
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség
székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D.
levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár
bejegyző végzés száma: Pk.60144/2001
nyilvántartási szám: 01-07-0000025
nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Bíróság
adószám: 19020848-2-43
bankszámlaszáma: 11707024-20484910
mint Támogató,

másrészről a Pápai Egyesített Labdarúgó Club
székhely: 8500 Pápa, Várkert utca 2
levelezési cím: 8500 Pápa, Várkert utca 2
képviselő: Grőber Attila (elnök)
nyilvántartási/cégjegyzék szám: 19-02-0001310
nyilvántartást vezető szerv neve: Veszprémi Törvényszék
adószám: 18919714-2-19
bankszámlaszáma: 73200196-11265777-00000000
mint Kedvezményezett

(a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei:
1.1. A Felek rögzítik, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) – a közte és a Támogató közt 2015. június 4-én létrejött, 2779-8/2015
iktatószámú szerződés alapján – a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési
rendszerének kiépítése érdekében, harmadik fél részére továbbadható pénzügyi támogatást nyújtott a Támogató részére, a labdarúgás sportág nem
akadémiai képzéseket megvalósító kiemelt utánpótlás központok akadémiai rendszerű fejlesztésére, amelynek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai
képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a közoktatás
intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából.

1.2. Az 1.1. pont szerinti támogatás forrása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. sz. Melléklete, XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, „20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ feladatainak
támogatása” előirányzat, 1. sz. „Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása”
megnevezésű részfeladata.

1.3. A Felek rögzítik, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási,
kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás), valamint az 1.1. pont szerinti
szerződésben foglaltak figyelembe vételével, a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnökségének ELN-21/2015 (03.03) számú határozatában foglaltak alapján, a
sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése, valamint a
labdarúgás sportág kiemelt utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerű fejlesztésének támogatása érdekében az alábbiak szerint nyújt pénzügyi
támogatást a Kedvezményezett részére.

2. A szerződés tárgya:
2.1. A Támogató a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének
kiépítése, érdekében pénzügyi támogatást nyújt a Kedvezményezett részére a labdarúgás sportág nem kiemelt utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai
rendszerű fejlesztésére, amelynek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi
hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a közoktatás intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés,
időbeosztás rugalmas kialakítása céljából (a továbbiakban: Utánpótlás-nevelési Program).

2.2. A Kedvezményezett kijelenti, hogy

az Utánpótlás-nevelési Program tárgyában támogatási igényt – ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe
vehető látvány-csapatsport támogatást (továbbiakban: TAO program) – jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, illetőleg korábban az EMMI-nél, az EMMI
jogelődjénél, a Támogatónál nyújtott be 2012 év(ek)ben.
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban;
megfelel Áht. 50. §-ában meghatározott alábbi követelményeknek;

az Ávr. 82. §-a alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül;

a Támogató által előírt biztosítékokat Kedvezményezett a 4.4. pontban foglaltak szerint rendelkezésre bocsátotta.
nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja.

3. A támogatás összege, forrása:
3.1. A 2.1. pontban meghatározott feladat támogatásának összege: 11 200 000 Ft, azaz forint.

3.2. A 3.1. pontban meghatározott támogatási összeg forrása az 1.1. pont szerinti szerződés alapján nyújtott támogatás.

3.3. A Támogató a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja. A Kedvezményezett a jelen szerződés 3. sz.
mellékletében szereplő ÁFA nyilatkozatban nyilatkozik, a jelen szerződés 2.1. pontja szerinti cél tekintetében az adólevonási jogának gyakorlásáról.

3.4. A 3.1. pontban meghatározott támogatás kizárólag a mellékelt költségvetésben szereplő, alábbi tételek költségeihez használható fel:

a. Tárgyi eszköz beruházása, felújítása;
b. Sporteszközök és felszerelések beszerzése;
c. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti személyi jellegű ráfordítások;
d. Saját rendezésű sportesemények;
e. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel;
f. Informatikai rendszer működtetése, fejlesztése;

g. A program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek (kizárólag karbantartási és rezsiköltségek);
h. Személyszállítás költsége;
i. Diagnosztikai, sportegészségügyi felmérések és vizsgálatok elvégzése;
j. Edzők és sportszakemberek képzésének költsége;

k. Szakértői és tanácsadói díjak;
l. Adminisztratív költségek;

[a 3.4. a)-n) pontig továbbiakban együtt: Feladat].

3.5. A fenti jogcímek esetében az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni:

Az a) pontban szereplő jogcím esetén a támogatás a TAO program önerejeként is figyelembe vehető. A többi jogcím esetében erre nincs lehetőség.
Az k) és l) pontokra tervezett és elszámolt összeg együttesen nem haladhatja meg a teljes támogatási érték 20 %-át.
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4. A támogatás biztosításának módja:
4.1. A Támogató a Feladat ellátására fordítható, 3.1. pontban meghatározott támogatásból 5 600 000 Ft, azaz ötmillió-hatszázezer forint támogatásrészt
rulírozó támogatási előlegként nyújtja a Kedvezményezett részére. A Támogató a támogatási előleg összegét, a Kedvezményezett 73200196-11265777-
00000000 számú bankszámlájára a jelen szerződés Felek általi aláírását követő 15 banki munkanapon belül utalja át. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
az előleg folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Kedvezményezettnek a Támogató által azonos céllal biztosított támogatás felhasználásával
kapcsolatos – támogatási szerződésben foglalt – kötelezettségeinek teljesítéséről szóló elszámolását a Támogató elfogadta.

4.2. A Feladat ellátására fordítható, a 3.1. pontban meghatározott támogatás fennmaradó 5 600 000,- Ft-os, azaz ötmillió-hatszázezer forintos összegének
átutalására utófinanszírozási formában, a 4.4., 6.1.2., 6.1.3. pontok szerinti feltételek teljesítését, valamint a 6.2. b) pont szerinti elszámolás/részelszámolás
Támogató által a 6.5 pont alapján történő jóváhagyását követő 15 banki munkanapon belül kerül sor a Kedvezményezett 73200196-11265777-00000000 sz.
bankszámlájára.

4.3. A Támogató a 4.1. és 4.2. pont szerinti kifizetési határidőtől eltérhet, ha a források az állami költségvetésből a Támogatóhoz még nem érkeztek meg.
Ebben az esetben a támogatási forrást a Támogató a számlájára érkezéstől számított legfeljebb 8 napon belül továbbutalja a Kedvezményezett részére.

4.4. Kedvezményezett a támogatási összeg és járulékai erejéig az 5. sz. melléklet szerint írásbeli felhatalmazást adott a Támogató részére a Kedvezményezett
valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – bankszámlájáról történő azonnali beszedésre (a Támogató, valamint az EMMI javára
egyaránt) arra az esetre, ha Kedvezményezett a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja fel. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a bejelentetteken
kívül további bankszámlája nincs, ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy bankszámlája megváltozását, valamint további bankszámlák nyitását 5
munkanapon belül írásban bejelenti a Támogatónak, egyidejűleg átadja Támogató részére a bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízást lehetővé tevő
(a Támogató, valamint az EMMI javára egyaránt) felhatalmazó levél számlavezető által visszaigazolt eredeti példányát is. Továbbá a kedvezményezett benyújtotta
a Támogató részére e Szerződés 6. sz. mellékleteként – valamennyi számlavezető bankja tekintetében a banktitok kiadásáról szóló felhatalmazást.

4.5. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel
tartozik függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

5. Kedvezményezett nyilatkozatai
5.1. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján – a
támogatási szerződés megkötésének időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül. Ennek (30 napnál nem régebbi) igazolása jelen szerződés 7. sz.
mellékletében szerepel.

5.2. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy szerepel a bírósági nyilvántartásban. Ennek Kedvezményezettet nyilvántartó illetékes
bíróság által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolása jelen szerződés 8. sz. mellékletében szerepel.

5.3. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendeletben előírt
2014. évi adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett.

5.4. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá.

5.5. Jelen szerződés aláírásával a Kedvezményezett hozzájárul adatainak Támogató által történő kezeléséhez, vállalja továbbá, hogy adatai változását írásban
közli Támogatóval.

5.6. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló külön jogszabályban előírt
doppingellenes kötelezettségeinek eleget tett.

5.7. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az Áht 50. § (1) bekezdés b) pontjában előírtak szerint eleget tett a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének.

5.8. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az Áht. 50. § (3) bekezdés a-e) alpontjában meghatározott – összeférhetetlenséget
megalapozó – kizáró okok az esetében nem állnak fenn.

5.9. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban előírt kötelezettségeinek
eleget tett;

5.10. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az elszámolási időszakban, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés a-d) pontjában foglalt rendelkezések alapján Ajánlatkérőnek minősül.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy köteles Támogató részére – külön írásbeli kérésre - a nyilatkozat tartalmát megalapozó adatokat, dokumentumokat
benyújtani

6. A támogatás felhasználásának szabályai
6.1.1. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalt támogatást kizárólag a jelen szerződés 2.1. pontban meghatározott célra, a benyújtott és
jelen szerződés elválaszthatatlan részét (2. sz. Melléklet) képező költségtervben meghatározott tételek szerinti bontásban – a 3.4. pontban foglaltakkal
összhangban – használja fel. A szakmai program összeállításánál, a fejlesztés irányát kiválasztva, figyelembe kell venni a Double Pass által megfogalmazott, a
Global Reportban leírt javaslatokat. Az audit egyes indikátorokra vonatkozó általános megállapítási, a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megtalálhatók.
Kedvezményezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a részére átutalt támogatásból megvalósuló Feladatokról – a Feladatok teljesülésének Támogató
általi szakmai szempontból történő nyomon követése céljából – negyedévente, a negyedév utolsó napját követő 30. napig (első alkalommal: 2015. július 31-ig,
vagy legkésőbb jelen szerződés hatálybalépését követő 30. napig) írásban beszámol a Támogatónak (negyedéves szakmai jelentés). Amennyiben a
negyedéves szakmai jelentés Támogató részére történő benyújtására határidőben nem kerül sor, a Támogató jogosult a támogatás következő részletének
kifizetését a negyedéves szakmai jelentés benyújtásáig felfüggeszteni.

6.1.2. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására akkor kerülhet sor, ha a Támogatóval, az EMMI-vel, az EMMI
jogelődjével, az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezettel, valamint a BMSK Zrt-vel szemben 90 napnál régebbi, esedékessé vált és
meg nem fizetett tartozása nem áll fenn, továbbá a Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló külön jogszabályban
meghatározottak szerinti támogatásból kizárás hatálya alatt nem áll.

6.1.3. Jelen szerződés aláírásával Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában egyben kijelenti, hogy az államháztartás bármely alrendszerével
szemben esedékessé vált lejárt köztartozása nem áll fenn. Kedvezményezett hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Támogató e nyilatkozat valóságtartalmának
igazolását kérje az Áht-ban meghatározottak szerint.

6.1.4. A Kedvezményezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szakemberek bérére, illetve megbízási díjára, valamint e
kifizetések közterheire (a továbbiakban együtt: bér jellegű kifizetések) a támogatást a Kedvezményezett kizárólag olyan arányban használhatja fel, amekkora
arányban a foglalkoztatott személy a 2.1. pont szerinti célok megvalósításában közreműködött, feltéve, hogy e pénzügyi tételt a Kedvezményezett a
költségtervben feltüntette. E bér jellegű kifizetésekre vonatkozó elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a bérkifizetési jegyzéket a bérezett személy aláírja,
vagy mellékeljék a banki átutalás másolatát.

6.1.5. A Kedvezményezett kiadványain köteles feltüntetni és a Feladat megvalósítása során – a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon,
könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon – köteles az EMMI teljes nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai
kivitelezésben történő megjelentetésére, melynek további részleteiről – igény esetén – a Felek a jelen szerződés aláírását követően külön szerződésben
állapodhatnak meg. Kiadványok (könyvek, cd, album, naptár, stb.) támogatása esetében a Kedvezményezett vállalja a kiadvány öt példányának a EMMI
Sportért Felelős Államtitkársága részére való ingyenes átadását. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató által előírt kommunikációs
követelmények betartásához szükséges eszközök (reklámanyagok, molinók stb.) költségei a Kedvezményezettet terhelik. A Kedvezményezett a EMMI nevének
feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt jogosult.

6.1.6. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a jelen szerződés alapján nyújtott támogatás terhére részben, vagy egészben
elszámolt és 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.

6.1.7. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával

a. tudomásul veszi, hogy köztartozás fennállása esetén támogatásban nem részesíthető;
b. kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll

adósságrendezési eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. § alapján adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel – függetlenül a
támogatás egyéb feltételeinek meglététől – támogatási szerződés nem köthető;
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c. tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal a pályázóval, akivel szemben Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;
d. tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogató a költségvetésből nyújtott támogatás feltételeként előírja, hogy a támogatás igénylőjének

meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más
költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból
finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást;

e. tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Támogató jogosult átadni a Magyar Államkincstár, az EMMI részére, annak érdekében, hogy a Magyar
Államkincsár és/vagy az EMMI azt felhasználják a Támogatott köztartozása bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve a lejárt
köztartozások teljesítése érdekében;

f. hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító
hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

g. tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató, az EMMI és a jogszabályban
meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik;

h. tudomásul veszi, hogy a támogatás Kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók;

i. tudomásul veszi, hogy amennyiben százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés
megkötésére nem az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében történő kifizetés a támogatott tevékenység költségei
között nem vehető figyelembe;

j. kijelenti, hogy jelen szerződés 1. sz. mellékletét képző Szakmai program megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik;
k. kijelenti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a

továbbiakban Civil tv.) 30. § szerint a beszámolóját letétbe helyezte

6.2. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy

a. a támogatás felhasználásáról számvitelileg elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, valamint a támogatás felhasználásáról kizárólag a 2.1. és a
6.1.1. pontnak megfelelő elszámolást/részelszámolást nyújt be;

b. a 2.1. pontban meghatározott feladatok vonatkozásában a Kedvezményezett által felhasznált támogatás felhasználásáról legkésőbb 2016. július 31-ig, a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 4. számú Melléklet szerinti mintanyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a támogatás
felhasználásához kapcsolódó, az ÁFA összegét a 3. sz. mellékletben szereplő ÁFA nyilatkozatnak megfelelően tartalmazó, vagy ÁFA összege nélküli, a
Kedvezményezett képviselője által aláírt elszámolást készít a Támogató részére, az erre a célra kifejlesztett „2015. Akadémia elektronikus elszámoló
rendszer”-en keresztül. Az elszámolás a fenti határidő előtt is benyújtható, a Kedvezményezett részelszámolás benyújtására is jogosult. A 3.1. pontban
meghatározott támogatási összeggel való elszámolás kizárólag 2015. január 1. és 2016. június 30. közötti időszakban (támogatási időszak) kelt, a jelen
időszak gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal teljesíthető, amelyeket a Kedvezményezettnek az
elszámolásban/részelszámolásban azonosítható módon fel kell tüntetnie, és amelyek kizárólag jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
költségtervben szereplő pénzügyi tételekre vonatkozhatnak. A Kedvezményezett köteles az összesítő, teljes körű elszámolás záró rendelkezésébe az
„Igazoljuk, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.”
szöveget foglalni. Az elszámoláshoz/részelszámoláshoz mellékelni kell:
- a „2015. Akadémia elektronikus elszámoló”-ből kinyomtatott és aláírt, jelen szerződés 4. számú melléklete szerinti összesített elszámolási táblázatot;
- a 2.1. pontban foglalt feladatok vonatkozásában a Kedvezményezett által felhasznált támogatás tekintetében a 6.2. c) pont szerinti záradékkal ellátott
számviteli bizonylatok (a beruházás aktiválását igazoló számviteli okmányok, egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő
okiratok, bizonylatok) hiteles másolatait,
- a számviteli bizonylatok pénzügyi teljesítését igazoló dokumentumok hitelesített másolatait,
- az elszámolás/részelszámolás alátámasztását szolgáló egyéb dokumentumok (megrendelések, szerződések, bérkimutatások, banki kivonatok stb.)
másolatait, valamint
- a támogatás felhasználásáról szóló részletes beszámolót, amelyben tájékoztatást kell nyújtani Támogatónak a támogatott feladat cél szerinti
megvalósulásáról, a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesüléséről;
A másolatok hitelesítése úgy történik, hogy a másolatokra rá kell írni, hogy „az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”. A másolatot a
cégjegyzésre jogosult vezető, vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával, dátummal hitelesíteni szükséges. Meghatalmazás esetén – az első
elszámoláskor/részelszámoláskor és változáskor - csatolni szükséges a meghatalmazást.

c. a jelen szerződés alapján nyújtott támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a b) pontban meghatározott számviteli bizonylatok eredeti példányait az
elszámoláskor hatályos jogszabályi előírások szerint, a 6.10. szerinti jóváhagyástól számított, legalább 8 évig megőrzi, azokat az „MLSZ2779-8/2015/1290
számú szerződésében meghatározott összegű állami támogatásaként elszámolva” záradékkal látja el, és biztosítja, hogy az EMMI, a Támogató, illetve
azok képviselői azokba a támogatás átutalását követően, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint betekinthessenek;

d. biztosítja, hogy az EMMI, a Támogató vagy azok képviselői a támogatás felhasználásának jogszerűségét – beleértve jelen szerződésnek való
megfelelőségét is – folyamatosan ellenőrizhessék, ennek során az EMMI-vel és a Támogatóval együttműködik, az EMMI és a Támogató képviselőit
ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszíni ellenőrzés során is segíti;

e. legkésőbb 8 napon belül írásban értesíti a Támogatót, ha az Ávr. 97. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a szerződéskötéskor közölt bármely
adatában, illetve a szerződést befolyásoló bármely körülményében változás következett be;

f. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 2:47§ alapján a támogatás felhasználásáról való
tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg;

6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli
nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre
jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a 6.10. pont szerinti jóváhagyástól számított 8 évig megfelelően megőrizni. A
Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.4. A pénzügyi elszámolás/részelszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és
így a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylat (számla) is külföldi pénznemre szól, akkor annak végösszegét és arra tekintettel elszámolható költség
összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra
átszámítani. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett
középárfolyamon kell euróra átváltani. A forintra való átszámítás során alkalmazott árfolyam mértékét, a külföldi pénznemről a forintra való átszámítás
eredményeként a számlák, számviteli bizonylatok forintra átszámított értékét, az arra tekintettel elszámolható költségek összegét és a számla tárgyát magyar
nyelven is a számlaösszesítőn fel kell tüntetni.

6.5. A Kedvezményezett a beszámolót és az elszámolást/részelszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának
részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást/részelszámolást a beérkezést követő 30 napon belül megvizsgálja, dönt annak
elfogadásáról, illetve elutasításáról, és a döntéséről írásban (levél, vagy e-mail) értesíti a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett a beszámolásra,
elszámolásra/részelszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás/részelszámolás
tartalma nem megfelelő, úgy a Támogató határidő megjelölésével írásban (levél, vagy e-mail) felszólítja a Kedvezményezettet a hiány pótlására, vagy a
beszámoló, elszámolás/részelszámolás egyéb módon történő korrekciójára. A Támogató a hiánypótlást, vagy egyéb módon történt korrekciót a beérkezését
követő 20 napon belül megvizsgálja, dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról, és döntéséről írásban (levél, vagy e-mail) értesíti a Kedvezményezettet. A
felek rögzítik, hogy a pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Kedvezményezett rendeltetésszerűen
használta-e fel.

6.6. A támogatás felhasználásának (támogatási időszak)

kezdő időpontja: 2015. január 1.
véghatárideje: 2016. június 30.

6.7. A támogatás felhasználása során a Kedvezményezett a költségterv egyes költségvetési sorain, illetve a felhasználási terület (jogcím) sorokon rögzített
összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet. A Kedvezményezett a jelen szerződésben a támogatás felhasználásra meghatározott véghatáridőig a
Támogatóhoz benyújtott, indokolt írásbeli nyilatkozata alapján a költségterv rovatain (költségvetési rovatnak tekintendő: a költségterv bérköltség és egyéb
személyi jellegű kifizetések; a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok), illetve a felhasználási terület (jogcím)
sorokon rögzített összegek legfeljebb 10 %-ával léphetők túl (a költségterv más rovatainak, illetve a felhasználási területeinek megtakarítása terhére, a
támogatás főösszegén belül). Az eltéréseket a Támogató a Kedvezményezett részletes indoklása alapján elfogadja vagy elutasítja. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a költségterv rovatai, illetve a felhasználási területei (jogcímei) szintjén pozitív irányban külön-külön a jelen pontban meghatározott
mértéket meghaladó eltérésre csak a jelen szerződés mindkét fél általi módosítása útján van lehetőség a jelen szerződés 8. pontjának figyelembevételével.

6.8. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:
a Támogató részéről: Kun Beatrix (kun.beatrix@mlsz.hu; tel.: +36-30/774-2813)
a Kedvezményezett részéről: Tóth Péter (pelc@papa.hu; tel.: +36 30 779 10 07)

6.9. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben meghatározott elszámolás/részelszámolás alapjául szolgáló
dokumentumok az alábbi címen találhatóak meg: 8500 Pápa, Várkert utca 2

6.10. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató részéről a beszámoló és a pénzügyi elszámolás végső elfogadására a sportért és ifjúságért felelős
államtitkár jogosult. A Támogató beszámolójának és pénzügyi elszámolásának sportért és ifjúságért felelős államtitkár általi vizsgálatának eredményéről a
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Támogató a Kedvezményezettet írásban értesíti.

6.11. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a vissza nem térítendő támogatásból megszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak – azok értékcsökkenési
leírásáig – csak az EMMI előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg. Kedvezményezett az értékcsökkenési leírásig köteles az
eszközök meglétét a Támogató felé dokumentumokkal (leltár, tárgyi eszköz karton másolata stb.) igazolni, illetőleg az eszközök idő előtti megsemmisülése
esetén annak okairól a Támogatót írásban tájékoztatni. Az eszközök EMMI engedélye nélkül történő (értékcsökkenési leírás előtti) elidegenítése esetén
Kedvezményezettnek vissza kell fizetni az eszközbeszerzésre nyújtott támogatást az Áht. 53/A. § (2)-(3) bekezdésében, illetve az Ávr. 98. §-ban meghatározott
kamattal növelt mértékben.

6.12. A támogatási igény jogosságát a támogatás felhasználását a Támogató, az EMMI a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által
meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. 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, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok
rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Amennyiben Kedvezményezett az ellenőrzéssel összefüggő
kötelezettségeit nem teljesíti, az ellenőrzést akadályozza, illetőleg a szükséges tájékoztatást nem adja meg, Támogató a jelen szerződésben biztosított
támogatást visszavonja, és Kedvezményezett köteles azt az Ávr. 98. §-ában meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt
mértékben visszafizetni.

6.13. Kedvezményezett hozzájárul továbbá, hogy Támogató a jelen szerződést és a 6.2.b) pont szerinti beszámolót nyilvánosságra hozza.

6.14. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás lejárt köztartozások kifizetésére nem használható fel. Köztartozásnak minősül különösen az Art-
ben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség (így különösen adók és
illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek), amelynek megállapítása, ellenőrzése és
behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv (Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy szervei) hatáskörébe tartozik. Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az
államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai
megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti.

6.15. Amennyiben a Kedvezményezett az elszámolásához/részelszámolásához számlát csatol, annak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 169.§-a, a számviteli törvény 167.§-ának (1) és (3) bekezdése, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek, és azt
a Kedvezményezett nevére kell kiállítani.

6.16. A Kedvezményezettnek különös kiemelt figyelmet kell fordítania a számviteli törvény 167. §-a (1) bekezdésének h) és i) pontjaira, amelynek értelmében
köteles a számlán jól láthatóan feltüntetni a számla kontírozási tételeit, illetve a könyvelés tényét igazoló adatot, valamint a könyvelés dátumát és a könyvelést
végző személy aláírását. Kettős könyvvitel esetén amennyiben a tételek sokasága miatt nem lehetséges a kontírozási tételek rávezetése a számlára, úgy külön
kontírozó lapot kell a számla mellé csatolni. Egyszeres könyvvitel esetén a naplófőkönyv vonatkozó oldalainak másolatát kell a számla mellé csatolni.
Kedvezményezett köteles elszámolásainál/részelszámolásainál figyelembe venni a hatályos adó- és járulék fizetési kötelezettségek jogszabályi előírásait és
annak megfelelően eljárni, illetőleg kiemelt figyelmet fordítani a természetbeni juttatások elszámolási kötelezettségének dokumentálására. E pont szerinti
alaki és tartami követelmények be nem tartása az elszámolás/részelszámolás el nem fogadását vonja maga után.

6.17. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 6.2. b) pontban meghatározott számviteli bizonylatokon szereplő, e támogatás
vonatkozásában elszámolt támogatási összegeket más támogató felé nem számolja el.

6.18. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással,
amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató nem hozhatja
nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna -
így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a
támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti
tilalom nem vonatkozik a támogatás Kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó közzététel körébe eső adatokra.

6.19. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során – szükség szerint – megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre
vonatkozó jogszabályokat. Azt, hogy a Kedvezményezett eleget tett-e a közbeszerzési jogszabályoknak, a Támogató a Kbt. 31. §-a alapján közzétett
dokumentumokból ellenőrzi. A Kedvezményezett köteles – a közbeszerzési eljárás lezárását követő 30 napon belül, de legkésőbb a jelen szerződésben
meghatározott beszámoló benyújtásával egyidejűleg – az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges adatokat a Támogató részére írásban
szolgáltatni. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti ellenőrzés során a Támogató bekérheti a Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett által a
támogatott tevékenység megvalósításába bevont közreműködő által folytatott közbeszerzési eljárás során a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint keletkezett dokumentumokat. A Kedvezményezett köteles a Támogató által kért dokumentumokat a Támogató által megadott határidőig benyújtani. A
Támogató továbbá jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen ellenőrizni. A Kedvezményezett köteles a Támogatót haladéktalanul írásban értesíteni,
amennyiben az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult.

6.20. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőt nem vonhat be.

6.21. Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez
képest csökken, a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb - a pályázati kiírásban
meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített - feltételeiben változás
következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 (nyolc) napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.

6.22. Ha a Támogató a 6.21. pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez a 6.21. pontban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a
tudomásszerzést követően 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek módosítására,
jogszabályban vagy jelen szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására,
továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti részleges visszafizetés elrendelésére, vagy más
eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.

6.23. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Civil tv. 53. § (2) bekezdése alapján központi költségvetési forrás terhére törvény eltérő rendelkezése
hiányában civil szervezetnek működési támogatás csak akkor nyújtható, ha a Nemzeti Együttműködési Alap biztosítja a költségvetési támogatás forrását. A
támogatásra való jogosultságot a Támogató a Civil tv. 53. § szerint ellenőrzi figyelemmel a Civil tv. 54. §-ában foglalt mentességekre.

7. Elállás, felmondás
7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha:

a. a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b. az Ávr. 96. § a) – i) szerinti esetekben, vagy
c. a Kedvezményezett működése a támogatási igény benyújtásának és a jelen szerződés megkötésének időpontja közötti időszakban nem felelt meg az

Áht. 50. §-ában meghatározott követelményének;
d. a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 57.§ (1) bekezdése szerinti feltételeket nem teljesítette, illetve a (2) bekezdés szerinti

helyzetbe került, vagy
e. köztartozásának fizetési határideje a szerződés megkötését követően lejárt és arra fizetési halasztást, illetve részletfizetési kedvezményt sem kapott;
f. a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra használta fel;

7.2. A Támogató jogosult továbbá a szerződéstől elállni, ha a Kedvezményezett

a. a szerződéskötés során, illetve a Szerződés teljesítése alatt valótlan vagy hamis adatot szolgáltat;
b. a 10-11. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét nem teljesíti;
c. jelen szerződés bármely rendelkezését megszegi.

7.3. Ha a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól
való elállást megalapozza, a Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Támogató legkésőbb a támogatási szerződés felmondását, elállását,
támogatás folyósításának felfüggesztését megalapozó körülmény tudomására jutástól számított 5 napon belül a Kedvezményezettet írásban tájékoztatja.

7.4. Ha a Támogató a jelen szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig részére folyósított támogatás összegét az Ávr. 98. §-ában meghatározott ügyleti,
késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles a Támogató által meghatározott (11707024-20484910 számú) számlára a szerződésszám
megjelölésével 30 napon belül visszafizetni. Az ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának első napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ha a Támogató a jelen szerződést felmondja, a Kedvezményezett az addig folyósított támogatásból a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét – az Ávr. 98. §-ában meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben - köteles
a Támogató által meghatározott (11707024-20484910 számú) számlára a szerződésszám megjelölésével 30 napon belül visszafizetni. Az ügyleti kamatszámítás
kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat
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számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7.5. A Támogató a támogatási szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás 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 a jelen szerződés 12 és 15. pontja és az Ávr. 98. §-ban foglaltak szerint köteles visszafizetni.

8. A szerződés módosítása
8.1. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A Kedvezményezettnek a szerződés-módosításra irányuló kérelmét
írásban, részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-
módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés-módosításra sor kerülhet különösen a támogatási cél
megvalósulását nem veszélyeztető határidő-módosítás, a feladat költségvetésének módosulása, valamint a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában
bekövetkezett változás miatt, amely módosítást a Kedvezményezett az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a támogatás
felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása
szintén írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig.

8.2. Támogató jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a
Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és
szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények (elállás) között.

8.3 Támogató az Áht. 48/A. § (5) bekezdése alapján jogosult jelen szerződést egyoldalúan, a Kedvezményezett javára módosítani.

Értesítési és visszafizetési kötelezettség
9. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a Kedvezményezett az elszámolási határidőt követő 30 napon belül, egy
összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a Támogató által meghatározott (11707024-20484910 számú) számlára, a szerződésszám megjelölésével.

10. Amennyiben a Kedvezményezett neki felróható okból (egészben vagy részben) nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, köteles azt az ok
felmerülésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni a Támogatónak, és a támogatás egészét vagy arányos részét az Áht. 53. § (3) bekezdésben
meghatározott kamattal növelt mértékben visszafizetni.

11. Amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, illetve a szerződés meghiúsul, azt a
Kedvezményezett az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni Támogatónak, ezzel egyidejűleg a támogatás igénybe
vett részéről a jelen szerződés 6.2. pontja szerint elszámolni, valamint a fel nem használt támogatást Támogató részére visszafizetni.

12. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a feladat összköltsége (kiadása) – a záróbeszámoló és a záróelszámolás alapján – a Támogató
részére jelen szerződés aláírása előtt benyújtott költségtervben szereplő összeghez képest csökken, támogatás összegét a Támogató egyoldalú írásbeli
rendelkező nyilatkozattal csökkenti az összköltség csökkenésének arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató fenti nyilatkozata a jelen szerződés módosításának minősül. Amennyiben a támogatás összegének
csökkentése érinti a Kedvezményezett részére a jelen szerződés alapján folyósított támogatást, a Kedvezményezett köteles a csökkentéssel érintett
támogatásrészt, a Támogató által kibocsátott rendelkező nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Támogató által meghatározott (11707024-
20484910 számú) számlára, a szerződésszám megjelölésével visszafizetni.

13. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő
adójából rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett vagy áthárított és a
Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által meghatározott
(11707024-20484910 számú) számlára, a szerződésszám megjelölésével 30 napon belül visszafizetni a 7.4. pontban hivatkozott kamattal növelt mértékben. A
kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

14. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben – a Támogató jelen szerződéstől való elállása, vagy jelen szerződés alapján keletkezett, a
Kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén – a támogatási összeg visszafizetésére szóló felszólításnak határidőre nem tesz eleget, a
Támogató jogosult a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízással élni.

15. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem
idejére az Ávr. 98. §-ban meghatározott késedelmi kamatot fizetni.

Záró rendelkezések
16. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

17. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv,
az Stv., a Knyt., a Rendelet, az Utasítás, továbbá az államháztartás működésével összefüggő és egyéb jogszabályok (Áht., Ávr.) – az irányadók.

18. A jelen szerződés egymással megegyező – 5 számozott oldalból és 9 Mellékletből álló – 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 eredeti példány a
Támogatót, 2 eredeti példány pedig a Kedvezményezettet illeti (amelyből Kedvezményezett egy eredeti példányt köteles a könyvelése részére átadni). A Felek a
jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen
írják alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Szakmai program
2. számú melléklet: Költségterv
3. számú melléklet: ÁFA nyilatkozat
4. számú melléklet: Összesített elszámolási tábla
5. számú melléklet: Felhatalmazó levél
6. számú melléklet: Nyilatkozat banktitok kiadásáról szóló felhatalmazásról
7. számú melléklet: Annak 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy a Kedvezményezett az Art. alapján – a támogatási szerződés megkötésének időpontjában

– köztartozásmentes adózónak minősül
8. számú melléklet: A Kedvezményezettet nyilvántartó illetékes bíróság által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a Kedvezményezett szerepel

a bírósági nyilvántartásban
9. számú melléklet: Kedvezményezett képviseletére jogosult személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett

aláírás-mintájának-, vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető
pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya

Budapest Pápa
Dátum: ................... Dátum: 2015-10-05

...................
Magyar Labdarúgó Szövetség

...................
Pápai Egyesített Labdarúgó Club
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