„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható
támogatás” Pályázati azonosító: OKTFNHI-LSZF/2015-01.

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről
az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság) (székhely: 1016
Budapest, Mészáros u. 58/a., telephely: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.; adószáma: 15597779-241 ; bankszámlaszáma: 10032000-00287261-00000000 Magyar Államkincstár; képviseli: Búsi Lajos
Főigazgató), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről
a ……………………………………………………………………. (nyilvántartási száma ………………………….., székhelye:
………………………………………………., adószáma: …………………………………………………., bankszámlaszáma:
……………………………………………………………………..,
képviseli:
…………………………………………………………………), mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott, vagy
………………….)
– a továbbiakban együtt: Felek – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 19. § (3)
bekezdése feljogosítja az állami hulladékgazdálkodási közvetítő szervezetet, a termékdíjköteles
termékekből képződő hulladékok hulladékkezelési rendszerében közvetítői feladatkör ellátására. Ez a
szervezet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: Támogató, vagy OKTF NHI).
Az OKTF NHI 2015. október 20-án pályázatot írt ki „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” elnyerésére,
pályázati azonosító: OKTFNHI-LSZF/2015-01.
Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése –
a hazai hulladékgyűjtési és -hasznosítási arányok javítása, az Európai Unió erre vonatkozó
elvárásainak teljesítése – érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemléletés gondolkodásmódjának megváltoztatása.
Ahhoz, hogy ezen a területen erőteljes pozitív irányú változtatást érjünk el, nélkülözhetetlen a
lakosság körében a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítése, a környezeti nevelés.
Ennek sikeres és eredményes megvalósításához, az OKTF NHI által folyamatosan szervezett és
lebonyolított országos társadalmi szemléletformáló kampányok mellett, helyi szintű, a helyi
adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított ösztönzésre is szükség van.
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Fentieknek megfelelően és hivatkozva az OKTF NHI 2015. évi kommunikációs tervére, a pályázat célja
a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos
gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.

1.

A Ktdt. 20. § (1) bekezdés g) pontja szerint az OKTF NHI közreműködik a lakosság
környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában, ennek érdekében az OKTF
NHI „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági
szemléletformálásra fordítható támogatás” elnyerésére OKTFNHI-LSZF/2015-01. pályázati
azonosító számú pályázati felhívást tett közzé, melyre a Támogatott ….……………………
azonosító számon regisztrált, ………………………… napon érkeztetett pályázati dokumentációt
nyújtott be, a pályázati felhívás szerint. (A kedvezményezett által benyújtott pályázati
dokumentáció és a Támogató által közzétett pályázati felhívás akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai
értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra.)
Tekintettel arra, hogy a Támogatott által beadott pályázat az OKTF NHI jogszabályi
kötelezettségének teljesítését elősegíti, ezért a Támogató, a Ktdt. 29/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Támogatott által lebonyolításra kerülő projekt megvalósítását
támogatásban részesíti, amire tekintettel, a Támogató döntése alapján, a Támogatott vissza
nem térítendő támogatásban részesül a 2015. évi költségvetési forrásból.

2.

A rendezvény magába foglalja a jelen támogatási szerződéshez 1. számú mellékletként
csatolt, a Támogatott költségtervében szereplő feladatok ellátását, illetve biztosítását.

3.

A Felek rögzítik, hogy a Támogató a Támogatott részére összesen bruttó …………………………..,Ft, azaz bruttó …………………………………………….. forint vissza nem térítendő támogatást nyújt
az 1. pontban megjelölt rendezvény támogatása céljából, valamint a lebonyolításához
szükséges eszközök, szolgáltatások biztosítására azzal, hogy amennyiben a feladat
elvégzésének összköltsége a tervezetthez képest csökken, a támogatás fel nem használt része
a 7. pont alapján Támogató részére visszajár.

4.

A Felek rögzítik, hogy a Támogató a Földművelésügyi Minisztérium által a Támogató szakmai
tevékenysége ellátására folyósított összegből nyújtja a jelen szerződésben meghatározott
támogatást.

5.

A Támogató a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt mértékű támogatást a szerződés
aláírását követően 10 napon belül, egy összegben utalja át a Támogatott
…………………………………… számú, ……………………………………. vezetett bankszámlájára a
Támogatott által a kérelem mellékleteként benyújtott költségterv alapján.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására csak azt követően kerülhet
sor ha:


az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Támogató a
Magyar Államkincstár részére eljuttatta a támogatási döntésnek az Ávr. 74. § (4)
bekezdése szerinti adatait, valamint
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a Támogatott valamennyi, a jelen szerződés melléklétét képező dokumentumot,
illetve a támogatás folyósítás feltételéül meghatározott iratot a Támogató részére
megfelelő formában és példányban átadott.

6.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy elszámolási kötelezettség terheli a támogatási összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyről köteles a Támogató részére a jelen szerződés 3.
számú mellékletében meghatározott tartalmú beszámolót készíteni.

7.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a rendezvény meghiúsulása, a támogatási összeg
jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatást köteles egy
összegben visszafizetni a Támogató számlájára.
A visszafizetési kötelezettségről a Támogató a támogatási szerződés felek általi módosítása
során, a támogatási szerződés felmondásáról vagy az attól történő elállásról küldött
értesítésben, vagy külön fizetési felszólításban értesíti a Támogatottat.
A Támogatottnak a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 nap áll
rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a visszafizetési kötelezettsége nem, vagy határidőn túli
teljesítése esetén köteles a támogatás részére történő folyósításának napjától, a támogatás
visszafizetésének a napjáig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 53/A § (2) bekezdése alapján, Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és 98. §
(2)
bekezdése szerinti ügyleti, illetve késedelmi kamatot átutalással megfizetni a Támogató
részére, az átutalási közleményként feltüntetve a „kamat” megnevezést.

8.

A támogatással kapcsolatosan a Támogatott részéről elszámolhatóak a mellékelt
költségtervben foglalt, a rendezvények megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
személyi jellegű ráfordítások és dologi kiadások.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolására a minisztérium fejezeti
kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi elbírálás keretében pénzeszköz vagy
előirányzat-átadással biztosított támogatások felhasználása ellenőrzésének és a
beszámolók összeállításának szabályairól rendelkező 28/2013. (XII. 21.) VM utasítást
(továbbiakban: VM utasítás) kell alkalmazni.
A Támogatással a jelen támogatási szerződés 1. számú mellékletét képező költségtervnek
megfelelően kell elszámolni úgy, hogy a számlaösszesítőben szereplő költségvetési tételek
megnevezése és sorrendje megegyezzen az elfogadott költségtervvel.
A VM utasítás mellékletéhez csatolt függelék IV.1. a) pontjára – „A támogatással
összefüggésben elszámolható költségek elszámolásának szabályai” – tekintettel, a
Támogatott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, illetve nyilatkozik, hogy amennyiben az
általános forgalmi adó (ÁFA) körébe tartozik, úgy a támogatás terhére elszámolt ÁFA-t a
későbbiekben sem igényli vissza. A támogatás elszámolásának részletes szabályaira a VM
utasítás függelékének III.1, III.3, III.4, IV.I, valamint a IV.2 pontja az irányadó.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolása során, az általa benyújtott
számlákat az alábbi záradékkal kell ellátnia: „Jelen számla az OKTF NHI-vel ……………………..
dátumon kötött támogatási szerződés keretében kerül elszámolásra.”

3

A Támogatott – annak érdekében, hogy a közfinanszírozásából folyósított támogatásból ne
származhasson gazdasági előnye –, tudomásul veszi és vállalja, hogy

9.



a támogatásból megvalósítandó projektet (rendezvényt és/vagy kiadványt) az
érdeklődök számára térítésmentesen, illetve ellenérték nélkül biztosítja,



a támogatást a támogatott tevékenységen kívül más tevékenységek finanszírozására
nem fordítja, és



ha a támogatásban részesített tevékenységen kívül egyéb gazdasági tevékenységet is
végez, külön költségelszámolást vezet a közpénzből folyósított támogatás gazdasági
és nem gazdasági tevékenységek közötti bármilyen átvezetésének elkerülése
érdekében.

A Támogatással létrehozott vagyonra Támogató 5 év elidegenítési tilalmat ír elő, ezen időszak
lejárta előtti elidegenítés a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulása és - a beruházással
létrehozott vagyon jellegétől függően - az Ávr. 102. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek
teljesítése esetén lehetséges. Amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a támogatási
szerződésben rögzített megőrzési vagy fenntartási időszak letelte előtt véglegesen
tönkremegy vagy eltulajdonítják, a Támogatott köteles azt pótolni.
Az elidegenítési tilalom nem vonatkozik a rendezvények során felhasznált fogyóeszközökre.
A fel nem használt és kötelezettség-vállalással nem terhelt támogatási összeget a Támogatott
legkésőbb 2016. április 15. napjáig visszautalja a Támogató számára.

10.

A támogatás összege a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napja és 2016. március
31. közötti időszakban felmerült és pénzügyileg teljesített költségekre számolható el.

11.

A Támogatott a jelen Támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról a
program fizikai megvalósulásának napjától számított 15 napon belül, legkésőbb 2016. április
15-ig köteles az Ávr. 92. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti összefoglaló szakmai és
pénzügyi jelentést (beszámoló) készíteni a Támogató számára az Áht., az Ávr., a VM utasítás
és jelen szerződés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
A támogatás felhasználásának igazolása a finanszírozott időszakban keletkezett és
pénzügyileg teljesített kiadások tételes, táblázatban történő összesítését jelenti a kifizetések
alapjául szolgáló szerződések, visszaigazolt megrendelések, mind a két fél által aláírt
teljesítésigazolások, számlák, kifizetést igazoló egyéb dokumentumok (bérösszesítő, stb.) és
bizonylatok adatainak, valamint a fel nem használt és a Támogatóhoz visszautalt összeg
feltüntetésével. A Támogatott egyúttal nyilatkozik a táblázatban szereplő adatok
valódiságáról és arról, hogy a költségek a szerződés 8. és 22. pontjában foglaltaknak
megfelelnek. Az elszámolás mellé csatolni kell a felsorolt dokumentumoknak a polgári
perrendtartásról 1952. évi III. törvény 196. § (2) bekezdése szerinti hitelesített másolatait.

12.

A beszámolót az Ávr. 92-93. §-ban, illetve a jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alapján
kell összeállítani és két eredeti példányban papír alapon és egy példányban elektronikus
adathordozó eszközön (CD, DVD) benyújtani.
A beszámolónak minden esetben tartalmaznia kell a Támogatott nyilatkozatát arról, hogy a
támogatás terhére elszámolni kívánt költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és
összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, és ezen
felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződődött. Nyilatkozat
hiányában az elszámolás nem fogadható el.

13.

A fentiek szerinti pénzügyi és szakmai szöveges beszámolót a Támogatott a Támogató
részére küldi meg a jelen szerződés 11. pontjában meghatározott időpontig.
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14.

Az elszámolás pénzügyi elfogadásáról a Támogató Támogatás Elszámolási Főosztálya (a
továbbiakban: TEF), míg a szakmai beszámoló elfogadásáról a Támogató Társadalmi
Kapcsolatok Főosztálya (a továbbiakban: TKF) dönt, amelynek eredményéről – a
dokumentáció teljesítésigazolása céljából – írásban értesítik Támogató képviselőjét.
A szakmai ellenőrzés a TKF által végzett, elsősorban a támogatott feladat, megrendelt
szolgáltatás végrehajtásának szakmai szempontú értékelésére, valamint az elszámolásra
benyújtott számlák tartalmának és a rendezvények megvalósításával való kapcsolatának
vizsgálatára irányuló tevékenység. A szakmai beszámoló tartalmazza, hogy az adott számla
mely tevékenyéghez kapcsolódik, milyen indokoltsága van.
A pénzügyi ellenőrzés a TEF által végzett feladat, amelynek során az elszámolásra benyújtott
számláknak, bizonylatoknak, ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumoknak a számviteli, az
áfatörvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelését vizsgálja.

15.

Beszámolóval kapcsolatos szakmai és pénzügyi hiánypótlás csak egy alkalommal lehetséges.

16.

Támogatottnak a hiánypótlás teljesítésére a hiánypótlás kézhezvételétől számított 15 nap áll
rendelkezésére.

17.

A Támogató jogosult a támogatás felhasználását eredeti bizonylatok alapján, a helyszínen, a
Támogatott előzetes értesítése mellett ellenőrizni, illetve azokat ellenőrzés céljára bekérni.
Az ellenőrzés eredményét a Felek jegyzőkönyvben, vagy emlékeztetőben rögzítik, melynek
melléklete az ellenőrzött dokumentumok teljes másolata.

18.

A támogatási összegre vonatkozó elszámolás elfogadásáról és a teljesítésigazolás kiállításáról
Támogató írásban értesíti a Támogatottat, egyben intézkedik a jelen szerződés 2. mellékletét
képező felhatalmazó levél visszavonásáról.

19.

A pénzeszköz átadásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a Támogatott köteles
elkülönülten kezelni és nyilvántartani.
A támogatással kapcsolatos dokumentumokat, valamint a támogatás felhasználását
alátámasztó eredeti számviteli bizonylatokat és egyéb dokumentumokat – az Ávr. 101. §ában előírtakra tekintettel – a Támogatónak és a Támogatottnak a Támogatott
beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított legalább 10 évig elkülönítetten,
olvasható formában, visszakereshető módon és ellenőrzésre alkalmas állapotban kell
megőriznie.

20.

A Támogató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni,
amennyiben az Ávr. 96. §-ában foglalt esetek bármelyike fennáll, illetve bekövetkezik.

21.

A Támogatási szerződés Támogató általi felmondása, az attól való elállás vagy a támogatás
részleges visszatérítésének elrendelése esetén a Támogatott köteles a jogosulatlanul
igénybevett támogatási összeget az Ávr. szerinti kamattal, késedelembe esés esetén
késedelmi kamattal növelt mértékben visszafizetni.

22.

A Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat.

A Támogatott tudomásul veszi és vállalja, hogy


a támogatott tevékenységek megvalósításában általa igénybe vett közreműködő
vállalkozásokat egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok
alapján kialakított valódi versenyeztetésen alapuló eljárás keretében választja ki,
vagy
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igazolja (pl. független szakértő segítségével, vagy ágazati benchmarking keretében)
azt, hogy a közreműködő vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő
ellenérték teljes mértékben megfelel az aktuálisan elérhető piaci áraknak.

23.

A Támogatott a támogatott rendezvények megvalósítása során a költségvetési támogatás
és a saját forrás terhére a bruttó 100.000 forint értékhatárt meghaladó értékű, áru
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban
köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az
írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a
támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

24.

A bruttó 500.000 Ft összeghatárt meghaladó összegű számlák csak bankon keresztül
történő kiegyenlítéssel számolhatók el a támogatás terhére. A banki átutalással teljesített
kifizetések igazolásául minden esetben csatolni kell a megfelelő bankszámlakivonatot.

25.

A Támogatott a jelen szerződés alapján a támogatást kizárólag közbeszerzés lefolytatását
követően használhatja fel, amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
szerint a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak.

26.

A Támogatott vállalja az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség
teljesítését, ennek értelmében a tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon belül
tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a Támogatási szerződésben szereplő adatban, illetve
egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a Támogatási
szerződés teljesítését, eredeti céljának megvalósulását, így különösen:

27.

28.



a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy
jelentős késedelmet szenved,



a Támogatott valamely ok miatt nem tudja megfelelően teljesíteni az elszámolási és
tájékoztatási kötelezettségét, vagy



az ÁVR. 97. § (1) bekezdésében felsorolt valamelyik körülmény bekövetkezik.

A Támogatott kijelenti, hogy:


nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,



megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt
közzétételi kötelezettségének eleget tett és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. c) pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősül,



nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett állami és önkormányzati
adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása.

A Támogatott által a Támogató döntése alapján visszautalandó támogatási összeg kamattal
növelt mértékű megfizetésének biztosítéka, a Támogatott valamennyi – jogszabály alapján
beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlája tekintetében, a Támogató javára
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra
való sorba állításra vonatkozó rendelkezéssel. A biztosítéknak a támogatási jogviszony
alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.
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29.

A Támogatott vállalja, hogy




30.

A Támogató által átadott kommunikációs eszközök gyártási költsége a Támogatottat terheli.

31.

A Támogató vállalja, hogy az eszközök Támogatott általi legyártatásához szükséges
információkat, logókat, dokumentumokat legkésőbb 2015. ……………………………. hó ……..-ig
Támogatottnak a megfelelő formátumban eljuttatja.

32.

Támogató kapcsolattartója:
név:
cím:
tel.:
e-mail:

…………………………………………..
1016 Budapest, Mészáros utca 58/A.
..……………………………………….
…………………………………………………..

Támogatott kapcsolattartója:
név:
cím:
tel.:
e-mail:

…………………………………………….
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………

A Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott
elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul írásban jelezni a
másik félnek.
33.

Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a Szerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek ezen rendelkezés nélkül a
szerződést nem kötötték volna meg.

34.

A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Támogatási szerződés lényeges
tartalmát nem lehet üzleti titokként kezelni, továbbá a Támogató vagy megbízottja, az Állami
Számvevőszék (ÁSZ) és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), a végelszámolást követő 10
éven belül bármikor jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési
pénzeszközök felhasználását.

35.

A Támogatott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz:


a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések
fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet,
ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás
folyósítója),



az Állami Számvevőszék,



a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,



az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,



az állami adóhatóság,



a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek

hozzáférjenek.
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36.

Amennyiben a beszámoló mind szakmai, mind pénzügyi szempontból elfogadható, arról, a
TKF írásban értesíti a Támogatottat, egyúttal nyilatkozik – a szerződésben foglaltaknak
megfelelően – a felhatalmazó levél visszavonásáról és a támogatási szerződésben, illetve a
támogatásra vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesüléséről, a támogatás jog-, szerződésés rendeltetésszerű felhasználásáról.

37.

A Jelen megállapodásból származó jogviták elkerülésére a Felek megállapodnak abban, hogy
a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között rendezik. Amennyiben ez nem jár
sikerrel, a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

38.

A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ávr., a VM utasítás és
a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:
1. melléklet: A Támogatott költségterve
2. melléklet: Felhatalmazó levél
3. melléklet: Az elszámolásban a beszámolóhoz benyújtandó dokumentumok tartalma
A jelen szerződést a Felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 eredeti
példányban, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2015. ………………………….. hó „

Búsi Lajos
Főigazgató
OKTF
támogató

”

…………………………………..
támogatott

Szauter Viktória
mb. Gazdasági Főigazgató-helyettes
OKTF
pénzügyi ellenjegyző
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