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Iktatószám: PM_SZERZ/                     /2018. 

Kötelezettségvállalás száma: 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről 

a Pénzügyminisztérium  

székhely:    1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

képviseli:    Varga Mihály miniszter 

számlavezető, fizetési számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01220139-50000081 

mint támogató (továbbiakban: Támogató) 

 

másrészről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhely:    6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

képviseli:     Dr. Szeberényi Gyula Tamás, alpolgármester 

 

adószáma:     15724540-2-03 

Törzskönyvi nyilvántartási száma:  724540 

számlavezető, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732002-15337544-10011283 

mint Kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) 

 

- a továbbiakban együttesen: „Szerződő Felek” - között, az alulírott helyen, napon és az alábbi 

feltételek szerint. 

Előzmények 

 

A Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. 

határozat és a 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos 

kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. 

határozat (a továbbiakban: 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat) alapján a Támogató a 

Kedvezményezettet a 2017. július 17-én kelt NGM/20821/2017. iktatószámú támogatási 

szerződésben 15 000 000 000 forint támogatásban részesítette a Kecskemét Fejlődésért Alap 

létrehozása céljából. A Kecskemét Fejlődésért Alapot (a továbbiakban: Alap) a Magyar Nemzeti 

Bank 2017. november 17. napján H-KE-III-835/2017. számú határozat alapján nyilvántartásba 

vette, amelynek igazolásáról szóló dokumentum jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi.   

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 

(V. 22.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Magyarország 

minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2018. évi V. törvény szerinti Pénzügyminisztérium a Magyarország minisztériumainak 

felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti Nemzetgazdasági Minisztérium átnevezésével 

működik tovább. 
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1. Szerződés tárgya, a támogatás célja  

 

1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 5.000.000.000 Ft, azaz 

ötmilliárd forint összegű visszatérítendő támogatást nyújt Kedvezményezett részére a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 1. melléklet XV. fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 7. Egyéb fejezeti kezelésű 

előirányzatok alcím, 3. A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 

pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport (ÁHT azonosítója: 367162) terhére, az 

1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 

40. sora alapján.  

 

A támogatott tevékenység összköltsége: 5 000 000 000 Ft. 

A támogatás intenzitása: 100 % 

 

1.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Alap tőkéjét a fenti 1.1 pontban meghatározott 

forrásból megemeli a jelen támogatási szerződésnek megfelelően.  

 

1.3 Kedvezményezett vállalja, hogy az Alapon keresztül ellátja a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. és 13. pontja szerinti 

közfeladatát. Az Alap céljainak pontos meghatározása az Alap Alapkezelési Szabályzatban került 

meghatározásra.  

A támogatott tevékenység a Támogató 041110 számú Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek 

igazgatása kormányzati funkciójába tartozik.  

 

1.4. A támogatott tevékenység időtartama: 2018. január 8. - 2018. november 30. 

 

1.5. A Támogatást a Kedvezményezett kizárólag az Alap tőkéjének emelésére, használhatja fel.  

 

1.6. A Támogatás felhasználására kizárólag Kedvezményezett jogosult. Kedvezményezett 

tudomásul veszi, hogy a támogatásból kizárólag az Alapon keresztül nyújthat támogatást. A 

Kedvezményezett köteles megküldeni a Támogató részére az Alap kezelésére irányuló 

Finanszírozási szerződés egy másolati példányát annak aláírását követő 8 munkanapon belül.  

 

Kedvezményezett az Alap működtetését a Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságon (székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi János körút 14. II. em.; 

cégjegyzékszáma: Cg. 03-10-100565)] (a továbbiakban: Alapkezelő) keresztül látja el. Az 

Alapkezelő a tevékenységét a Kedvezményezett és az Alapkezelő között létrejövő finanszírozási 

szerződés (a továbbiakban: Finanszírozási szerződés) alapján végzi.  

 

2. A támogatás folyósítása 

Támogató az 1. pontban meghatározott 5 000 000 000 forintot jelen Szerződés hatályba lépésétől 

számított 30 napon belül egy összegben támogatási előlegként átutalja a Kedvezményezett 

bevezető részben megjelölt fizetési számlájára.  
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3. A Kedvezményezett kötelezettségei: 

3.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az Alap tőkéjét 2018.11.30. napjáig 

megemeli és arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy  ezt a 

Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) eddig az időpontig nyilvántartásba vegye.  

 

3.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Alapot a megemelt tőkével a fenntartási időszakban 

folyamatosan fenntartja. A fenntartási időszak az Alapnak MNB általi nyilvántartásba vételtől az 

Alap megszűnéséig, de legkésőbb 2047. december 31-ig tart. Kedvezményezett köteles 

jógazdaként eljárni, a tőle elvárható legnagyobb gondosságot tanúsítani a forrás felhasználása, 

illetve visszafizetése során. 

 

3.3. A Kedvezményezett az Alapon keresztül nyújtott támogatások vonatkozásában köteles az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 56/B.-56/C. § szerinti 

kötelezettségeknek, továbbá az állami támogatásokra vonatkozó adatszolgáltatásoknak eleget 

tenni. 

 

4. Az elszámolás módja, a teljesítés elfogadása 

4.1. A Kedvezményezettet a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban számadási 

kötelezettség terheli, köteles a támogatott tevékenység megvalósításának céljára biztosított 

támogatást pénzügyi nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összeggel kapcsolatos 

pénzügyi és egyéb dokumentumokat külön nyilvántartani. 

 

4.2. A támogatási összeg terhére kizárólag az 1.2. pontban meghatározott támogatott 

tevékenység, illetve az 1.2 pontban meghatározottak megvalósítását szolgáló azon költségek 

számolhatóak el, amelyek esetében az elszámoláskor rendelkezésre álló bizonylatok, egyéb 

dokumentumok teljesítési és kifizetési időpontja a jelen szerződés 1.4. pontjában foglalt 

időszakra esik. 

 

4.3. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési 

támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy 

szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés 

alkalmazásában 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. 

 

4.4. A támogatott tevékenység megvalósulása során, de legkésőbb 2019.06.30-ig a 

Kedvezményezett a jelen szerződés 4.5. és 4.8. pontjai szerinti szakmai és pénzügyi beszámoló 

jelentésben köteles bemutatni a támogatás felhasználását.  

A Kedvezményezettnek a szakmai és pénzügyi beszámolót elektronikusan az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 

(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározottak szerint az alábbi címre szükséges 

megküldeni: 

Pénzügyminisztérium 

Pénzügyi Eszközök Főosztály 

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 

https://epapir.gov.hu/. 
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4.5. A szakmai beszámoló jelentésben Kedvezményezett a jelen Szerződés céljának 

megvalósulása érdekében köteles az alábbiakat megküldeni: 

 

- Az Alap tőkéjének megemelésére vonatkozó Finanszírozási szerződés és mellékleteinek 

egy hiteles másolatát. 

- Az Alap jegyzett tőke emelését igazoló MNB nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum 

hiteles másolatát. 

 

4.6. A fenntartási időszak végégig szakmai beszámoló jelentésben Kedvezményezett köteles 

számot adni a Szerződés céljának megvalósulásáról, és a támogatott tevékenység 

megvalósításáról az alábbi szempontok és időpontok szerint: 

 

- Negyedévente a tárgynegyedévet követő 2. hónap utolsó napjáig (február 28., május 31., 

augusztus 31., november 30.) az Alap befektetési tevékenységéről és az Alap forrásainak 

alakulásáról, az Alapkezelőnek az Alap érdekében végzett tevékenységéről jelentés 

formájában. 

  

- a Kedvezményezett köteles az Alap auditált éves beszámolóját a Támogatónak 

megküldeni tárgyévet követően a tulajdonosi jóváhagyást követő 15 napon belül.  

 

4.7. Kedvezményezett a támogatott tevékenység eredményeiről záró beszámolót nyújt be 

2048. 06. 30-ig – amennyiben az Alap 2047.12.31. előtt megszűnik, a megszűnését követő 90 

napon belül – az alábbi szempontok szerint:  

 

- az Alap befektetési tevékenységéről és az Alap forrásainak alakulásáról és az 

Alapkezelőnek az Alap érdekében végzett tevékenységéről szóló összegző jelentés. 

- A befektetési tevékenységgel elért eredmények bemutatása. 

- Az Alap kimeneti és esemény-indikátorainak mérése. 

- A visszatérülő források nyilvántartásával kapcsolatos hazai és az Európai Uniós Bizottság 

részéről megfogalmazott elvárásokhoz kapcsolódó egyedi adatok bemutatása. 

 

4.8. A pénzügyi beszámoló keretében a Kedvezményezett a következő dokumentumokat köteles 

a Támogatónak megküldeni: 

a) Egy a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által 

aláírt, a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült, a támogatott tevékenység 

megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített 7. 

melléklet szerinti számlaösszesítőt. Az összesítőnek tartalmaznia kell az elszámolás részét 

képező költségeket igazoló számviteli bizonylatok tekintetében a számviteli bizonylat 

sorszámát, típusát, a számviteli bizonylat kiállítójának megnevezését, adószámát, a 

számviteli bizonylat kiállításának keltét és teljesítési időpontját, a gazdasági esemény rövid 

leírását, a nettó és bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a pénzügyi 

teljesítés időpontját, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentum számát. 

b) Az elszámoláshoz valamennyi bizonylat hiteles másolatát kell csatolni. Az elszámolás alá 

eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti számviteli bizonylatra rá kell 

vezetni, hogy „a………számú támogatási szerződés alapján fizetve …………….. Ft”.  
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A számviteli bizonylat hiteles másolatához csatolni szükséges: 

- MNB határozat hiteles másolata a nyilvántartásba vételről (tőkeemelés), 

- az elfogadott és módosított Alapkezelési Szabályzat hiteles másolata, 

- a befektetési jegyeket tartalmazó értékpapír-számla kimutatás hiteles másolata, 

- a támogatás felhasználását igazoló bankszámlakivonatok hiteles másolata.  

Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott 

személy által aláírt másolat fogadható el. Amennyiben a Kedvezményezett meghatalmazottja állít 

ki hiteles másolatot, a meghatalmazást a Kedvezményezett köteles a Támogató rendelkezésére 

bocsátani. 

 

4.9. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 93. § (4) bekezdése alapján a költségvetési támogatás terhére 

elszámolható költségeket forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség 

forintban vagy más pénznemben keletkezett, vagy a költségvetési támogatás folyósítását a 

Kedvezményezett vagy a szállító mely pénznemben kéri. 

A forinttól eltérő pénznemben kiállított számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az 

arra tekintettel elszámolható költség összegét a számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés 

időpontjában érvényes, az MNB által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani, az 

MNB által nem jegyzett pénznemben kiállított számviteli bizonylat esetén az Európai Központi 

Bank által közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. Amennyiben a számla nem 

tartalmazza a teljesítés időpontját, a pénzügyi teljesítéskori MNB középárfolyamot kell 

alkalmazni. 

 

Az idegen nyelvű dokumentumokon, bizonylatokon azokat az adatokat, megjelöléseket, 

szövegrészeket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a bizonylat tartalmának megbízható, 

valóságnak megfelelő megítéléséhez szükségesek magyarul is fel kell tüntetni. 

4.10. A szakmai és pénzügyi beszámoló jelentést, fenntartási időszakra vonatkozó beszámolót 

és záró beszámolót a Támogató a beérkezését követő 60 napon belül Támogató megvizsgálja és 

írásban nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló 

jelentés, fenntartási időszakra vonatkozó beszámoló és záró beszámoló nem felel meg a 

fentiekben foglaltaknak, vagy egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű 

felhasználásának ellenőrzésére, Támogató Kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel, melyben 

felszólítja a Kedvezményezettet a pontosan megjelölt hiányok pótlására. Hiánypótlásra – egy 

beszámoló tekintetében - legfeljebb 2 alkalommal van lehetőség, mely során a teljesítés 

elfogadására meghatározott határidő a hiánypótlás Támogatóhoz történő beérkezésének napjától 

újrakezdődik. A szakmai és pénzügyi beszámoló, fenntartási időszakra vonatkozó beszámoló és 

záró beszámoló megfelelősége esetén Támogató teljesítésigazolást állít ki. A pénzügyi és 

szakmai beszámoló, fenntartási időszakra vonatkozó beszámoló és záró beszámoló vizsgálata 

alapján kerül sor annak részbeni vagy teljes körű elutasítására, illetve megfelelősége esetén az 

elfogadására, amely alapján a Támogató teljesítésigazolást állít ki. 
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4.11. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a 

Támogató írásban határidő tűzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége 

teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 

 

4.12. Amennyiben a szakmai és pénzügyi beszámoló, záró beszámoló alapján a 

Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Kedvezményezett a fizetési 

felszólítás kézhezvételét követő harminc (30) munkanapon belül az Ávr. 94. § (1) bekezdése 

szerinti értesítőben megjelölt fizetési számlára köteles a visszafizetési kötelezettségét teljesíteni. 

 

5. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, a felmondás esetei 

5.1. Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba 

ütközik; a Támogató felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely lent felsorolt 

körülmény bekövetkezik, illetve a jelen szerződésben rögzített egyéb feltételben változás 

következik be, ezt a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon belül 

köteles jelenteni a Támogatónak. 

Ha az Ávr 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény 

bekövetkezik, a Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a 

jogszabályban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a 

Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon belül köteles azt írásban 

bejelenteni a Támogatónak.  

5.2. A Szerződő Felek a szerződéstől való elállásra nem jogosultak, a Támogató azonban a 

jelen szerződés felmondására jogosult, ha az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik: 

5.2.1.  jogszabályban vagy a támogatási szerződésben meghatározott támogatott tevékenység 

nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét 

neki felróható okból ezen időszak alatt nem kezdeményezi és késedelmét írásban sem 

menti ki; 

5.2.2.  hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 

benyújtásakor; 

5.2.3.  az Ávr. 81. §-ában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát 

követően következik be, vagy jut Támogató tudomására; 

5.2.4.  a támogatott tevékenység meghiúsul; 

5.2.5.  a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a támogatási 

szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 

kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem 

lehet ellenőrizni; 

5.2.6.  a Kedvezményezett vagy az Alapkezelő a támogatási összeget a jelen szerződésben 

meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel; 

5.2.7.  a jelen Szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás 

igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult; 

5.2.8.  a Kedvezményezett jelen szerződésben foglalt vagy a támogatási szerződés megkötésekor 

tett nyilatkozatai bármelyikét visszavonja; 
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5.2.9.  a támogatás felhasználásáról készült beszámoló (rész- vagy záróbeszámoló) határidejét a 

Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti 

a fenti 4.10 pontban meghatározott hiánypótlási határidőben sem;  

5.2.10. a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 

Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésének megfelelő további 

biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem 

intézkedik; 

5.2.11. az 5.1. pontban meghatározott értesítési kötelezettségek bármelyike egy hónapon túli 

késedelmet szenved; 

5.2.12. a Kedvezményezett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem 

folytatta le. 

5.3. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása, a költségvetési támogatás visszavonása vagy a támogatási szerződés felmondása 

esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az 5.4. pontban 

meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 

visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás 

folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi 

kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a 

visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy nem 

teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre 

adók módjára behajtandó köztartozásként hajtja be. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató 

saját érdekkörében felmerülő okból keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési 

határidőig kamatmentes. 

5.4. Az 5.3. pont szerinti ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. Az 5.3. 

pont szerinti késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat 

számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 

irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

5.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási szerződés 

módosítása, felmondása nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a 

jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos 

mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 

támogatás összegét az 5.3. és 5.4. pontban foglaltak szerint köteles visszafizetni. 

5.6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontjának figyelembe 

vétele mellett a Kedvezményezett az alábbi biztosítékot nyújtja. 

5.6.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a bevezető részben feltüntetett elkülönített alszámlát 

kizárólag a támogatási összeg jóváírása és kezelése céljából használja. Az elkülönített számla 

számlavezetőjénél bejelenti a Támogató azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 

jogosultságát, fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 

harmincöt (35) napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen 

bejelentésének visszavonására csak Támogatóval együttesen, annak szignálásával és kizárólag a 

támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A 
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Kedvezményezett számlavezetője által érkeztetett felhatalmazása a jelen szerződés 5. számú 

mellékletét képezi. 

A Kedvezményezett vállalja, hogy az alszámlára jóváírt támogatási összeget kizárólag az Alap 

befektetési jegyeinek lejegyzésére fordítja. Ennek biztosítására Kedvezményezett az alszámlát a 

Támogató javára számlavezetőjénél zároltatja, azaz arról utalást indítani csak Támogató írásbeli 

hozzájárulása alapján lehet. Támogató részéről az írásbeli hozzájárulás aláírására  Dr. Greinstetter 

Balázs, a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár jogosult. 

5.6.2. A Kedvezményezett köteles az MKB Bank Zrt.-vel (a továbbiakban: Forgalmazó) és a 

Támogatóval az Alap befektetéseinek lejegyzéséhez szükséges vagyoni hozzájárulásának az 

elkülönített számláról történő utalásának időpontjáig egy háromoldalú Megbízást kötni az 

értékpapírok kedvezményezetti zárolására (óvadékra) vonatkozóan.   

5.6.3. Továbbá előfeltétel, hogy az Alap működtetésével megbízott Alapkezelő a 

Forgalmazóval, a Támogatóval az Alap befektetéseinek lejegyzéséhez szükséges vagyoni 

hozzájárulásának az elkülönített számláról történő utalásának időpontjáig a forgalmazói és 

számlavezetési feladatok ellátására-, illetve a Kedvezményezett vagyoni hozzájárulásának, azaz 

az Alap tőkéjének emelésének befizetésére szolgáló letéti számla megnyitásának, vezetésének és 

lezárásának szabályaira vonatkozóan szerződést köt.  

5.6.4. A Letéti Szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a Kedvezményezett által befizetett 

hozzájárulások mindaddig zárolásra kerülnek, amíg a Forgalmazó az Alapkezelőt hitelt érdemlő 

módon tájékoztatja a jelen szerződés szerinti tőkeemelés MNB általi nyilvántartásba vételéről, 

vagy az Alap tőkeemelése igazoltan  meghiúsul, és – mindkét esetben – a zárolás (óvadék) 

feloldásra kerül, illetve a letéti számla egyenlege felszabadíthatóvá válik. Amennyiben az Alap 

tőkeemelése meghiúsul, a vagyoni hozzájárulás összege a Kedvezményezett bevezető részben 

megjelölt számlájára visszavezetésre kerül. 

A Kedvezményezett köteles az Alap befektetéseinek lejegyzéséhez szükséges vagyoni 

hozzájárulásának az elkülönített számláról történő utalásának időpontjáig, a Támogató, a 

Kedvezményezett számlavezetője és a Kedvezményezett között létrejövő szerződéssel az Alap 

Kedvezményezett tulajdonába kerülő dematerializált befektetési jegyein kedvezményezetti 

zárolást (óvadékot) alapítani a Támogató, mint jogosult javára. 

 

A zárolás időtartama alatt a Forgalmazó kizárólag a Támogató részéről fogadhat el a zárolás 

(óvadék) feloldására, illetve az értékpapírok transzferálására szóló rendelkezést mindaddig, amíg 

a Támogató az  a zárolás (óvadék) megszüntetéséről írásban nem értesíti a Forgalmazót.  

  

5.7. A Támogató vállalja, hogy amennyiben a Kedvezményezett a befektetési jegyeinek 

lejegyzését megvalósította és a befektetési jegyekre vonatkozó zárolási (óvadéki) szerződés 

aláírásra került, úgy 3 munkanapon belül - írásban - a beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó jogosultságától eláll és további követelése az elkülönített számlával szemben nem áll 

fenn. 

 

5.8. A biztosítékoknak jelen szerződésben meghatározott visszatérítési kötelezettség 

teljesítéséig kell rendelkezésre állniuk. 
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5.9. Kedvezményezett a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 

Támogatási szerződés alapján esetlegesen jelentkező visszafizetési kötelezettségének késedelme 

esetén Támogató az 5.6. pontban meghatározott biztosítékokat érvényesítse. Támogató a 

támogatás visszakövetelése esetén elsősorban a fenti 5.6. pontban meghatározott óvadékot 

érvényesíti. 

 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 

6.1. Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a jelen 

szerződés alapján a szerződésszerű teljesítést, a támogatási cél megvalósítását, és a támogatás 

rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által 

támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a 

támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. 

Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést 

tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket 

nyilatkoztatni. Jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos 

bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.  

Ennek keretében a Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt 

vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 

szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, a megvalósítást igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a 

helyszínen is segíteni. Ha a Kedvezményezett vagy az Alapkezelő, az ellenőrző szerv munkáját 

ellehetetleníti, a Támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződést 

felmondhatja. 

A fentiekben szabályozott ellenőrzések során az üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezések 

szem előtt tartásával kell eljárni. 

6.2. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy jelen Szerződés alapján a költségvetési 

pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

is jogosult ellenőrizni. 

6.3. Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy 

személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban 

feljogosított egyéb szervek részére megadja a jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről az 

általuk kért tartalmú tájékoztatást.  

6.4. Kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében a Támogató, a Támogató által 

ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság 

illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 

fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, illetve az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban 

az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság képviselőit ellenőrzési 

munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, a program megvalósítását igazoló 

okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában – 

segíteni. Az ellenőrzés lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatási szerződés 

megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatási tevékenység 

Ávr. 102/B. §. szerinti befejezésekor, lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő 5 (öt) 

évig kerülhet sor. 
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6.5. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő tíz 

éven keresztül hiánytalanul megőrizni. 

6.6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az Áht. 63. 

§ (1) bekezdés j) pontja alapján működési célú költségvetési támogatás nyújtása esetén jogosult a 

Kedvezményezett működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére. 

 

7. Támogatás visszatérítése 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott, a 

Támogató által a Kedvezményezett részére biztosított visszatérítendő támogatást a 

Kedvezményezett 2048. 06. 30-ig visszatéríti a bevezető részben megjelölt fizetési számlára.  

Amennyiben az Alap 2047. 12.31. előtt megszűnik, a Szerződés 1.1. pontjában meghatározott, a 

Támogató által a Kedvezményezett részére biztosított visszatérítendő támogatást a 

Kedvezményezett az Alap megszűnését követő 6 hónapon belül visszatéríti a bevezető részben 

megjelölt fizetési számlára. 

 

8. Kedvezményezett nyilatkozatai 

8.1. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor ellene 

adósságrendezési eljárás nincsen folyamatban, és kötelezi magát arra, hogy haladéktalanul, 

írásban bejelenti Támogató részére, ha jelen szerződés hatálya alatt ellene a fentiekben megjelölt 

eljárás indul.  

8.2. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában, 

valamint az Ávr. 82. §-ában meghatározott követelményeknek, illetve, hogy jelen támogatás 

tekintetében nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok. 

8.3. Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy, a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 

minősül, továbbá arra vonatkozóan, hogy – az Áht. 41. § (6) bekezdésére tekintettel – tudomásul 

veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából a Támogató a jelen szerződésből eredő 

követelései elévüléséig az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezeli. 

8.4. A Kedvezményezett, ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak köteles a támogatások 

felhasználása során közbeszerzési eljárást lefolytatni. A költségvetési támogatás szabályszerű 

felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy 

köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását 

biztosítsa. 

8.5. A támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel. 

Amennyiben Kedvezményezett általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult (vagy áru, ill. 

szolgáltatás értékesítése esetén az adóterhet áthárította), úgy a támogatási összeg az általa 

benyújtott számlákon szereplő nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összeg, ha általános 

forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult (illetve amennyiben a támogatott tevékenység áru 

vagy szolgáltatás értékesítése, nem hárította át az adóterhet), úgy a számlaérték bruttó összege 

alapján kerül meghatározásra. 
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8.6. Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatással fedezett költségek tekintetében általános 

forgalmi adó visszaigénylési, levonási jogosultsággal nem rendelkezik. 

8.7. A Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a szerződés 

módosítása végett haladéktalanul – de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles Támogató részére 

írásban bejelenteni. A támogatásban – a változás bejelentéséig – igénybe vett áfa összeget a 

Szerződés módosításakor rögzített módon a Kedvezményezett köteles visszafizetni. 

8.8. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, 

összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató a 

szerződés megkötését követő hatvan napon belül honlapján közzéteszi. 

8.9. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a szerződéskötést megelőzően benyújtott 

támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek, és 

teljeskörűek. A támogatott tevékenység megvalósítása érdekében a jelen Szerződésen kívül egyéb 

támogatási igényt Kedvezményezett nem nyújtott be. 

8.10. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

8.11. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett 

adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, 

valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása. 

8.12. Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az Alap megalapításával az európai versenyjogi 

szabályozásnak megfelelő módon kiválasztott Alapkezelő szervezetet bíz meg, aki rendelkezik a 

támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel.  

8.13. A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring 

rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési 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 hozzáférjenek. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1. A Kedvezményezett a támogatási szerződés módosítása iránti kérelmét – különösen az 

1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 5. pontjában meghatározott támogatási forma 

módosulása esetén – 2047.12.31-ig nyújthatja be.  

9.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatos 

tevékenységéről kiadott tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, 

hogy a támogatás Támogatótól származik. 

9.3. A szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó 

személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint: 

 

- Támogató részéről: 

 

Szabó Krisztina Júlia, Főosztályvezető 

tel: (36)-1-474-94-46, mobil: 06-30-204-0566, e-mail: krisztina.szabo2@pm.gov.hu  
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- Kedvezményezett részéről: 

 

Dr. Mayer Endre, Aljegyző 

tel: (36)-76-513-505, mobil: 06-20-778-4495, e-mail: mayer.endre@kecskemet.hu  

 

9.4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az E-ügyintézési tv. alapján egymás között minden 

nyilatkozatot, eljárási cselekményt vagy egyéb értesítést elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ 

címen elérhető, egységes személyre szabott ügyintézési felületen kell megküldeni. A 

Kedvezményezett hivatalos elérhetőségére kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül: 

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét 

igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban, 

b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény 

átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, 

vagy 

c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a 

címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett 

időpontját követő ötödik munkanapon. 

 

9.5. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy egymás között a nyilatkozat, eljárási cselekmény 

vagy egyéb értesítés megküldésére írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben 

vagy telefax útján csak akkor kerülhet sor, ha az elektronikus ügyintézésnek az E-ügyintézési tv. 

8. § (2), (4) és (6) bekezdései alapján nincs helye. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés 

esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan 

kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. Az írásban történő 

kézbesítés pedig akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére 

kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

 

9.6. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a küldemény a postai 

kézbesítés második megkísérlését követően is nem kereste jelzéssel érkezik vissza, a posta által 

visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni. 

 

9.7. A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – 

megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen Szerződés 3.1. pontjában megadott személyes 

adataikat a másik Fél a jelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban 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 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). 

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a Kedvezményezettel történő kommunikáció, 

kapcsolattartás – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) 

bekezdésének f) pontja. 

 

9.8. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR 

16., 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének 

korlátozását, illetve a GDPR 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése 
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ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Megállapodás megkötésének 

előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó 

Közösségi és nemzeti jogszabályok szerint a projektrésszel kapcsolatos dokumentum-megőrzési 

kötelezettség megszűnik.  

9.9. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt 

változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett 

változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

9.10. A Támogatónak és a Kedvezményezettnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése 

után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a szerződő Felek kölcsönösen 

kötelesek egymást tájékoztatni. 

 

Jelen szerződés a Szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép 

hatályba. 

 

9.11. Az alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

1. Költségterv  

2. Kedvezményezett létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba 

vételét igazoló okiratának 30 napnál nem régebbi eredeti példánya 

3. A Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi 

intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 30 

napnál nem régebbi aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített 

másolata 

4. Kedvezményezett bevezető részben megjelölt fizetési számlájára vonatkozó, 

számlavezető által érkeztetett felhatalmazó levele 

5. Megbízás értékpapírok kedvezményezetti zárolására Ptk. 5:95.§ (3) a) pontja szerinti 

megállapodás (óvadéki megállapodás) tervezete 

6. Kecskemét Fejlődéséért Alap MNB nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum 

7. Számlaösszesítő a pénzügyi elszámoláshoz 

 

Szerződő Felek a jelen ... oldalból és 9 számozott pontból álló szerződést – annak elolvasása és 

értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 példányban jóváhagyólag aláírják. 

 

Budapest, 2018. ………………. 

 

Támogató 

képviseletében: 

Varga Mihály 

miniszter 

 
Kedvezményezett 

képviseletében:  

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 
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Pénzügyminisztérium 
 Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

P.H. 

Pénzügyileg ellenjegyző:  Jogilag ellenjegyző: 

Budapest, 2018. ……………    Budapest, 2018. …………… 

 

 

Seres Melinda 

főosztályvezető  

dr. Demkó Ivett 

főosztályvezető 

Pénzügyminisztérium 

Fejezeti Költségvetési Főosztály 

 Pénzügyminisztérium 

Jogi és Kodifikációs Főosztály 

 

 

 

  

 

 

Kapják: 1.) Támogató (4 pld.: Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság, Fejezeti Költségvetési Főosztály, Jogi és Kodifikációs 

Főosztály) 

2.) Kedvezményezett (2 pld.) 


