteles a jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett valamennyi 
dokumentum, pénzügyi bizonylat egy-egy eredeti példányát a jelen szerződés szerint előírt 
(záró) beszámoló elfogadásától számított 10 évig megőrizni.

5.6. A Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc 
napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak, ha
a) a támogatott tevékenység megvalósításában az eredeti tervhez képest bármilyen eltérés 

történt;
b) a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökkent;
c) a Kedvezményezett személyét, a jelen szerződést vagy annak teljesítését, a jelen 

szerződés 6. pontjában rögzített nyilatkozatait érintő vagy bármely egyéb lényeges adat, 
körülmény megváltozik, ideértve különösen az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 97. §- 
a szerinti tájékoztatási kötelezettséget.

5.7. A Kedvezményezett az 1.1. pontban meghatározott projekt megvalósításába 
közreműködőket bevonhat, köteles azonban a közbeszerzési szabályok előírásait betartani. 
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő, a 
Kedvezményezett abban az esetben is köteles a közreműködőket (vállalkozókat) olyan 
egyéb transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi 
a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.

5.8. A Kedvezményezett a költségvetési támogatási összegből finanszírozott beszerzéseit a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltak 
szerint köteles megvalósítani.

6. A KEDVEZMÉNYEZETT NYILATKOZATAI

6.1. Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt más szervezethez nem nyújtott be.

6.2. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy vele szemben az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 48/B. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok nem
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áll fenn.

6.3. Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolási 
eljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll 
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, 
illetve az EU tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs.

6.4. Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Aht. 50. § 
(1) bekezdésében megfogalmazott követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett.

6.5. Kedvezményezett kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: „Nvtv.”) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható 
szervezetnek minősül.

6.6. Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 
kötelezettsége, illetve nem áll fenn jogszabályból vagy szerződéses kötelezettségből eredő 
olyan akadály, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

6.7. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a pályázatban megjelölt, költségvetési támogatásból 
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségei tekintetében adólevonási 
joggal rendelkezik, azzal élni kíván, ezért a költségvetési támogatás nem használható fel 
az elszámolásban benyújtani kívánt számlák áfatartalmának megfizetésére.

6.8. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy jelen támogatás céljainak megvalósításához 
hatósági engedély nem szükséges.

6.9. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás visszavonása, a 
támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő 
költségvetési támogatás - ideértve annak kamatait is - visszafizetése céljából a következő 
biztosítékot nyújtja:

Jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető, valamennyi fizetési számlájára 
vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás 
esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 
rendelkezéssel együtt.

Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy fenti biztosítéko(ka)t a támogatási szerződés 
megkötésével egyidejűleg a Támogató rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a megjelölt biztosíték banki felhatalmazó levél, Kedvezményezett jelen 
szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új fizetési számlája 
keletkezik, úgy arra vonatkozóan haladéktalanul elkészítteti a felhatalmazó nyilatkozatot, 
és azt haladéktalanul a Támogató rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Kedvezményezett 
ezen kötelezettségét megszegi, úgy a Támogató jogosult jelen támogatási szerződéstől 
elállni.

Felek rögzítik, hogy a biztosítékoknak a jelen támogatási szerződésből eredő valamennyi 
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Kedvezményezetti kötelezettség - ideértve az 5.4. pontban foglalt ellenörzéstürési 
kötelezettséget is - fennállásáig a Támogató rendelkezésére kell állniuk.

6.10. Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a 
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató, az Állami Számvevőszék, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások 
nyilvántartásában érintett szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, 
illetve az általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez.

6.1 I. Kedvezményezett kijelenti továbbá, miszerint hozzájárul, hogy a Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: Kincstár) által működtetett monitoringrendszerben nyilvántartott 
adataihoz a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami 
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 
érintett szervek, az Állt. 109. § (5) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, 
valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

6.12. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, és szavatol azért, hogy a 
vonatkozó hazai, nemzetközi, továbbá európai uniós jogszabályok, elsősorban az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXI1. 
törvény, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelet előírásainak megfelelően a támogatási program megvalósításában részt vevő 
személyek, valamint a beszámolás, a támogatási programmal kapcsolatos valamennyi 
tevékenység, eljárás során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek kifejezetten 
hozzájárultak személyes adataiknak a Támogató által a támogatás nyújtásával, 
felhasználásának ellenőrzésével, illetve a támogatással kapcsolatos tájékoztatással 
összefüggésben történő kezeléséhez, illetve ezen adatok vonatkozásában a Támogató 
jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségének teljesítéséhez.

6.13. Kedvezményezett kijelenti, hogy az alábbi magyarországi és/vagy külföldi pénzforgalmi 
bankszámlái állnak rendelkezé'sre:

Kedvezményezett bankjának neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: I I 794008-205 10491 -00000000
Bankszámla devizaneme: 11UF

Kedvezményezett bankjának neve: K&ll Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10401000-50526680-5675 1006 
Bankszámla devizaneme: IIUF

Kedvezményezett bankjának neve: MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10300002-20372936-00003285
Bankszámla devizaneme: IHJF

Kedvezményezett bankjának neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12001008-01481492-00100004
Bankszámla devizaneme: IIIJF

8



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iktatóserm: KKM/28440-2/2021/Adm

Kzéezzményzzzti bankjának neve: MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10300002-20372936-20023285
Bankszámla devizaneme: I IUl'

Keéeeeményzzett bankjának ne^'e: MKB Bank Zrt 
Bankze.ámla.szSm: 10300002-20372936-48820019
Bankszámla devizaneme: EUR

Keéeezménerertt bankjának neve: MKB Bank Zrt 
Bankszámlaszám: 10300002-20372936-48820026
Bankszámla devizaneme: EUR

Kdéeeeméneezett bankjának neve: K&ll Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10401000-0003 1981 -00000000
Bankszámla devizaneme: EUR

Kréeeeménorertt bankjának neve: K&ll Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10401000-50526680-5675 1020
Bankszámla éeeizanzmz: USD

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

7.1. Amennyiben a Kedvezményezett neki felróhatóan megsérti a jelen seereődésben vállalt 
kötelezettségeit, vagy az alábbi okok bármelyike megvalósul, a Támogató a jelen 
seerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a jrlrn soezeőééstől elállhat:

a) a Támogató a bzzoámzló nztékelnse során megállapítja, hogy a megvalósított 
tevékenység nem felel meg az 1. zo. melléklet szerinti pályázati adatlapban foglaltaknak;

b) a Kedeezményzőztt a költsngeztési támogatást nem a jelen zzezoődézben meghatározott 
célra használja fel;

c) az Avr. 96. §-ában meghatározott - az előzőekben nem nevesített - esetek (elállási, 
felmondási okok) bármelyike megvalósul.

A Támogató az elállás, felmondás jogát a Keéezzmé^ozzettaez intézett, egyoldalú, írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolja. Amennyiben a Támogató nem gyakorolja az elállás, felmondás 
jogát - jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás esetén az nem érinti a 
Támogató visszakövetelési jogát, a Keévezményrertt visszafizetési kötelezettségét és a 
folyósítás felfüggesetnsnt.

7.2. A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a Kedveeménoeoettet a 
költzngeztési támogatás zésőbzn vagy egészben történő visszafizetésének köteleoettznge 
terheli. A Kedvezményezett az igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Áht. 53/A. 
§ (2) eekzzdézz szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, a Támogató zozőI .szóló 
írásbeli nztzsítésnnek kézhezvételétől számított 30 napon belül. A kamat mértéke 
megegyezik a visszafizetési kötelezettség előírásának napján vagy a jelen szerződéstől való 
elállás időpontjában nzvnnyzs, az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal. A 
kamatszámítás kezdő időpontja a költségvetésből nyújtott támogatás folyósításának a 
napja, utolsó napja a visszafizetési kötrlezrttsSg teljesítésének tervezett napja.

7.3. A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a Támogató a költségvetési
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támogatás folyósítását azonnali hatállyal felfüggeszti, és intézkedik a Kedvezményezett 
részére már kiutalt költségvetési támogatás visszafizetése' iránt.

7.4. Amennyiben a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételére okot adó körülmény 
bekövetkezése, illetve a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele - a Támogató 
által elismerten - a Kedvezményezettnek nem róható fel, és a Kedvezményezett a 
bejelentési kötelezettségének haladéktalanul, de a bejelentésre okot adó körülmény 
bekövetkezésétől számított legfeljebb 8 (azaz nyolc) napon belül eleget tesz, a részére már 
kiutalt költségvetési támogatással el kell számolnia, és a költségvetési támogatásnak a 
teljesítéssel arányban nem álló részét a Támogató erről szóló írásbeli értesítésének 
kézhezvételétől számított 30 napon belül az Áht. 53'A. § (2) bekezdése szerinti kamattal 
növelten vissza kell fizetnie.

7.5. Amennyiben a 6.9. pontban megjelölt biztosíték banki felhatalmazó levél, a visszafizetési 
kötelezettség keletkezése, valamint elállás esetén a már kifizetett költségvetési támogatási 
összeg megfizetésére irányuló követelés érvényesítése amennyiben a Támogató 7.2., 
illetve 7.4. pont szerinti írásbeli értesítésében foglalt visszafizetési határidőig a 
Kedvezményezett a visszafizetést nem teljesíti - beszedési megbízás alkalmazásával 
történik a Kedvezményezett 6.13. pontban megjelölt bankszámlái vonatkozásában.

s. vegyes és záró rendelkezések

8.1. Kapcsolattartók megjelölése:

A Támogató részéről szakmai kapcsolattartóként kijelölt személy: 
szervezeti egység: Vízdiplomáciáért és Kötött Segélyhitelekért Felelős Főosztály
név: Magyar Krisztina

A Kedvezményezett részéről kapcsolattartóként kijelölt személy: 
név: Mindák Eszter

8.2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének 
megszegésével a Támogatónak okozott vagyoni és nem vagyoni kárért a polgári jog 
szabályai szerint teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

8.3. A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban, a támogatási cél - 
kivéve az Állt. 53/A. § (5) bekezdésében foglalt esetet sérelme nélkül módosíthatják. A 
Kedvezményezett köteles a szerződésmódosítási kérelmét a Támogató részére írásban 
benyújtani. A támogatott tevékenység időtartama, a támogatás felhasználásának határideje 
és a támogatás elszámolásának határideje (a beszámoló benyújtásának határideje) kizárólag 
azok lejártát megelőző 15. napig a Támogatóhoz beérkezett, a Kedvezményezett 
indokolással ellátott írásbeli kérelme vagy a Támogató kezdeményezése, és az ezek alapján 
a támogatott tevékenység időtartamának, a támogatás felhasználási határidejének és a 
támogatás elszámolási határidejének (a beszámoló benyújtási határidejének) lejártát 
megelőzően aláírt megállapodás alapján módosítható.
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Az Ávr. 95. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nem szükséges a támogatási szerződést 
módosítani, ha a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó 
felhasználási, beszámolási határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott 
határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg. Ebben 
az esetben a Kedvezményezett indokolással ellátott írásbeli kérelme és annak Támogató 
által írásban történő jóváhagyása esetén a Felek a kérelemben foglalt új határidö(ke)t 
kölcsönösen elfogadottnak tekintik.

8.4. Felek megállapodnak, hogy a szerződést közös megegyezéssel, egymással egyetértésben 
megszüntethetik.

8.5. A Felek a jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitáik elbírálására - a hatáskörre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével - a Budai Központi Kerületi 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.6. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre különösen a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény, az Áht., az Ávr., az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 
(I. 11.) Korm rendelet és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek négy darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező tartalmú 
példányban mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, a mellékleteket pedig 
kézjegyükkel látják el az aláírási jogosultsággal felruházott képviselőik útján. A szerződésből 
egy példány a Kedvezményezettet, három példány pedig a Támogatót illeti meg.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: pályázati adatlap

2. sz. melléklet: költségterv

3. sz. melléklet: megvalósítási ütemterv (időbeli ütemezési terv)

4. sz. melléklet: számlaösszesítő (minta)

5. sz. melléklet: pénzügyi elszámolás kiemelten kezelt követelményei (tájékoztató)

6. sz. melléklet: a Kedvezményezett bankszámláira vonatkozó banki felhatalmazó (inkasszó) 
levelek (4 db)

7. sz. melléklet: írásbeli lehívás (minta)

8. sz. melléklet: Kedvezményezett hatályos létesítő okiratának, alapító okiratának vagy 
jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya, vagy 
az eredeti példány hitelesített másolata (a felsorolt lehetőségek közül az alátámasztó 
dokumentum egyik esetben sem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál 
régebbi)

9. sz. melléklet: a Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek 
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 
aláírásmintája, vagy az aláírásminta hitelesített másolata (a felsorolt lehetőségek közül az
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alátámasztó dokumentum egyik esetben sem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított
90 napnál régebbi)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 
mint Támogató képviseletében: 
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Fővárosi Vízművek Zrt.
mint Kedvezményezett képviseletében:
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dr. Dienes Adrienn 
koordinációs és kapcsolattartási 

osztályvezető

Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről

Szakmailag ellenjegyzem: 
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Főosztály
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ellenjegyzőm:

dr. Vétek Attil 
főosztályvezető
Jogi Főosztály
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