TERVEZET
Támogatási Szerződés

amely létrejött egyrészről a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (székhely: 3300 Eger, Kossuth
Lajos u. 9., képviseli: Kovács Sándor elnök; nyilvántartási száma: 382935; adószám: 18585928-110, számlavezetője: Magyar Államkincstár, számla száma: 10035003-00285812-00000000) a
továbbiakban: Átadó
másrészről a Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5350 Tiszafüred,
Fő út 3., képviseli: Karancsi Tamás ügyvezető, cégjegyzékszám: Cg. 16-09-015013, adószáma:
14787991-2-16, számlavezetője: Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, számla száma:
70100011-11105738-00000000) továbbiakban: Átvevő
a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között alulírott időben és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1 A Szerződő Felek jelen szerződés (továbbiakban: szerződés) előzményeként rögzítik, hogy az
Átadó Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletének XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium (fejezet 25. cím 4. alcím 1. jogcímcsoport Területfejlesztéssel
összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzatából 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az Átvevő törvényes képviselője kijelenti, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: Támogató) és az Átadó között létrejövő
Támogatási Szerződés (továbbiakban: Támogatási Szerződés) tartalmát, továbbá a Támogatási
Szerződés megkötését megelőző pénzügyi-szakmai egyeztetések tartalmát megismerte.
1.2. Átadó a Támogatási Szerződés 1.6. pontjában foglaltak szerint a Támogatási Szerződés 3.5.
pontjában részletezett feladatok megvalósításába az Átvevőt bevonhatja.
2. A szerződés tárgya
2.1. Jelen megállapodás célja: a Támogatási Szerződésben rögzített feladatok (a továbbiakban:
Feladat) Átvevő általi megvalósítása érdekében 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint Átvevő
részére történő átadása.
2.2. A Feladat teljesítési időpontja: 2015. január 01 – 2015. december 15. közötti időszak
2.3. Átvevő a Feladat megvalósításához kapcsolódóan tudomásul veszi, hogy Átadó részéről
többletfinanszírozásra igényt nem tarthat, az átadott pénzeszközből köteles megvalósítani azt.
2.4. Átvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés keretében átadott pénzeszköz felhasználása
során, amennyiben ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak köteles közbeszerzési eljárást
lefolytatni.
2.5. Az Átvevő tudomással bír arról, hogy az Átadó a Támogatást kizárólag a Feladat
megvalósításához – jelen szerződés, valamint az NGM_SZERZ/257/1/2015. iktatószámú
Támogatási Szerződésében rögzített feltételeknek (2/b. sz. melléklet) és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően – használhatja fel, a költség-átcsoportosításra kizárólag a Feladat
teljes keretösszege 10 %-ának mértékéig az Átadó előzetes értesítése mellett van lehetőség,
legkésőbb 2015. december 15-ig.
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3. A Pénzeszköz átadásának módja és felhasználásának szabályai
3.1. Az Átadó az átadással érintett pénzeszközt jelen szerződés aláírását követően két egyenlő
részletben átutalja az Átvevőnek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
70100011-11105738 sz. bankszámlájára, a második részlet átutalására az első részlettel történő
elszámolást követően kerül sor.

4. Beszámolási és elszámolási kötelezettség
4.1. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Átadó felé a Támogatás első részletének
felhasználásáról a felhasználást követő 8 munkanapon belül elszámol.
A végleges (teljes összegről szóló) pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtásának
határideje 2016. február 29.
4.2. Az Átvevő tudomással bír arról, hogy a Támogatás terhére kizárólag azon költségek
számolhatók el, amelyek a 2015. január 01. napjától 2015. december 15. napjáig terjedő
időszakban merültek fel és legkésőbb 2016. január 15. napjáig kifizetésre kerültek.
4.3. Az Átvevő előtt is ismert, hogy a Támogatási Szerződés alapján a fenti elszámolás során a
támogatás Támogató által el nem fogadott részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől követő 8
napon belül az Átadó köteles visszafizetni a Támogató részére.
Ezen visszafizetési kötelezettség Támogatási Szerződés szerinti teljesítése érdekében Átvevő
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a támogatás Átvevő általi visszafizetési kötelezettsége
a jelen Megállapodás alapján átadott pénzeszközt érintené, annak visszafizetéssel érintett összegét
haladéktalanul átutalja az Átadó számlájára.
5. Az átengedett pénzeszköz felhasználásának ellenőrzése
5.1. Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés alapján a támogatás felhasználását a Támogató
és az Átadó, valamint az általuk ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, jogszabályban erre
feljogosított egyéb szervek bármikor, bárhol ellenőrizhetik, Átvevő is kötelezettséget vállal ezen
ellenőrzés tűrésére.
5.2. Átvevő jelen szerződésben előírt kötelezettségeinek megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. Felek kötelesek az átengedett pénzeszköz felhasználásával kapcsolatos iratokat és az azokat
alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig megőrizni.
6.2. Átvevő kijelenti, hogy beszerez minden olyan engedélyt illetve hozzájárulást, amely a
feladatok jogszerű megvalósításához és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges.
6.3. Jelen szerződés annak mindkét fél által történő aláírása napján lép hatályba és határozott – a
támogatási program eredményes lezárásáig terjedő - időtartamra jön létre.
6.4. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Támogatási
Szerződés.
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6.5. A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni, ennek eredménytelensége esetén a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósághoz fordulnak.
A felek jelen szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban – jóváhagyólag írták alá.

Szolnok, 2015. szeptember 29.

Kovács Sándor
elnök
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
Átadó

Karancsi Tamás
ügyvezető
Tisza-tó Fejlesztési Kft
Átvevő

Melléklet:
NGM_SZERZ/257/1/2015. iktatószámú Támogatási Szerződés

Jelen Támogatási Szerződést jóváhagyta:
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács…/2015.(IX.29.) számú határozatával
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