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1.

ELŐZMÉNYEK

1.1. A Támogató az autisták országos érdekvédelmét és képviseletét ellátó civil szervezet, melynek
célja, hogy hálózati szervezetein keresztül, minél közelebb hozza szolgáltatásait az autista
gyermeket nevelő családokhoz, autista emberekhez. Ennek egy újabb mérföldköve, egy
alapszolgáltatásaiban és arculatában egységes, országos Info-Pont hálózat kiépítése, ahol a helyi
lehetőségeket jól ismerő, felkészült informátorok adnak majd közvetlen útbaigazítást az
érdeklődők számára.
2.

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A Támogató az általa IP/2016 számon kiírt pályázati felhívás alapján vissza nem térítendő
támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) szerint a Kedvezményezett, mint nyertes pályázó részére a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező pályázatban (a továbbiakban: Pályázat) (1. számú
melléklet), az AOSZ Info-Pont Kézikönyvben (a továbbiakban: Kézikönyv) (2. számú melléklet),
és a pályázati felhívásban (3. számú melléklet) részletezett pályázati program (a továbbiakban:
Program) megvalósításához.
2.2. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Programot a pályázati felhívásban és a
jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően megvalósítja, illetve a
Támogatást kizárólag a Program megvalósítására fordítja, valamint a Programot kizárólag a
jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében működteti. A Kedvezményezett
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kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Támogatást más harmadik személy vagy szervezet
részére nem adja tovább, és a Támogatás terhére további támogatást nem nyújt.
3.

A TÁMOGATÁS TÁRGYA

3.1. Az AOSZ Info-Pont irodák létrehozása, hosszútávon fenntartható működtetése a Szerződésben
foglaltaknak megfelelően, melyhez vissza nem térítendő támogatást nyújt a Támogató.
3.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Programot ………………………..……………. (irányítószám,
település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.
3.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Programot a
Szerződésnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően valósítja meg.
3.4. A Kedvezményezett köteles a Program megvalósítását a jelen szerződés aláírását követően,
legkésőbb 2016. november 1-ig megkezdeni.
3.5. A Program megvalósításának végső határideje: 2016. december 31.
3.6. A Kedvezményezett köteles a Támogatót minden olyan körülményről – például a
Kedvezményezett személyében, szervezetében bekövetkezett változásról – haladéktalanul
tájékoztatni, amely a Program – határidőre történő – megvalósítását érinti.
3.7. A Program részletes leírását, valamint megvalósításának módját és ütemezését a 2. pontban írt
a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek tartalmazzák.

4.

A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG ÉS ANNAK FOLYÓSÍTÁSA

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

A Támogatás összege a Támogató döntése értelmében ……………… Ft, azaz ……………….. forint.
A Támogatás összege a 10. pontban írtakra tekintettel került meghatározásra.
A Kedvezményezett előlegre nem jogosult.
A Támogatás előfinanszírozás formájában, részletekben kerül a Kedvezményezett részére
folyósításra a Szerződésben írt módon, a Támogató Szerződésben megjelölt számlájáról a
Kedvezményezett Szerződésben megjelölt számlájára történő átutalással a Szerződő Felek általi
– nem együttes aláírás esetén az utolsó Szerződő Fél - aláírását követő nyolc munkanapon
belül.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a Program…………………… … Ft (azaz … forint) összköltségének
4.1. pont szerinti össztámogatását meghaladó részét, azaz …………………… Ft-ot (azaz
………………….. forintot) saját forrásból biztosítja a pályázatához benyújtásra került pénzügyi
tervben rögzített költségterv szerint.
Amennyiben a Program elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek
meghaladják a Program Kedvezményezett által tervezett költségeit, a Kedvezményezett ebben
az esetben is kizárólag a jelen szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Támogatás teljes összegének a folyósítása két egyenlő
90.000,-Ft-os részletben kerül átutalásra a Kedvezményezett részére az alábbiak szerint:
legkésőbb 2016. november 10. napjáig
90.000,-Ft
2016. december 10. napjáig
90.000,-Ft
A Kedvezményezettnek 2016. december 31. napját követően a teljes Programra vonatkozó
elszámolást kell benyújtani.
A Támogató az elszámolást a beérkezését követő 15 napon belül ellenőrzi, ezen belül az
elszámolás beérkezését követő 20 napon belül nyilatkozik a Kedvezményezett felé az
elszámolás hiánypótlási szükségességéről. A Támogató az elszámolás ellenőrzésére
rendelkezésre álló határidőt meghosszabbíthatja - figyelemmel az esetleges hiánypótlási
határidőkre is - amennyiben az elszámolás ellenőrzése hosszabb időt vesz igénybe.
Amennyiben az elszámolás tartalmával kapcsolatban bármely okból kifogás merül fel, illetve az
elszámolás nem alkalmas a Támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználásának

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
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ellenőrzésére, a Támogató egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a Kedvezményezettet,
amennyiben a kifogásolt hiba vagy hiányosság a Támogató megítélése szerint 15 napon belül
javítható, illetve pótolható.
4.11. Hiánypótlásra való felszólítás esetében, amennyiben a Kedvezményezett a Támogató által
kifogásolt hibát vagy hiányosságot 15 napon belül nem javítja, illetve pótolja, a kifogásolt hiba
vagy hiányosság arányában a Támogató a támogatást mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese mértékű kamattal visszakövetelheti.
4.12. A Támogató a Támogatást visszatartja, ha a tudomására jut, hogy
4.12.1. a Kedvezményezett esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozást (a
továbbiakban: köztartozás) halmozott fel jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt,
4.12.2. a Kedvezményezett ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás indult
4.12.3. a Kedvezményezett nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1)
bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) írt rendezett munkaügyi kapcsolatok és átlátható
szervezet követelményeinek,
Ezen esetben a Támogató írásban értesíti a Kedvezményezettet a visszatartásról. A
Támogatás visszatartása a Kedvezményezett jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem
érinti. A Támogatás visszatartásából adódó költségek a Kedvezményezettet terhelik, s a
Támogatót a visszatartás kapcsán kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi kamatfizetési
kötelezettség nem terheli.
4.12.4. Amennyiben a Kedvezményezett 30 napon belül igazolja a Támogató részére, hogy a
támogatás visszatartásának oka megszűnt, a Támogató a visszatartást feloldja, egyebekben a
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
4.12.5. Felmondás esetén a Kedvezményezetti szerződésszegés esetére meghatározott
jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
5.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

5.1. A Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a jelen Szerződésben rögzített módon és célra
használhatja fel.
5.2. A Kedvezményezett köteles a jelen szerződés alapján nyújtott Támogatás mellett a 4.5 pontban
vállalt ………………Ft, azaz …………….. forint saját forrást biztosítani és azt a Program költségeinek
fedezésére fordítani.
5.3. A Kedvezményezett a Program megvalósításával kapcsolatos költségek finanszírozása során a
számviteli előírások betartásával köteles eljárni.
5.4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatás összege csak a Szerződés
mellékleteiben írt módon használható fel.
6.

ELSZÁMOLÁS ÉS A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

6.1. A Támogatás folyósítása a Kedvezményezett által benyújtott, és a Támogató által elfogadott, a
Program megvalósításáról szóló Kedvezményezetti pénzügyi terv alapján történik.
6.2. Az elszámolás szakmai és pénzügyi elszámolásból áll, amelyeket a pályázati felhívásban és a
jelen Szerződésben írtak szerint kell elkészíteni.
6.3. A Kedvezményezettnek a Program befejeztével 2017. január 12. napjának 24.00. órájáig a teljes
Programra vonatkozó elszámolást kell benyújtania a Támogató részére a pályázati felhívás
előírása szerint.
6.4. Az elektronikus levél útján küldött elszámolás csak a Támogató elektronikus levélben történt
visszaigazolása esetén fogadható el.
6.5. A pénzügyi elszámolás tartalmazza a Program megvalósításának pénzügyi összegzését és a
költségekkel való tételes elszámolást. A Kedvezményezett az összegzést és az elszámolást úgy
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6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

7.

köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a megvalósítással összefüggésben felmerült
költségek indokoltságának és szerződésszerű felhasználásának részletes ellenőrzésére.
Az elszámoláshoz az elszámolandó eredeti számlákat el kell látni a következő záradékkal:
„Autisták Országos Szövetsége felé
.... Ft (azaz ... Ft) összegben a(z)
IP/2016/….
iktatószámú szerződéshez elszámolva". A záradékolt eredeti számlákról másolatot kell
készíteni, amelyet a Kedvezményezett a következő szöveggel: „A másolat az eredetivel
mindenben megegyező, hiteles másolat.”, törvényes képviselője aláírásával – szükség esetén a
szervezet bélyegzőjével –, és keltezéssel lát el. Az elszámolás pénzügyi részéhez csatolni kell az
elszámolandó számlamásolatokat és a költségtételeket a Programmal közvetlenül
összekapcsoló dokumentummásolatot, nyilatkozatot, valamint a költségtételek kiegyenlítését
igazoló banki terhelési összesítőt/bankszámlakivonatot vagy pénztár kiadási bizonylatot.
A Kedvezményezett a Program megvalósítása során a Támogatás terhére kötött, 100.000 Ft,
azaz százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás
megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek
minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a jelen
szerződés érvényességét nem érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt kifizetés a
pénzügyi elszámolás során nem vehető figyelembe.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 2016. november 1. napját megelőző teljesítésű,
valamint 2016. december 31. napját követő teljesítésű számla nem kerülhet elszámolásra.
A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a Program megvalósítását és a Támogatás,
felhasználását a Támogató vagy az általa megbízott személy, valamint a jogszabály által erre
feljogosított szervek akár a megvalósítás során, akár a befejezést követően ellenőrizzék. Ennek
érdekében köteles a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentumokat (a pénzügyi
elszámoláshoz kapcsolódókat is ideértve) elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, illetve a
jelen Szerződés megszűnésétől számított legalább 10 évig megőrizni.
A Program megvalósításának, a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének, valamint a
rendeltetésszerű támogatás-felhasználás ellenőrzésének érdekében a Kedvezményezettnek
biztosítania kell, hogy az ellenőrzést végző személy helyszíni ellenőrzést végezzen, minden
vonatkozó dokumentumot megvizsgáljon, azokról másolatot, kivonatot készítsen és a teljesítés
során eljáró személyektől írásban, vagy szóban felvilágosítást kérhessen, illetve az ilyen
felvilágosítást köteles megadni.
A Támogató a fentieknek megfelelően a Program megvalósítása során elszámolt költségek
jogszabályoknak, a jelen Szerződésnek való megfelelése ellenőrzésére szúrópróba-szerűen
helyszíni ellenőrzést végezhet. A Támogató helyszíni ellenőrzést lefolytató munkatársának
nevéről a Támogató előzetesen írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet, megjelölve a
helyszíni ellenőrzés várható időpontját.
NYILATKOZATOK

7.1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy
7.1.1. a Program megvalósítása, és elszámolása, továbbá jelen Szerződés megkötése során az
adatszolgáltatásban valótlan információkat nem közölt, illetve információt nem hallgatott el.
7.1.2. a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás,
végelszámolás alatt, ill. vele szemben ilyen eljárást nem kezdeményeztek.
7.1.3. a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása és hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató e nyilatkozata valóságtartalmának
igazolását kérje.
7.1.4. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – Áht.-ban meghatározott – követelményének.
7.1.5. A pályázó szervezet törvényes képviselője, amennyiben részt vesz a pályázati
döntéshozatalban, érintettsége esetén – a döntéshozatal során - szavazati jogát nem
gyakorolhatja.
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7.1.6. az Áht. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően átlátható
szervezetnek minősül.
7.1.7. a jelen Szerződés alapján elszámolt számlákat és más bizonylatokat más támogató felé nem
számolja el.
7.1.8. a 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a szerint beszámolóját letétbe helyezte
7.2. A Kedvezményezett köteles a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül írásban
bejelenteni a Támogatónak, és szükség szerint jelen szerződés módosítását kezdeményezni, ha
a 7.1 pont alapján tett nyilatkozataiban vagy bármely más adatában, illetve a jelen szerződés
teljesítését érintő körülményben változás áll be.
7.3. A Kedvezményezett tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató a honlapján a
Kedvezményezett nevét, a Program elnevezését és rövid leírását, a megítélt és a ténylegesen
folyósított Támogatás összegét, valamint jelen Szerződés és esetleges módosításainak, illetve a
megvalósítás határidejének dátumát és a megvalósítás eredményét közzétegye.
8.

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

8.1. A jelen Szerződésben foglalt adatok változása esetén kezdeményezni kell a szerződés
módosítását.
8.2. Ha a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a Programot csak a jelen Szerződésben
foglaltaktól eltérően vagy csak részben, valamely jelen Szerződésben nevesített részeredmény
tekintetében tudja megvalósítani, továbbá ha a végrehajtás során nyilvánvalóvá válik, hogy a
Program megfelelő megvalósítása a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő megoldást igényel, a
Kedvezményezett indokolt kérelmével kezdeményezheti a Támogatónál jelen szerződés
módosítását. A Szerződés módosítására legfeljebb a Program megvalósításának végső
határidejét megelőző 30 napig van mód. A változtatás nem érintheti a Szerződésben lefektetett
célkitűzéseket.
8.3. A Támogató 8 napon belül dönt a módosítási kérelemről. Amennyiben a Támogató a
módosításhoz nem járul hozzá, a Kedvezményezett a Programot a jelen Szerződésben foglaltak
szerint változatlanul végrehajtja, vagy a jelen Szerződést felmondhatja 30 napos felmondási
határidővel. Felmondás esetén a Kedvezményezett köteles a már igénybe vett Támogatást a
Támogató részére haladéktalanul visszafizetni. A még igénybe nem vett Támogatás
visszavonásra kerül.
8.4. A jelen szerződés 3.5. pontjában rögzített megvalósítási határidő módosítása (hosszabbítása)
nem lehetséges.
9.

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

9.1. A jelen Szerződés a szerződésben foglalt kötelezettségek Kedvezményezett és Támogató általi
teljesítésével, ill. a Szerződés határozott idejének lejártával szűnnek meg. A teljesítést
megelőzően a Támogató vagy a Kedvezményezett elállása folytán a jelen szerződés
megszüntethető.
9.2. Amennyiben a Program megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból nem
kezdődik meg a 3.4. pontban meghatározott időpontig, illetve a megvalósítás legalább 30
napos késedelmet szenved vagy meghiúsul, a Támogató a jelen szerződéstől elállhat. Ebben az
esetben a Támogató a még igénybe nem vett Támogatást visszavonja, a Kedvezményezett
pedig köteles a már igénybe vett Támogatást a Támogató részére haladéktalanul visszafizetni.
9.3. A Kedvezményezett elállhat a jelen szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére a
szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból bekövetkezett körülmény folytán, nem
képes. Ebben az esetben a Támogató a még igénybe nem vett Támogatást visszavonja, a
Kedvezményezett pedig köteles a már igénybe vett Támogatást a Támogató részére
haladéktalanul visszafizetni.
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9.4. A jelen Szerződés megszegésének minősül, ha a Kedvezményezett Szerződésben foglalt
bármely kötelezettségét neki felróhatóan megszegi.
9.5. A jelen Szerződés fentiek szerinti megszegése esetén a Támogató a jelen szerződéstől elállhat,
vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt és a még igénybe nem vett Támogatást visszavonhatja.
A Kedvezményezett köteles a már igénybe vett Támogatást a Támogató részére az elállás,
felmondás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben
haladéktalanul visszafizetni. Amennyiben a Kedvezményezett a visszafizetéssel késedelembe
esne köteles a Támogató részére a 368/2011 (XII.31.) Korm. r. 98.§ (2) bekezdésében írt
késedelmi kamatot fizetni.
9.5.1. Az ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának kezdő napja, utolsó
napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja, míg a késedelmi kamat számításának
kezdő napja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének a napja.
10.

ARCULATI ELEMEK

10.1. A Támogató a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés mellékletét
képező Kézikönyvben meghatározott arculati elemeket a Kedvezményezett a Támogatási
Szerződés hatályossága alatt a Kézikönyvben írt módon ingyenesen használja a Szerződésben
foglaltak teljesítése céljából.
10.2. A Program megvalósítása során a Kedvezményezett a Kézikönyvben írtak szerint köteles
feltüntetni a Támogató AOSZ Info-Pont logóját.
11.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A Szerződő Felek a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozataikat a következő címre kötelesek
eljuttatni:
Támogató:
1053 Budapest, Fejér György utca 10.
Kedvezményezett:
………………………………………………………….
11.2. Az írásbeli nyilatkozatok a másik féllel szemben akkor tekinthetők közöltnek, ha azt a 11.1.
pontban meghatározott címre továbbították, és a másik fél annak átvételét elismerte, vagy
postai kézbesítés esetén a nyilatkozatot átvette. Amennyiben postai kézbesítés esetén a másik
fél a 11.1. pontbeli címre küldött küldeményt nem veszi át, vagy részére a küldemény nem
kézbesíthető, a második postai kézbesítés megkísérlését követő harmadik napon a küldemény
mindezek ellenére közöltnek tekintendő.
11.3. Abban az esetben, ha a Szerződő Feleket ezen szerződés alapján valamilyen pontosan
meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség terheli, és az ennek a megfelelő határidőben
nem tesznek eleget, ezt úgy kell értékelni, hogy nyilatkozataiknak hiányában is a dolgot nem
ellenzik, azzal egyetértenek, ahhoz hozzájárulásukat adják, ill. a tényt elismerik.
11.4. Amennyiben a Szerződő Felek nyilatkozatának megtételére nincs konkrét határidő
meghatározva, a Szerződő Felek kötelesek a nyilatkozattételre felszólító másik Szerződő Fél
felhívásának részére történő közlésétől számított három napon belül nyilatkozni.
11.5. A szóbeli úton tett nyilatkozat a másik Szerződő Féllel akkor tekinthető közöltnek, ha a másik
Szerződő Fél arról tudomást szerzett.
11.6. A Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről adott tájékoztatásában
köteles feltüntetni a Támogatás tényét, valamint azt, hogy a Támogatás a Támogatótól
származik.
11.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának napjával.
11.8. A Szerződés határozott időre jön létre, 2017. január 13. napján hatályát veszti.
11.9. A 2013. évi V. törvény 6:114.§-át figyelembe véve, ha a jelen Szerződés bármely kikötése vagy
rendelkezése érvénytelenné, törvénybe ütközővé vagy érvényesíthetetlenné válik a magyar jog
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szerint, akkor a jelen szerződés összes többi kikötése és rendelkezése teljes érvényben és
hatályban marad, és a jelen szerződés érvénytelen, törvénybe ütköző vagy érvényesíthetetlen
feltétele vagy rendelkezése elválasztandó a jelen szerződéstől, és úgy tekintendő, hogy azt a
szerződés nem tartalmazza.
11.10. Jelen Szerződés bármelyik rendelkezéséről - ráutaló magatartással vagy másként - történő
lemondás nem minősül bármelyik másik rendelkezésről történt lemondásnak (akár hasonló jellegű
az, akár nem), sem pedig végérvényes jogfeladásnak, hacsak ezt a felek által aláírt, rájuk nézve
kötelező erejű okirat kifejezetten így nem írja elő.
11.11. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a Támogató
Pályázati felhívására benyújtott pályázati dokumentációban feltüntetett személyek, ill. a
Program megvalósításában résztvevő személyek, valamint az elszámolási folyamat, valamint az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató általi megismeréséhez, ill. kezeléshez (ideértve ezen adatok felvételét,
tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján kifejezetten
szavatosságot vállal azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik, melynek igazolására ezen hozzájáruló nyilatkozatok egy
eredeti példányát a Támogató kérésére a Kedvezményezett átadja.
11.12. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy jogosult(ak) a
Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k)
részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná
vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.
11.13. A Szerződő Felek a jelen Szerződés tartalmát üzleti titoknak tekintik, azt harmadik személyek
nem ismerhetik, kivéve azokat az eseteket, amikor a megismerést jogszabály lehetővé teszi.
11.14. A fenti Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári
Törvénykönyvének a rendelkezései egyebekben az irányadóak.
11.15. A Szerződő Felek a jelen szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
Budapest, 2016. …………………………….
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Támogató
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