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Támogatási Szerződés

amely létrejött

e$zrészról a Nemzeti Fejlesztési Ü5rnökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft., mint közremúködő szervezet (a tclvábbiakban Közremúködó Szervezet)

Postacím; 1385 Budapest, Pf. 818.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Alaírásra jogosult képviselóje: Bene Dániel üg,wezetó igazgató
Cégj e5lzéks zÉrn: O I -O9 -9 19 262
Adószám: 2096363I -2-4l

Cégnév: Hajmáskér-Sólyi Református Társegzhivközség, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 8192 Hajmáskér, Rákóczi u 43.
Székhely: 8192 Hajmáskér, Rákóczi u 43.
Azonosító szán:. (tőrzs- szárn l Cégegrzékszám) : 6 .Pk.63 367 l l 5
Adószárn: 19897 5O7 - I - 19
Pénzforgalmí szárn],aszám, amelyre a támogatás uta_lásra kerül: 7 360007 7 - I57 O87 7 3
Alaírásra jogosult képviselóje: Bikádi LászIő Károiy (lelkész)

(KÖzremúködő Szervezet és Kedvezrnényezett továbbiakban e5zütt: Szerződő Felek) között az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Elózmények

A_Támogato az Űi Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban:
TAMOP keretén belül ,,Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő_piaci programok
támogatása" tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TÁMop-1.4.1_1LlL-2ot2-
0062 azonosító számon regisztrált, 2OL2"O2.15. napon befogadott páIyázatot nyújtott be, a jelen
Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerzódés
elválaszthatatla-tr részét képezik, és a Szerzódó Felekre kötelező érvényúek, ha azok ttzikal
értelemben a jelen Szerzódéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2013. július 9-
én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendó tárnogatásban részesül.

A jelen Szerzódés mellékletét képezí, és a Szerzódó Felekre kőtelező érvényú minden o1yan
tanulmány, elemzés, hatósági engerlély, múszaki terv és tartalom, nyllatkozat, beszerzési terv,
tá,rsu]ási megálapodás és e5léb dokumentum, valamint ezek mód,osításai, amelyet a
Kedvezm-ényezett a pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek
csatolásra a jelen Támogatási Szerzőó.éshez.

2. Szerződés tárgya

2.I . Az Előzrnényekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerzódést kötik:

Je7en szerzódés tárrya a ,rTanulással vissza a munka világába!" címú, a projekt adatlap és
annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések tistá;jában rögzített projekt (a
továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeínek az Európai Szocialis Alapból éslnazal központi
kÖltségvetési előirányzatból vissza nem térítendó támogatás formájában történó ftnanszírozása,
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kedvezmenyezett a jelen szerzódés a]áírásával kötelezt magát arra, ho$z a projektet a vonatkozójogszabálYoknak megfelelően, kelió alaposságga-J., hatékon}ságga1 és gindosságga1 megvalósítja,illetve a 2OO7-2O13 programozási idősza.kban az Európai nigionalis re.itesZiesi AÍapből,"azEuróPai Szociális Alapbói és a Kohéziós Alapb ő7 származó 1ámogatá"ák f.lh."r.ra_lásának
rendjérÓl szÓlÓ 4l2a11.(I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban'.. 4l2o71. (I.28.) Korm.rendelet) rőgzitett feltételek fenna1lása esetén az ott elóírt módon a k'özbeszeizésí el3arasot
lebonYolÍtásába a KÖzremúkÖdő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felü5leleti FóosztáJyát
bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részétképezi az ,,A\ta]ános Szerzódési Feltételek az új
SzéchenYi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program ,,Közösségi feladatokhoz kapcsolódómunkaerÓ-Piaci programok támogatása" felhívás keretéberi támogatásban részesített
kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerzódésekhez" (a továbbiakbán: Ászr; amelyet aKÖzremúkÖdó Szervezet a jeien Szerzódéssel eryidejúleg ery példányban bocsát a
Kedvezményezett rendelkezé sére.

3. A projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezettkezd,ő időpontja: 2013.09.o1.
AmennYiben a Projekt megvalósítás kezdó időpontja a tervezett idóponttól eltér, azt a
Kedvezményezett kÖteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezd,ő idópontja
azonbarl nem 1ehet késóbbi, mint a Szerződés megkötésének időpontjatói, számított 12 hónap.

3.2. Költségekelszámolhatóságánakkezdete

Projekt elókészítés címén a pályázati felhívás megjelenésének napjától (2ot1.1o.24.) atámogatási szerződésben rögzitett projekt megkezdésének napját ÁegeIazá napig terjed.óidószakban feimerült (fizikailag teljesített), a pályázati utmutatóban megúatárózott
tevékenYségekkel kapcsolatos, a pá7yév,ati útmutatóban rnegílatározottak szerint az elókészítés
köitségei kőzőtt elszámolható kiadásokat lehet elszámolni.

A Projekt elÓkészítési költségei elszámolhatóságának zá:rő íd,őpontja a projekt megkezdésének
napját rnegelőző nap: 2013.08.31.

A Projekt megvalósítássa1 összefüggó költségei - kivéve az elókészítési költséget
elszámolhatóságának kezdő idópontja 2013"09.01. (a projekt megvalósításának kezd,ő napjá;,

Az előkészités és a megvalósítás idószaka e5rmást nem fed,heti.

3.3. A Projekt fizíka. befejezése, és lezá,rása

3.3.1 A Projekt fizíkal befejezésének tervezett napja: 2OLS.O2.2a.

A Projekt fizíkal befejezésének napja a-. a TIap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél
a felhívásban foglaltaknak, és a Szerzódésben rögzítetteknek megfeielően te-ljesült.

3.?.2. 
^ 

Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a páúyázatban meghatározott feladat,
cé,1 a felhívásban foglaltaknak megfelelóen, a támogatási szerzódésben rögzítetíeknek megfelelóen
teljesÜlt, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szál1ítői kifizetés esetén
az e7Őirt Önrészt a szallÍtók részére kie$zenlítette. A projekt megvalósításá,rrak végső dátuma a
projekt fízikal befejezését követó maximum 60. nap.

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, va-]"amint annak mellékleteként, a záró beszérmoló
benyujtásának határideje: a projekt megvalósításától szrimított 30. nap.
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3.3.4. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a tárnogatott tevékenység ajelen Szerzódésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keietkezett szétrr|rák kie$zenlítése
megtÖrtént, a támogatással létrehozott vary beszerzett eszkőz aktiva]ásra került, és a
Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és
bizonylatokkal a_látámasztottbeszásnolóját, elszámolását a Közremúködó Szervezetjóváha5lta és
a költségvetésbó1 nyújtott támogatás folyósítása az igazo7t támogatás-felhasználásnak megfeleló
mértékben megtörtént.

3.3.5 A támogatott tevékenység akkor tekinthetó lezártnak, ha a támogatási szerzódésben a
befejezést követó idószakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a
3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, támogatási szerzódés a
támogatott tevékenység befejezését követó idószakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a
támogatott tevékenység akkor tekinthetó lezártnak, ha va_lamennyi válalt kötelezettség teljesült,
és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiról szóló záró beszárnolóját
benyújtotta, és azt a támogató jóváha5lta, va_lamint a zárőjeglzókönyv elkészült.

3.3.6 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban rőgzitett fizikal befejezés napjáig (kivéve könywizsgálat
költsége) felmerült költségek számolhatók eL. Az ezen idópontot követóen keletkezett költségre
támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, ho$z a Projektet 8192 Hajmáskér, Rákóczi utca 43. hrsz:
hrsz 131 alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a f,enntartási idószak a_latt ugyanezetl a
helyen fenntartja.

3.4"I A Közremúködó Szervezet a fenntartási idószakra vállalt indikátorok teljesülését a
fenntartási idószakban ellenőrzi.

3,4.2 A Kedvezményezettvá)Idja, hogr a támogatott projekt keretében iétrehozott honlapot, va5r
a már meglévó honlap projektre vonatkoző oldalait a projekt befejezését követóen legalább a
proj ekt idótartamáv a7 mege 91, ezó ideig fenntartj a.

3.4.3 A Kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania, és legalább 2O2O. december 31-ig meg keli óriznie.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.L, A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 63 9I2 4OO Ft, azaz hatvanharommillió-kíIencszázttzenkétezer-négrszáz
íorint"

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 63
ki7 enc száztizenkétezer - né gr száz fo rint.

9t2 4oo Ft, hatvanhárommillíó-

A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés l. számú melléklete tartaJrnazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tewezetthez képest csökken, a tervezett célok
megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosarr csökkenteni ke11. Amennyiben a
Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásrinak
kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását cé7ző, utolsó kőzbeszerzési eljárás befejezését
követóen, vas/ amennyiben az es/es beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban
meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követóen a Közremúködó Szervezet
kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződésse1 tre nem fedett
támogatás összegével. Nem kerü1 sor a sza,llítói szerződéssel le nem fedett támogatás eivonására,
ha,a Kőztemúködó Szewezet erre iránlnrló felszólításában megjelölt hatáLridóben és módon a
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Kedvezményezett indokolja, hogz a szrillítói szerzódéssei le nem fedett támogatás felhasználása a
Projekt céijainak elérése érdekében szükséges és az indokiást a Közremúködó Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az e7számoláskor bemutaLott és elfogadott tényleges
kÖltségek meghaladják a tewezett költségeket, - a +/2071. (I. 28.) Korm. ,endelet 36.- §l4)
bekezdésében foglalt esetek kivételével - a Ked,vezményezett ebben az esetben is kizáróiag a jilen
Szerzódésben foglalt támogatási összegre j o gosult.

+.3. A Projekthe z íelhasznáJásra kerüló források

A Projekthez íelhasználásrára kerüló források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz.
melléklete tarta7mazza.

4.4. A tá,rnogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének IOO o/o-a, de legfeljebb 63 gt2 4oo
Ft, azaz hatvanhárommillió-kile ncszáztizenkétezer-négz száz forint.

I§zárÓlag utófinanszírozássa_l időkőzi kiíizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az ígénye\t
támogatás Összege meghaladja a megítélt támogatás 10 Yo-át, de legalább 2Oo.ooo,- forintot.

Amennyiben aKedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megilletó támogatás az ePe összegét
nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA íizetési kötelezettség a Kedvezményezettet
terheli.

Az igényelhetó támogatási elóleg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett
részének az ASZF 3.4"2la pontja szerinti kifizetési móddal érintett projekteiemek legfeljebb 25 %-
a.

Az Igényelhetó előleg legmagasabb összege 15 978 1OO Ft, azaz tizenötmillió-
ktlencszázhetvennyolce zer - e gr száz forint.

Amennyiben az igénybe vehetó, bármely forrásbó1 szárrnazó támogatás mértéke vá7tozik, a
Kedvezményezett errőI a Közrernűkődő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4,5. Támogatás jogcíme :

A(z) Társadalmi Megújulás Operatív Program(ok)ra meghatá,rozott előtrányzatok felhasznalásának
állami támogatási szempontú szabályait tartalrnazó, az eurőpai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionalis tárnogatási térképról szőlő 37l2aII"
(III. 22.) Korm. rendeletben fogialtaknak megfelelően a jelen Szerzódés alapján nl-rrjtott
trimogatásbőI 24 944 4OO Ft, azaz huszonné$rmillió-kilencszáznegtvenné$rezer-négrszáz
Íorint "A Bizottság l998l2OO6/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88.
cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 379",2aO6. 12.28.,5-10. o.)"
alapjárr csekély Összegú támogatásnak (melynek támogatástartalma 24 944 4oo Ft),38 968
OOO Ft, azaz harmincnyolcmillió-kilencszázltatvannyoicezer forint nem minósül állami
támogatásnak.

Ery vrállalkozásnak bármely forrásból csekély összegú támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástarta,lma - három pénzüryi év vonatkozásában * nerír haladhatja meg a 2OO. OO0
eurónak, akőzűti szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak megfeleló forintösszeget.
Minden egles új csekély összegú (de minimis) támogatás odátélésekor az adott pénzüryi évben,
valamint az előző két pénzüryi év a-latt odaítéit de minimis támogatás teljes összegét ke1l
fi5zelembe venni"

A csekély összegú (de minimis) támogatás us/arrazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem hafrrrozlnatő állami támogatással, amennyiben az igt hdmozott összeg
meghaladná a tá,rnogatási intenzitás a Bizottság SOOl2OO8 lEK álta]ános csoportmentességi
rendeletében va§ az Európai Bizottság jóváhagló hatfuozatában meghatározott mértéket.
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A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vallalkozás írásos va5z elektronikus formában
készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a vá]Ialkozás álta] a megelózó két
pénzügri évben és a folyamatban lévő pénzü$li évben kapott valamennyi csekély összegú (de
minimis) támogatásról.

A kedvezményezettnek a tá,rnogatáshoz kapcsoiódó iratokat az od,altélést követó 10 évig meg kell
őriznie, és a támogató ilyen irárrryu felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegú
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon
belül információt kell szolgáLltatni.

5. A Projekt megvalósításának számszerúsíthetó eredményei évek szerínt

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben
meghatározott számszerúsíthetó eredmények, indikátorok elérése érd,ekében jogosult és e5rben
köteles felhasznalni. Kedvezményezett a szátnszerúsíthetó eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4l2O11. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Szerzódés 5.
számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtj a.

Az 5. szárrrú mel]éklet az ASZF, a felhívás, valamint a 4l2011. (I. 28.) Korm. rendeletben fogtaltak
szerinti szabá7y szerú benyúj tásától válik a j elen Szerződés r észév é.

7. Zát6 rend,elkezések

7,L Jelen Szerzódés 8 oidalon és 2 db eredeti példátryban készült. A jelen Szerződéshez
csatolt 8 db melléklet, és a jelen Szerzódéshez ltzikal értelemben nem csatolt, de a jelen
Szerzódésben vas/ az ASZP-ben hívatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak
mellékietét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei
függetlenü1 attó1, hogz azokaje7en Szerzódéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés a-lárásával kijelenti, hory a jelen Szerzódés
tartal,mát, az ÁSZF-e| és a vonatkozó jogszabalyokat, íry különösen az á]Lanháztartásról szóló
2OIl" évi CXCV. törvényt (Áht.), a 4l2OI1. (I. 2S.) Korm. rendeletet és a 36812011. (XII. 31.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) ismeri és magára nézve kötelezónek ismeri el, és
tudomásul veszi, hory a jelen Szerződés, va],amint az ASZF a vonatkozó jogszabályok
mód,osításával, illetve új jogt szabalyozás bevezetésével minden külön intézkedés nélküi
módosulnak.

7 .3. A jelen Szerzódésból fakadó valamely bejelentési, beszámolási, jelentéstételí, tájékoztatási
kötelezettség vary igénylés teljesítése, továbbá a Szerzódés kezelése során bekért dokumentumok
benyújtása a PáJyázati e-ü5lintézés (Pilyéuó Tájékoztató) Felületen keresztül történik. Az
elektronikus a]ka]rnazással már beküldött dokumentumokat - a briáosítékok iratanyagáLrr kívül -
papír alapon nem kell isméteiten beküldeni. Ha az elektronikus alkaimazás hasznalata
1ehetséges, szetződésszerű te§esítésnek kizárőlag az eiektronikus alkalmazás használata
minósül.
Az esetlegesen csatolandó mellékleteket, elektronikusan értelmezhető formátumban, a PáJyázati
e-ü5lintézés (Palyazó T áj ékoztatő) Felületre ke1l feltölteni.
Azon kötelezettségek esetében, melyeknél a PáJyéuatí e-ü5lintézés (Pályazó Tátlékoztató) Felület
jogi és infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, v&§ a Pályázatí e-ü5lintézés (PáLlyáaó
TájékozLatő) Felület igazolt meghibásodása miatt nem teljesíthetók, a kért dokumentumokat
papír alapon és elektronikus adatinordozón is be kell nyújtani.
Amennyiben es/es kötelezettségek esetében a PáJyátzati e-ü$lintézés (Pályázó Tájékoztató) Felület
infrastrukturá_lis feltételei részben biztosítottak, azon részkötelezettségek esetében, melyeknél a
Pályázati e-ügrintézés (Prályázó íájékoztatő) Felület infrastnrktura]is feltételei biztosítottak a kért

Nemzeti Fejlésztési Ügynökség l
vw,ujszechenyiterv,9ov,hu 

l
0ó l0 ó38 638 }

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Szociátis Atap társíinanszírozásávaI vatósuI meg,



Azonosító szám: rÁuop- L.4.t-]-1l t-2ol2-ao62

dokumentumokat papír alapon és a Palyázati e-ü5rintézé s (Pályéuó Tájékoztatő) Felületen is be
kell nyújtani.
Azon részkötelezettségek esetében, melyeknéL a PáIyáz,ati e-ü5zintézés (Pályáző Tájékoztato)
FelÜlet infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, a kért dokumentumokai papír alapon és
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

7.4. Ha a Támogató vary a Közreműködó Szervezet bátrnely, a jelen Szerzódés aiapján
keletkezó bejelentési, beszámolási, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vary igenltes
teljesítéséhez forrnanyomtatványt bocsát rendelkezésre, szerződ.ésszerú teljesítésneb-Utzűatág a
formanyomtatvány hasznáJata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/va5, a
Közremúkö dő Szerv ezet honlapj aró1 tölthetók ie.

7.5" A formanyomtatványokat szkennelve, a Pályázati e-ü5lintézés (Pályáző Tájékoztató)
FelÜleten keresztül ke11 a Kedvezményezettnek a Közremúködő Szervezet részére eljuttatnia.

7 .6, Ha a PáJyázati e-ügyintézés (Pilyéaő Tájékoztató) Felület, vas/ es/es funkciói nem a_llnak
teljes körúen rendelkezésre, a formanyomtatványok beküldése postai úton történik.

7.7. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamrira kapcsolattartót jelöinek ki. A
kaPcsolattartó nevéról, postacíméról, telefon és telefax szárnáról éi elektronikus levélcíméró1 a
jelen Szerződés aláírásával eryidejú\eg, változás esetén pedig a vá]tozást követóen 30 napon belül
t áj eko ztatj Ék e 5rmást.

7.8, A Kedvezm ényezett Köz_remúkö d,ő Szervezet felé irányuló hivata],os kommunikációja a
Szerződés kezelése során az NFÜ honlapján található Pályéuati e-ü5lintézés (Palyazó Tájékozíatő)
FelÜleten keresztül történik. A Kedvezményezettnek küldött értesítések az elektronikus
alka_lmazáson keresztül kerüInek kiküldésre, s az egzed,i jelszóval ellátott felületen e§zséges
formában valnak elérhetóvé a kedvezményezettek szátnára. Az értesítéseket - azon esetek
kivételével, melyeket a 4l2oI1.(I.2s.) Korm. rendelet alapján készült E5rséges Múködési
Kézikönyw postán kézbesítendó dokumentumként nevesít - papír alapon nem kéll Úküldeni. Ha a
Pilyé;;,atí e-ü5zintézés (PályéuóTájékoztató) Felület vas/ es/es funkciói nem á_].lnak teljes körúen
rendelkezésre, az értesitéseket papír alapon ke11 kiküldeni"

7.9" A Kedvezrnényezett és a Közremúködó Szervezet nem hivatalos kommunikációja
(projektet érintÓ, joghatást nem keletkeztető pontosítás, eljárásrendi kérdések tisztázása, stb.) a
7.7 . szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezés útjrán lehetsége s.

7.IO. A Támogató és a Kedvezményezett e5lmás irérnyba történó nyilatkozataik megtételére
rendelkezésre á_l1ó hataridók szárnitására a 4l2O11. (I. 28.) Korm. rendelet I2o-12I. §-ában
foglalt szabaiyokat kell a_lkalmazni.

7.I1" A jelen Szerzódés hatályba lépésének napja mege5lezik a szerződ,ést kötő íelekközul az
utolsóként a]űró aJáirásának napjáva1. JeIerl szerzódés 2020. december 31-én hatályát vesztí.

7.12. Kedvezményezett kijelenti, hory - az információs önrendelkezési jogró1 és az
információszabadságról szóló 2OIl. évi CXII. törvény elóírásainak megfelelóen - a projekt
adatlapon feltüntetett projektfelelós, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személ}ek,
va-lamint a beszámolás, a szabalytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott
dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató-és á Közremúködó
Szervezet a]tal történó kezeléséhez (ideértve ezert adatok felvéteiét, tárolását, nyilvánosságra
hozatáát is) kifejezetten hozzájá:rultak. Ennek alapján Kedvezmény ezett szavatoI azért, hogt eien
személyes adatok fentieknek megfeleló kezelése az éúntettekhozzájérulásával történik.

7,I3. Jelen Szerzódésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozó maglar - id,e értve a
Polgári TörvénykönyvrőI szóIő 1959, évi IV. törvényt is - és európai uniós jogszabalyok
rendelkezései az irányadók.

7.I+. A Kedvezrnényezett képviseletében a7űtó személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukka1,
valamint a]áírási címpéldányaikkal ígazolja(k), ho$r társasági dokumentumaik/alápító okiratuk
alapján, a jelen Szerződésbevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett
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képviseletére (és cégje5lzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződ,és megkötésére és
aláirására. Aláíró képviseló(k) kijelenti(k) továbbá, ho5, a testületi szervei(k) részérőI a jelen
Szerzódés megkötéséhez sztikséges felhatalrnazásokka_l rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a
támogatási jogüryletet jóváharyták és harmadik szem_élyeknek semminemú olyan jogosultsága
nincs, mely a Kedvezményezett részérő| megakadályozná vagt bármiben korlátozná a jelen
Szerződés megkötését , és az abban foglalt köteiezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerzódést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egrezőt alűrták "
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