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együttes említésük esetén a Szerződő Felek vagy Felek 
 

 
között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint 
 

 
 
 

1. A Felek rögzítik, hogy a Támogatott támogatására irányuló pályázatot nyújtott 
be a Támogató „Tartalmas pihenés” 2020 című pályázati felhívására, melyet a 
Támogató ………………………….. pályázati számon támogatásra jogosultnak 

minősített. A pályázati felhívás ezen szerződés részét képezi, annak 

fizikai csatolása nélkül is. 
 

1.1. A Támogatott és pályázati anyaga a Támogató elnökségének döntése 
alapján megfelel az alábbi feltételeknek: 
a) A pályázó szervezet minimum 5 fős autizmussal élő gyermekekből, 

vagy felnőttekből álló csoporttal pályázhatnak, akik mellé 2 fő felnőtt 
kísérőt kell biztosítaniuk.  

b)  az autizmus specifikus szakmai kritériumok és szakmai mentor 
biztosítása a programban  

c) A tábornak minimum 5, maximum 14 naposnak kell lennie. 
d) A pályázatban nem támogathatóak azon költségek és programok, 

melyekért a szervezet az államháztartástól normatívában részesül.  
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e) A pályázatból eszközbeszerzés nem támogatható. 
f) A pályázónak rendezett AOSZ tagsággal kell rendelkeznie (2020. évre 

befizetett AOSZ tagdíj). 
g) a támogatásból csak a pályázó szervezet által megvalósított 

programok támogathatók 
 

2.  A támogatásra elfogadott pályázat és jelen támogatási szerződés alapján a 
Támogató egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Tartalmas 
pihenés” 2020 pályázat megvalósításához. 

 
3. A támogatás összege: bruttó ………………….., -Ft, azaz bruttó 

………………………. forint. A támogatás összege tartalmazza az általános 
forgalmi adót. 

 
4.  A Támogatott felelősséget vállal az általa közölt adatok valódiságáért. 
 

5. A Támogató a támogatási összeget a jelen szerződés mindkét fél általi aláírása 
után folyósítja a Támogatott részére az alábbiak szerint: 
5.1. A Támogatott által megvalósítandó program előtt legkésőbb 14 naptári 

nappal a Támogatott a tervezett program megvalósíthatóságáról  - 

figyelemmel a COVID 19 vírus okozta megváltozott társadalmi 
érintkezési szabályokra – köteles írásbeli nyilatkozatot tenni. Az írásbeli 
nyilatkozatban meg kell erősítenie azt a tényt, hogy a pályázatában 

megjelölt program megtartásának nincs jogszabályi akadálya, a program 
lebonyolítására képes, és a program megvalósítását a nyilatkozat 
kiadását követő 14 naptári napon belül megkezdi. 

5.2. Az 5.1. pontban írt nyilatkozatnak a Támogató részéről történő 
kézhezvétele után 15 napon belül, a támogatás összegét a Támogatott 
…………………………………….. számú számlájára történő átutalással a 
Támogató a Támogatott rendelkezésére bocsátja. 

 
6. A Támogatott kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt 

felmerült és a pályázati anyagában feltüntetett és a támogató által elfogadott, 

a cél megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket 
számolhatja el a pályázati felhívásban írtaknak megfelelően. 

 
7.  A támogatás felhasználásának 

kezdő időpontja: 2020. június 29. 
véghatárideje:  2020. október 4. 

 

8. A Támogatott a teljes támogatási összeg felhasználásáról záró beszámolót 
köteles készíteni és átadni a Támogató részére legkésőbb 2020. október 31. 
napjáig. 
A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 

elfogadására, valamint a teljesítés igazolásra a Támogató elnöke vagy 
akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott személy jogosult. 

 

9. A záró beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
 

9.1. Szakmai beszámoló 

A támogatás elszámolásáról szakmai beszámolót kell benyújtani, mely rövid 
szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (max. 4 A/4 oldal). 
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9.1.1. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az alábbi elemeket és 
mellékleteket: 

(a) az autizmus specifikus szakmai kritériumok bemutatása 
(b) az elérni kívánt célok teljesülésének értékelése, 
(c) röviden a program értékelése 
(d) mellékletként a megvalósított programok minden egyes napjáról 

fényképek (Legalább 10 db fényképet szükséges. Olyan fényképek 
szükségesek, melyek a Támogató honlapján, facebook oldalán 
közzétehető a program nyilvánosságának és a támogatásra fordított 

összegek elszámolhatóságának biztosítása érdekében. 
(e) naponta vezetett jelenléti ívet (minden pályázatból megvalósított 

programnapról 1 db jelenléti ív leadása szükséges, melyet a 
nyaralás résztvevői/azok képviselői, valamint a megvalósításban 

résztvevő segítők, szakemberek írnak alá). 
9.1.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a 9.1.1. (d) pontban írt fényképek 

elkészítéséhez és a Támogató részére történő átadásához a 9.1.1. (d) 

pontban írt célból, a fényképen látható személyek, vagy az ő törvényes 
képviselőjük hozzájárulása szükséges. A fényképeken szereplő személyek 
és a hozzájuk tartozó nyilatkozatok beazonosítása érdekében, a 
nyilatkozatokon jelezni szükséges, hogy melyik fotókon szerepelnek az 

adott személyek! Erre való tekintettel a fotókat is sorszámmal kell 
ellátni! 

9.2. Pénzügyi beszámoló 

9.2.1. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a 
nyaraláshoz, a program megrendezéséhez kapcsolódó költségeket lehet 
elszámolni.  

9.2.2. Csak a kedvezményezett nevére szóló számlákat tud a Támogató az 
elszámoláskor befogadni, melyek az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény, különös 
tekintettel 169. §.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(továbbiakban: Számviteli törvény), valamint a 23/2014 (VI.30.) NGM 
rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeinek megfelelnek (3. 
számú melléklet: A számla kötelező tartalmi elemei). 

9.2.3. A Támogatott költségeit átutalással és készpénzzel is rendezheti. 
Bankkártyával történő fizetés esetében csakis a Támogatott szervezet 
tulajdonában lévő bankszámlához tartozó bankkártya használható fel. 

9.2.4. A számlaösszesítőn felsorolt, elszámolni kívánt számlák összegének 

egyezni kell a támogatási összeggel, ha annál kevesebb az elszámolni 
kívánt költség, a Támogatott a 13. pontban foglaltak szerint köteles 
eljárni. 

9.2.5. A pénzügyi elszámolás dokumentumai: 
(a) kitöltött számlaösszesítő lap (2. számú melléklet: Számlaösszesítő 

lap), 
(b) számlaösszesítőn fel kell sorolni valamennyi elszámolt költséget 

alapbizonylatára hivatkozva, 
(c) a számlaösszesítő lapon szereplő, a teljesítést igazoló számviteli 

bizonylatok (számla, számfejtő lap, kiküldetési rendelvény és egyéb 

számviteli bizonylat) és azok teljesítését igazoló bizonylatok 
(kiadási pénztárbizonylattal vagy bankkivonattal) hitelesített 
másolata. 

(d) útiköltség elszámolásnál kiküldetési rendelvény és jelenléti ív, 
(e) éttermi szolgáltatásnál számla és jelenléti ív, 
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(f) személyi jellegű kifizetéseknél szerződés, számfejtő lap, 
teljesítésigazolás megbízáshoz, jelenléti ív munkaviszonyhoz, 

kifizetési bizonylat a nettó járandósághoz, bizonylat az adók 
megfizetéséről, nyilatkozat, hogy a munkaadó a bért más támogatás 
terhére nem számolta el szükségesek. 

9.2.6. A záradékolás és hitelesítés módja:  

(a) Az eredeti számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell 
tüntetni az adott pályázat pályázati azonosítóját (…………..), 
valamint az elszámolni kívánt összeget, például: „Autisták 

Országos Szövetsége felé…..….  Ft a 12/TP2020 számú szerződés 
keretében elszámolva” ( záradékolás). 

(b) A (záradékolt) eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell 

fénymásolni. 

(c) A másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy „A 
másolat az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” 

(d) A fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal 
cégszerű aláírásával és dátummal kell ellátnia ( hitelesítés) 

 

10. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az 
alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére, 
megfeleljen a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A Támogató a 

beszámolót és az elszámolást a beérkezést követő 30 napon belül megvizsgálja, 
és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról.  

 
A Támogató döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről 5 napon belül írásban értesíti a 
Támogatottat. 
Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 

határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás 
tartalma nem megfelelő, úgy a Támogató határidő megjelölésével írásban 
felszólítja a Támogatottat a hiány pótlására, vagy a beszámoló, elszámolás 
egyéb módon történő korrekciójára. 

A beszámoló, elszámolás elfogadására fent rögzített határidő ez esetben egy 
alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható. 
 

A Felek rögzítik, hogy a pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak 
megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-
e fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen 

szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem számolt a támogatás 
összegével, azonos célra újabb támogatásban nem részesíthető. 

 
11. A Támogató a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha: 

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy  
b) a jelen szerződésben a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól 

számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik 

meg,  
c) a Támogatottat a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy 
ilyen nyilatkozatot tett a támogatási igény benyújtásakor, vagy 

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
vagy  
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e) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott beszámoló, elszámolás 
benyújtásának a 10. pontban írt meghosszabbított határidejét 

elmulasztotta, vagy a beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő 
teljesítése miatt a Támogató nem fogadta el, 

f) a Támogatott nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50.§ (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) írt rendezett 

munkaügyi kapcsolatok és átlátható szervezet követelményeinek. 
12. Azon esetben, ha a Támogató a jelen szerződést felmondja, a Támogatott az 

addig részére folyósított támogatás összegét a 368/2011 (XII.31.) Korm. r. 98.§ 

(2) bekezdésében írt késedelmi kamattal növelt mértékben köteles a Támogató 
által meghatározott ……………..Banknál vezetett ………………………………………. 
számú számlára a szerződésszám és a pályázati azonosító megjelölésével 15 
napon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás 

folyósításának első napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésének napja. 

 

13. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a 
Támogatott a záró elszámolási határidőt követő 15 napon belül köteles 
visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott ………………… 
Banknál vezetett …………………………. számú számlára, a szerződésszám és a 

pályázati azonosító megjelölésével. 
 

14. Egyéb rendelkezések: 

14.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával 
a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, 

információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

b) nyilatkozik arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene 
csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás, vagy adósságrendezési eljárás 
nincs folyamatban; 

c) nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés aláírásának időpontjában 
nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, és 
tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár 

és a Támogató felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének 
és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások 
teljesítése érdekében; 

d) tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett 

köztartozás esetén az esedékes támogatásból a Támogatottat 
terhelő köztartozás összege visszatartásra és a köztartozás 
jogosultjának átutalásra kerül, ez azonban nem érinti a Támogatott 

jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit; 
e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a 

támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a 
jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik; 

f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatottjának nevére, a 
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program 
megvalósítási helyére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók. 

g) kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – 
368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben (Ávr.) meghatározott – 
követelményének; 
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h) kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ban meghatározott 
követelményeknek megfelelően átlátható szervezetnek minősül; 

i) kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján elszámolt számlákat és más 
bizonylatokat más támogató felé nem számolja el; 

j) kijelenti, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint 
beszámolójának letétbe helyezésével a hatályos jogszabályok 

szerint jár el. 
14.2. A Támogatott kijelenti, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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 2016/679/EU 
rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény („Info tv.”) előírásainak megfelelően, a pályázati felhívására 
benyújtott pályázati dokumentációban feltüntetett személyek, ill. az által 
lebonyolítani tervezett program megvalósításában résztvevő személyek, 

valamint az elszámolási folyamat, továbbá az ellenőrzési tevékenység 
során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogató általi szerződésszerű megismeréséhez, ill. 
kezeléshez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra 

hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján szavatosságot 
vállal azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése 
az érintettek hozzájárulásával történik, melynek igazolására a 

hozzájáruló nyilatkozatok egy eredeti példányát a Támogató kérésére a 
Támogatott átadja. 

14.3. A Támogatott képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy – az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak 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 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi 

rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 
előírásainak megfelelően – a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 

hogy a szerződésben feltüntetett személyes adatait a szerződés 
mellékleteként aláírt adatkezelési nyilatkozatban meghatározott módon 
a Támogató kezelje (1.számú melléklet). 
 

15.  A Támogatott a feladat kivitelezése során – a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és 
PR anyagokon - köteles a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás 

tényének megjelentetésére. 
 
16.  Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Támogató által készített 

pályázati kiírás és a Támogatott által beadott pályázat. 

16.1. Amennyiben ezen szerződés és a pályázati felhívás között eltérés 
mutatkozik a szerződés értelmezésénél a pályázati felhívás tartalma az 
irányadó. 

 
17. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai, elsősorban a 2013. évi V. törvény, a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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18. A jelen szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. 

 
19. A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 

 
 
 

 
Budapest, 2020. ........ ........ 

 
 

 
 
 

……………………………………….. 
Támogató 

(ph.) 
 

 
 

 

 
…………………………., 2020. ........ ........ 

 
 

 
 
 

……………………………………….. 
Támogatott 

(ph.) 

 
 


