
Iktatószám: NEA/17-1/2018 Pályázati azonosító: NEA-KK-18-M-0243

Minisztérium: Miniszterelnökség

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Adószám: 15775292-2-41

Képviselő (név, beosztás): dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter

Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Adószám: 15329114-2-42

MÁK törzskönyvi szám (PIR): 329112

Képviselő (név beosztás): dr. Mészáros Karina mb. főigazgató

Nevében eljár: (név, beosztás): Szántai Irén támogatások lebonyolításáért felelős szakmai főigazgató-helyettes

Kincstári számlaszám: 10032000-01451461-00000000

Internet: www.emet.gov.hu

mint  kezelő szervezet (a továbbiakban: Alapkezelő)

másrészről

Név: Szín-Kör Kulturális Egyesület

Székhely: 8093 Lovasberény Rákóczi u. 1.

Levelezési cím: 8093 Lovasberény Rákóczi u. 1.

Adószám: 18599622107

Nyilvántartásba vevő szerv neve: Székesfehérvári Törvényszék (Székesfehérvár)

Nyilvántartásba vétel száma: 2929

Képviselő: Horváthné Elbert Mária  

Hitelintézet: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi számla száma: 11736006-20406068-00000000

2. A támogatási igényt az Alapkezelő megvizsgálta és NEA-KK-18-M-0243 azonosító számon nyilvántartásba
vette.

TÁMOGATÓI OKIRAT

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen, napon és az alábbi feltételekkel:

I.   Előzmények

1. A Kedvezményezett támogatási igényt nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet
kollégiuma (a továbbiakban: Kollégium) által meghirdetett, NEA-18-M kódszámú pályázati felhívásra.

amely létrejött egyrészről az 

mint támogató szervezet (a továbbiakban: Támogató) nevében - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 64. §-ában foglaltak,
valamint a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012 (II.16.) KIM rendelet 27. §-
a és 28. § (1) bekezdés d) pontja alapján - eljáró
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2.   A támogatás intenzitása: 90%.

3. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, illetve a
központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel
összefüggő módosításáról szóló 1272/2018. (VI. 15.) kormányhatározat alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet 30.
cím 01. alcím 29. sorának Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzata. A támogatás forrásának ÁHT
azonosító száma: 332995. 

IV.   A támogatás folyósítása

1.   A támogatás finanszírozási formája:

Az Alapkezelő a támogatást vissza nem térítendő és 100 %-os támogatási előleg formában, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett biztosítja és az Okirat aláírását és a folyósítási feltételek teljesülését követő öt napon belül egy
összegben utalja át Kedvezményezett pénzforgalmi számlájára. 

II.   A Támogatói Okirat tárgya

1. A Támogatói Okirat (továbbiakban: Okirat) tárgya a(z) A sikeres működés kulcsa címen benyújtott támogatási
igény támogatása az Okiratban meghatározott feltételek mellett. A támogatott tevékenység kormányzati funkciók
rendje szerinti besorolása: 084031.

III.   A támogatás forrása, összege

1. Az Alapkezelő a támogatási igényben foglaltak megvalósításához a NEACTO/191/2018 iktatószámú döntési
listában foglaltaknak megfelelően 500000,-Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a Kedvezményezett
részére.

V.   A támogatás felhasználása

1. Kedvezményezett a támogatást a 2018. április 1. – 2019. március 31. közötti időszakban (a továbbiakban:
támogatási időszak) keletkezett költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

2. Kedvezményezett a támogatást a támogatási időszakban, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben
felmerült és igazoltan e célra fordított, az Okirat mellékletét képező költségtervben feltüntetett elszámolható
költségek kiegyenlítésére használhatja fel. A támogatás terhére csak azon költségekre vonatkozó számlák,
bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek
pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik.

3. Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon - ha az a Kedvezményezett
tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – az elszámolás benyújtására az Okirat VII.1. pontjában rögzített
határidőtől számított 5 évig a támogatás céljának megfelelően köteles használni, és azt az elszámolás benyújtására
az Okirat VII.1. pontjában rögzített határidőtől számított 5 éven belül csak az Alapkezelő előzetes jóváhagyásával és
a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja
bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg.

VI.   Módosítás

1. Kedvezményezett köteles az Okirat módosítását kezdeményezni, amennyiben a megvalósítás során a költségterv
fősorain külön-külön, a jóváhagyotthoz képest pozitív irányban 10 %-ot meghaladó mértékben kíván módosítani, új
költségvetési sor nyitására nincs lehetőség. Ha a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest
csökken, több forrás esetén a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában, tehát az
eredeti költségarányok megtartásával kell csökkenteni.

2



Iktatószám: NEA/17-1/2018 Pályázati azonosító: NEA-KK-18-M-0243

3. Az Okiratban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében az Okirat elválaszthatatlan
részét képező, a www.civil.info.hu honlapon közzétett ÁSZF, az elszámolási útmutató, illetve a magyar jog szabályai
az irányadóak.

4. Az Okirat egymással megegyező, három eredeti példányban készült, amelyből egy példány a Kedvezményezettet
és két példány az Alapkezelőt illet meg. 

5. A támogatási jogviszony vonatkozásában a jelen Okirat tartalma, az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok az
irányadóak. 

6.   A Felek az Okiratból eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

4. A visszatérítendő támogatásban részesült Kedvezményezett a visszatérítendő támogatás összegét a Nemzeti
Együttműködési Alap 10032000-01220328-40000452 számú előirányzat-felhasználási alszámlájára, az elszámolás
benyújtásával egyidejűleg, egy összegben köteles visszafizetni. A visszatérítendő támogatás késedelmes
visszafizetése esetén a Kedvezményezett a visszatérítendő támogatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény szerint számított késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A kamat számításának kezdő
időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

5. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén az Alapkezelő jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, a Kedvezményezett pedig
köteles a támogatás összegét vagy annak meghatározott részét visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

VIII.   Záró rendelkezések

1. Az Okirat – amennyiben az okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igénytől és a
Kedvezményezett az Okirat közlését követő 5 napon belül annak elfogadásáról nem nyilatkozik - e határidő leteltét
követő napon, vagy - amennyiben az Okiratban meghatározott feltételek megegyeznek a támogatási igényben
foglaltakkal - az Okirat kibocsátásának napján hatályba lép.

2.   Jelen Okirat alapján megítélt támogatás akkor folyósítható, ha az ÁSZF 2.4. pontjában előírt feltétel teljesül. 

VII.   A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás teljesítése

1. Kedvezményezett a támogatás és a saját forrás felhasználásáról a támogatási időszak végét követő 30 napon
belül, de legkésőbb 2019. április 30-ig köteles a szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból álló
elszámolást készíteni és benyújtani az Alapkezelő részére. Az elszámolást az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési
Alap 2018. évi forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított
költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához” című dokumentumban (a továbbiakban:
elszámolási útmutató) rögzített szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell összeállítani.

2. Az elszámolás és mellékleteinek benyújtásával a Kedvezményezettnek hitelt érdemlően bizonyítania kell a
támogatási igényben foglalt program okirat szerinti megvalósulását. A pénzügyi elszámolás során csak azok a
támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma
és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig
megtörténik. Az elszámolás rendjét az Okirat részét képező Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
V. fejezete tartalmazza.

3. Támogatási előleg esetén a pénzügyi elszámolás maradványösszegét a Kedvezményezett legkésőbb a VII/1.
pontban foglalt elszámolás időpontjáig köteles – a támogatói okirat számára történő hivatkozással – visszautalni az
Alapkezelő Nemzeti Együttműködési Alap előirányzat-felhasználási alszámlájára (számlaszám: 10032000-
00294896-50000263). A keletkezett maradvány visszautalásáról az elszámolásban a Kedvezményezett nyilatkozni
köteles.
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