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TÁMOGAT ÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Külgazdasági és Külügyminisztérium (székhelye: 1027 
Budapest. Bem rakpart 47., törzskönyvi azonosító száma: PIR 313403, adószáma: 153 13401- 
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, nyilvántartási száma: 01-10-042451, képviseli: Bencze Tamás Miklós, 
beosztása: nemzetközi üzletfejlesztési igazgató és dr. Dienes Adrienn. beosztása: 
koordinációs és kapcsolattartási osztály vezető), mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett)

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

Preambulum

A Kedvezményezett a 04JUN-KKM-VIZD1PLOMACIA-2020 referenciaszámú felhívásra 
pályázatot nyújtott be a „Kis kapacitású mobilvíztisztító pilot berendezés gyártása és 
értékesítése Kolumbiában" című projekt megvalósítása érdekében. A Támogató döntésre 
jogosult kötelezettségvállalója a pályázatban megjelölt projekt elfogadásáról döntött.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy 2020. november 1. és 2021. október 29. között 
megvalósítja a „Kis kapacitású mobilvíztisztító pilot berendezés gyártása és értékesítése 
Kolumbiában” című projektet (a továbbiakban: projekt). A Kedvezményezett a jelen 
szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a jelen szerződés tárgyát képező 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. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés 1-3. 
számú mellékletei ellentétes tartalmúak, úgy a szerződésben foglaltak az irányadók.

1.2. A Támogató vállalja, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXX1. törvény 1. melléklet XVIII. fejezet, 7. címszám, I. alcímszám. 30. 
jogcímcsoportszám (ÁHT: 368684) „Nemzeti I lidrodiplomáciai és Vízipari Export Program 
támogatása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata terhére a fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4'2019. (VI. 14.) KKM rendelet 1. 
melléklet 25. sora alapján az 1.1. pontban meghatározott projekt megszervezéséhez és 
lebonyolításához, a Kedvezményezett részére vissza nem térítendő költségvetési támogatást 
nyújt előfinanszírozás formájában, melynek összege 14 999 797,- Ft. azaz tizennégymillió- 
kilencszázkilencvenkilcncczer-hétszázkilencvcnhét forint.

1.3. A teljes támogatás felhasználásának határideje: 2021. október hó 29. nap.

Kizárólag ezen időpontig, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült és pénzügyileg 
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teljesített költségek számolhatók el.

A támogatás elszámolásának határideje (beszámoló benyújtásának határideje):
a tartalmi jelentés tekintetében: 2021. november hó 30. nap
a pénzügyi elszámolás tekintetében: 2021. november hó 30. nap.

1.4. A 2. sz. mellékletben foglalt költségterv szerint a projekt teljes költségvetése 23 043 
400,-Ft, mely 8 043 603,- Ft saját forrásból, valamint 14 999 797,- Ft Támogató által nyújtott 
költségvetési támogatás összegéből áll.

Kedvezményezett kijelenti, hogy a saját forrás rendelkezésére áll. melyet a saját forrásról 
szóló nyilatkozat benyújtásával, illetve a 30 (harminc) napnál nem régebbi 
bankszámlakivonatával igazolt.

1.5. A támogatás intenzitása (a támogatástartalom és az elszámolható költségek hányadosa): 
65%.

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 közvetlen, az 1.3. pontban megjelölt felhasználási 
határidőig kiállított bizonylatokkal igazolható és az 1.3. pontban megjelölt felhasználási 
határidőig pénzügyileg teljesített kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el olyan 
költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből származó más támogatás vagy 
egyéb forrás nyújt fedezetet. (Az elszámolással kapcsolatos szabályokat részletesen az 5. sz. 
melléklet tartalmazza.)

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 kétszázezer 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.

3. a költségvetési támogatás összegének kifizetése

3.1. A Támogató az 1.2. pontban foglalt támogatást egy összegben előleg formájában a jelen 
támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően benyújtott hiánytalan írásbeli 
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lehívás beérkezése után, az annak elfogadásáról szóló teljesítésigazolás aláírását követő 30 
napon belül utalja át a Kedvezményezett 3.2.1. pontban meghatározott számlaszámára.

3.2. A Támogató az 1.2. pontban foglalt támogatási összeget - a 3.3. pontnak megfelelően 
benyújtott - írásbeli lehívás (hl. .sí, melléklel) alapján utalja át.

3.2.1. A Támogató az 1.2. pontban foglalt támogatási összeget a Kedvezményezett alábbi 
szám I aszámára u ta Íj a:

Kedvezményezett bankjának neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11794008-205 10491 -00000000

3.3. Az írásbeli lehívásnak a következő kritériumoknak kell megfelelni:
a) írásbeli lehívást a Kedvezményezett nevében a képviseletre jogosult személy írhatja alá,
h) az írásbeli lehívásnak tartalmaznia kell a Kedvezményezett pontos elnevezését és címét, a 
projekt megnevezését és a támogatási szerződés számát, az átutalandó összeget, továbbá a 
Kedvezményezett bankjának nevét, bankszámlaszámát, adószámát. Az írásbeli lehívást 
legalább egy eredeti és egy elektronikus példányban kell benyújtani.

3.4. írásbeli lehívás nélkül a Támogató a kifizetést nem teljesíti.

4. TARTALMI JELENTÉS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

4.1. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegére 
vonatkozó, hiánytalan pénzügyi elszámolást és megvalósítására vonatkozó tartalmi, szakmai 
jelentést, amely tartalmazza a befogadó nyilatkozatot is (a továbbiakban együttesen: 
beszámoló) köteles benyújtani a Támogató részére. A tartalmi jelentés és a pénzügyi 
elszámolás csak együttesen tekinthető beszámolónak. A beszámolót - mind a tartalmi 
jelentést, mind pedig a pénzügyi elszámolást - egy nyomtatott példányban és elektronikus 
adathordozón szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani. A Kedvezményezett nyilatkozik 
arról, hogy az általa hivatalos levelezés céljára megadott e-mail címen állandóan elérhető, 
továbbá a levelek fogadásához, szükséges személyi és technikai feltételekkel rendelkezik. 
Nyilatkozik annak elfogadásáról is. hogy a vele folytatott elektronikus levelezésnek, valamint 
az elektronikus küldemény megérkezésének ugyanaz a hatálya, mint a hagyományos postai 
kézbesítésnek. így nem hivatkozhat arra, hogy a küldeményt nem kapta meg, illetőleg ezzel 
kapcsolatban nem támaszthat a Támogató felé semmilyen anyagi vagy egyéb igényt. A 
Támogató és a Kedvezményezett köteles technikai rendszerének meghibásodása esetén a 
szükséges intézkedéseket megtenni, valamint egymás figyelmét a hibára felhívni, és adott 
esetben a hagyományos postai kézbesítési módot választani.

4.2. A Kedvezményezett a projekt lebonyolításának teljes összegére vonatkozó, hiánytalan 
beszámolóját a projekt befejezését követően az 1.3. pontban meghatározott elszámolási 
határidőkön belül köteles benyújtani.

4.3. Amennyiben a Kedvezményezett beszámolási kötelezettségét az. 1.3. pontban megjelölt 
határidőkre nem teljesíti, a Támogató - határidő tűzésével egyidejűleg - felszólítja ezen 
kötelezettség teljesítésére. I la a Kedvezményezett a megjelölt határidőig nem teljesíti a 
felszólításban foglaltakat, a Támogató további indokolás nélkül a szerződéstől elállhat.
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4.4. Amennyiben a Kedvezményezett akár felszólítás nélkül, jelen 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 ellenőrzi. 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 Kedvezményezettnek teljesítenie kell. 
Amennyiben Kedvezményezett a hiánypótlási felszólításban megjelölt határidőn belül nem, 
vagy nem a felszólításban megjelölteknek megfelelően teljesiti a hiánypótlást, úgy a 
Támogató jelen szerződéstől elállhat.

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

4.6. Amennyiben a támogatott tevékenység ténylegesen és indokoltan felmerülő összköltsége 
(kiadása) csökken a tervezetthez képest, ebben az esetben a Kedvezményezett csak a 
felhasznált támogatás összege és a felhasznált saját forrás összegének arányosításával a 
csökkentett összeget igényelheti.

A szerződésszerű teljesítés mellett esetlegesen fel nem használt költségvetési támogatás 
maradványát a Kedvezményezett az 1.3. pontban meghatározott felhasználás határidejéig 
köteles a Támogató 10032000-01220108-50000005 sz. számlájára visszautalni (Magyar 
Államkincstár IBAN: IIU37 1003-2000-0122-0108-5000-0005, SW1FT: MANEIIUIIBf A 
visszautalás közleményében a szerződés számát és az ÁHT azonosítót fel kell tüntetni. A 
Kedvezményezett köteles a visszautalásról szóló terhelési összesítő (bankszámla kivonat) 
hitelesített másolatát, valamint a visszautalt összegről szóló lemondó nyilatkozatot a 
\ isszautalástól számított 3 (azaz három) munkanapon belül a Támogató rendelkezésére 
bocsátani.

4.7. A nyomtatott és elektronikus formában egyaránt benyújtott tartalmi, szakmai jelentésnek 
- a szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően - a következőket kell tartalmaznia:
u) a támogatás felhasználásának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás 
eredményességének elemzését, illetve amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult 
formában (pl. folyóirat, kiadvány) a beszámolóhoz csatolni kell,
b) az elvégzett projekt céljához illeszkedő és arányos mértékű nyilvánossági (PR) és 
kommunikációs tevékenység bemutatását - minimumfeltétel 2 db. - .
c) a lebonyolított projekt szöveges bemutatását,
cf) annak megjelölését, hogy a Támogató, mint támogató hogyan került megjelenítésre és 
említésre a szerződés 5.2. pontja alapján (újságban, kiadványban, honlapon, közösségi oldalon 
\ agy esetleg egyéb helyen).
e) minden egyéb anyagot (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,
/) amennyiben a támogatott tevékenység külföldön valósul meg, a külképviselettel, 
különösképpen a külgazdasági attaséval lefolytatott együttműködés formájának bemutatását.
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5. A KEDVEZMÉNYEZETT KÖTELEZETTSÉGEI

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

5.2. A Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján támogatott programot 
népszerűsíteni, továbbá a Támogatót mind írásban, mind szóban megnevezni. A 
Kedvezményezett a támogatott projekt végrehajtása során a médiamegjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos reklám- és PR anyagokon köteles a 
Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének feltüntetésére. Az alkalmazandó 
szöveg magyarul: ,.A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vízipari 
Pályázati Program keretében valósult meg.”; angolul: „The project was supported by the 
Ministry of Forcign Affairs and Trade of Hungary via the Hungárián Water Sector 
Development Facility.”

A Támogató hozzájárul a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Vízipari Pályázati 
Program lógójának használatához azzal, hogy ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. A 
lógók alatt magyarul a „Jelen dokumentum tartalma nem minősül a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának”, angolul a „The content of this document does 
nőt necessarily represent the official standpoint of the Ministry of Foreign Affairs and Trade 
of Hungary.” szöveget vagy annak értelemszerűen módosított, de lényegét tekintve 
változatlan formáját (pl. plakátok esetében) - kell feltüntetni.

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 elszámolás elfogadásától számított 5 (azaz 
öt) évig köteles biztosítani a Támogató által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály 
alapján ellenőrzésre jogosuk személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni 
ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a költségvetési támogatás összegének 
felhasználásával és a program megvalósításával kapcsolatosan. Kedvezményezett tudomásul 
veszi, hogy az ellenőrzés kiterjedhet a közreműködőkre is.

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

5.6. A Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 (azaz 
nyolc) napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak, ha
a) a támogatott tevékenység megvalósításában az eredeti tervhez képest bármilyen eltérés 
történt;
h) a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez, képest csökkent;
c) a Kedvezményezett személyét, a szerződést vagy annak teljesítését, a szerződés 6. 
pontjában rögzített nyilatkozatait érintő vagy bármely egyéb lényeges adat, körülmény 
megváltozik, ideértve különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
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368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 97. §-a szerinti tájékoztatási 
kötelezettséget.

5.7. A Kedvezményezett az l.l. pontban meghatározott tevékenység 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 CXL11I. törvényben foglaltak szerint köteles 
megvalósítani.

5.9. A Kedvezményezett - amennyiben területileg releváns - a projekt megkezdését 
megelőzően, valamint annak végrehajtása során havonta, köteles írásbeli tájékoztatást adni a 
tevékenység megvalósítási helyszínén működő, vagy területileg illetékes magyar 
külképviseleten dolgozó külgazdasági attasé részére.

A Kedvezményezett továbbá köteles a projekt megvalósításának befejezéséig negyedévente a 
Támogató által megküldött helyzetjelentés hiánytalan, határidőre történő kitöltése, illetve 
Támogató részére történő visszaküldése útján a Támogató részére írásbeli tájékoztatást adni.

5.10. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósítása 
eredményeként létrejött berendezést, vagyonelemet legalább 5 (azaz öt) évig rendeltetésének 
megfelelően folyamatosan fenntartja, működteti. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal 
továbbá arra, hogy a projekt megvalósítása eredményeként létrejött berendezést, 
vagyonelemet, annak teljeskörű létrejöttét követő 5 (azaz öt) évig kizárólag a Támogató 
előzetes, kifejezett írásbeli jóváhagyása esetén, valamint a jelen jogviszonyból eredő 
valamennyi kötelezettség új tulajdonos, bérlő, illetve teher jogosultja általi teljeskörű, 
egyidejű átvállalása esetén idegeníti el, adja bérbe, illetve terheli meg, de ebben az esetben is 
csak kizárólagosan a projekt céljának sérelme, veszélyeztetése nélkül. Kedvezményezett jelen 
megállapodás aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt 
kötelezettségvállalások megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a jelen szerződés, 
illetve az irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések, jogkövetkezmények alkalmazására 
kerül sor.

Kedvezményezett köteles továbbá a projekt megvalósítását követően, az eszköz, berendezés 5 
éves fenntartása, működtetése alatt félévente Támogató által megküldött helyzetjelentés 
hiánytalan, határidőre történő kitöltése, illetve Támogató részére történő visszaküldése útján a 
Támogató részére írásbeli tájékoztatást adni.

6. A KEDVEZMÉNYEZETT NYILATKOZATAI

6.1. Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozatot tesz arra 
vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt más szervezethez nem nyújtott be.
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6.2. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy vele szemben az államháztartásról szóló 201 l. évi 
C’XCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48'B. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok nem 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. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. 
50. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelményének.

6.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 201 1. évi CXCVI. törvény
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 költségvetési támogatás tekintetében adólevonási 
joggal rendelkezik, az ÁEA-t visszaigényli, így a támogatás elszámolásánál a számlák nettó 
értéken számolhatók el.

6.8. A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen támogatás céljainak megvalósításához 
esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik.

6.9. A Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás visszavonása, a 
támogatási szerződés felmondása vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő 
költségvetési támogatás visszafizetése céljából a következő biztosítékot nyújtja (ld. 6. s~ 
melléklet)-, 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 35 (azaz, harmincöt) napra való sorba állítására vonatkozó 
rendelkezéssel együtt. A Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy fenti biztosítékot a 
támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg a Támogató rendelkezésére bocsátja. 
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 
Kedvezményczetti kötelezettség - ideértve az 5.4. pontban foglalt ellenőrzéstürési 
kötelezettséget is - fennállásáig a Támogató rendelkezésére kell állniuk.

6.10. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének

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.
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6.11. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárni, hogy a Magyar Államkincstár 
által működtetett monitoring rendszerben 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 hozzájárul, hogy Támogató a jogszabályban meghatározott adatait 
kezelje, illetve ezen jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tegyen.

6.13. Kedvezményezett kijelenti, hogy a magyarországi és/vagy külföldi pénzforgalmi 
bankszámlái a hatályos cégkivonatban megtalálhatóak, illetve ezek mindegyikére banki 
felhatalmazó levelet nyújt be a jelen szerződés 6. számú mellékletében található mintának 
megfelelően. Kedvezményezett kijelenti, hogy az alábbi magyarországi és/vagy külföldi 
pénzforgalmi bankszámlái állnak rendelkezésre:

Kedvezményezett bankjának neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: I 1 794008-205 10491 -00000000

Kedvezményezett bankjának neve: MKB Bank Zrt
Bankszámlaszám: 10300002-20372936-00003285

Kedvezményezett bankjának neve: K&ll Bank Zrt
Bankszámlaszám: 10401000-50526680-56751006

Kedvezményezett bankjának neve: Raiffeiscn Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 1 2001008-01481492-00100004

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

7.1. Amennyiben a Kedvezményezett neki felróhatóan megsérti a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit, vagy az alábbi okok bármelyike megvalósul, a Támogató a szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat:
a) a Támogató a beszámoló értékelése során megállapítja, hogy a megvalósított tevékenység 
nem felel meg az I. sz. melléklet szerinti pályázati adatlapban foglaltaknak;
b) a Kedvezményezett a költségvetési támogatást nem a szerződésben meghatározott célra 
használja fel;
c) Az Ávr. 96. §-ában meghatározott - az előzőekben nem nevesített - esetek (elállási, 
felmondási okok) bármelyike megvalósul.

A Támogató az elállás, felmondás jogát a Kedvezményezetthez 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 Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét és a folyósítás 
felfüggesztését.

7.2. A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a Kedvezményezettet a 
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költségvetési támogatás részben vagy egészben történő visszafizetésének kötelezettsége 
terheli. A Kedvezményezett az igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Aht. 53/A. § 
(2) bekezdése szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül. A kamat mértéke megegyezik a 
visszafizetési kötelezettség előírásának napján vagy a szerződéstől való elállás időpontjában 
érvényes, az Aht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal. A kamatszámítás kezdő időpontja a 
költségvetésből nyújtott költségvetési támogatás folyósításának a napja, utolsó napja a 
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.3. A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a Támogató a költségvetési 
támogatás folyósítását azonnali hatállyal Felfüggeszti, és intézkedik a márkiutalt 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 30 (azaz harminc) napon belül eleget tesz, a felvett költségvetési 
támogatással el kell számolnia, és a költségvetési támogatásnak a teljesítéssel arányban nem 
álló részét a Támogató erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon 
belül az Áht. 53-zA. § (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 beszedési megbízás alkalmazásával 
történik a Kedvezményezett 6.13. pontban megjelölt bankszámlái vonatkozásában.

8. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Kapcsolattartók megjelölése:

A Támogató részéről szakmai kapcsolattartóként kijelölt:
szervezeti egység: Vízdiplomáciáért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Főosztály 
személy: Magyar Krisztina
c-maiI: palya/ai.vizdiplomaclaa/ mligjn.hu
tel.:458-3533

A Kedvezményezett részéről kapcsolattartóként kijelölt személy
név: Mindák Eszter
e-mail: Eszter.Mindak@vizmuvek.hu
tel.: 465-2939

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 
sérelme nélkül módosíthatják. A Kedvezményezett köteles a szerződésmódosítási kérelmét a 
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Támogató részére írásban benyújtani. A támogatott tevékenység időtartamának módosítása 
kizárólag annak lejártát megelőzően beérkezett, indokolással ellátott kérelem alapján 
fogadható el.

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 CXXV1I. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL111. 
törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 1. évi 
CX1I. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) 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 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
6. sz. melléklet: a Kedvezményezett bankszámláira vonatkozó banki felhatalmazó (inkasszó) 
levelek minta
7. sz. melléklet: írásbeli lehívás minta
8. sz. melléklet: a Kedvezményezett cégkivonatának eredeti példánya vagy közjegyző által 
hitelesített másolata
9. sz. melléklet: a Kedvezményezett közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy az 
aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásmintája. A felsorolt lehetőségek közül az alátámasztó dokumentum egyik esetben sem 
lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 (kilencven) napnál régebbi.
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