Pályázati azonosító: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042.
Iktatószám: SZGYF-IKT-1246/2018
Finanszírozási szerződés száma: USZ-045/7-2011.
FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS
utcai szociális munka finanszírozására
[módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva]
amely létrejött egyrészről:
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Törzskönyvi azonosító száma: 802101
Statisztikai számjele: 15802107-8412-312-01
Adószáma: 15802107-2-41
Képviseli: Bátori Zsolt
Beosztása: főigazgató
(a továbbiakban: Főigazgatóság)
másrészről:
Neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Törzskönyvi száma: 733568
Adószáma: 15733562-2-17
Képviseli: Ács Rezső
Beosztása: polgármester
(a továbbiakban: Szerződő fél)
(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételek mellett.
Preambulum
1) Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződő fél és a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal között (a továbbiakban: NRSZH) USZ-045/0-2011. számon
finanszírozási szerződés jött létre utcai szociális munka finanszírozása tárgyában.
2) Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról,
valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
10. § (3) bekezdés h) pontja szerint az NRSZH jogutódja a támogató szolgáltatás
és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) végrehajtása tekintetében a Főigazgatóság.
1

Jelen pontban foglalt jogutódlás okán tárgyi finanszírozási szerződésbe az
NRSZH helyébe szerződéses jogutódként a Főigazgatóság lép.
3) A jelen szerződéssel Szerződő felek egységes szerkezetbe foglalják a
finanszírozási
szerződést,
a
finanszírozási
szerződés
esetleges
módosítását/módosításait,
a
jogszabályváltozások
szerződést
érintő
rendelkezéseit, rögzítik a 2018. évre megállapított működési támogatást,
valamint a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet.
4) Az egységes szerkezetű szerződésben a módosított szövegrészeket félkövér, dőlt
betű jelöli.
I. Fogalmak
A jelen szerződés tekintetében
Szolgáltató: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés g) pontja szerinti személy vagy
szervezet, amely a Szoctv. 65/E. §-a szerinti utcai szociális munka szolgáltatást nyújt.
Fenntartó: a Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott személy vagy
szervezet, amely a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális
szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet.
Szerződő fél: a Tkr. 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a társulási
megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat.
Igazgatóság: a Magyar Államkincstár ellenőrzést végző területi szerve.
Működési támogatás: a Tkr. 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti költségvetési
támogatás.
Finanszírozási időszak: a 2012. január 01. – 2018. december 31. közötti időszak.
A jelen szerződésnek a finanszírozási időszak alatti megszűnése esetén a
finanszírozás befejező időpontja megegyezik a szerződés megszűnésének napjával.
Köztartozás: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
178. § 20. pontja értelmében a törvényben meghatározott, az államháztartás
alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési
kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy
közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének
fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az
esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás 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. Az állami adóhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv
megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében
is gyakorolja.

2

II. A finanszírozási szerződés tárgya
1) A finanszírozási szerződés tárgya: költségvetési támogatás biztosítása a SZOC11-ALT-USZ-1-0042. pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett, Fenntartó
által nyújtott utcai szociális munka (ÁHT-azonosító: 281334, kormányzati
funkciók rendje szerinti besorolás: 107016) működési, fenntartási költségeihez,
valamint a finanszírozási szerződésben külön meghatározott felhalmozási
kiadásokhoz.
2) A Főigazgatóság vállalja, hogy a pályázati döntés alapján, valamint
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 8.
számú melléklet VI. pont b) bekezdésében meghatározott összeg szerinti
működési támogatást biztosít a Szerződő fél részére, a jelen szerződés III.
pontjában megnevezett Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás működési
kiadásaihoz.
3) A Szerződő fél a jelen szerződésben rögzített működési támogatást elfogadja, és
saját felelősségére vállalja, hogy a pályázati döntés alapján a SZOC-11-ALTUSZ-1-0042. pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett pályázatban
foglaltak végrehajtását – az időközben bekövetkezett módosításokra is
figyelemmel – a finanszírozási időszakban folyamatosan biztosítja, jelen
szerződés megszűnéséig.
4) Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató neve Szekszárd Megyei Jogú Város
Humánszolgáltató Központja, a Fenntartó neve Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás, a Tkr. 1. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján ugyanakkor a társulási megállapodásban foglaltak szerint jelen
szerződés megkötésére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint
Szerződő fél jogosult, a jelen szerződésben foglalt jogok őt illetik, illetve őt
terhelik a szerződésből eredő kötelezettségek.
III. A Szolgáltató adatai, a kötelezően biztosítandó tevékenységek
1) Szolgáltató
Neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja
Székhelye: 7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.
Ágazati azonosítója: S0032413
Adószáma: 15419301-1-17
Telephely 1 neve: Humánszolgáltató Központ Hajléktalansegítő Szolgálata
Telephely 1 címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 59.
Telephely 1 ágazati azonosítója: S0032413S0038033
A szolgáltatás megnevezése: utcai szociális munka
Működést engedélyező szerv:
Neve: Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
Címe: 7101 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
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A működési támogatás alapjául szolgáló ellátási terület: Bátaszék, Decs, Harc,
Szekszárd, Szálka, Zomba, Őcsény
Kiegészítés a működési területhez: 2) Kötelezően biztosítandó tevékenységek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A vállalt ellátási terület rendszeres bejárása.
Háttériroda fenntartása.
Szállítás.
Bejelentések fogadása.
Szolgáltatások biztosítása.
Az ellátottak 10%-ánál utcai életmód
tevékenységek.

felszámolásával

kapcsolatos

További feltételek:
a) A szolgálat képviselőjének rendszeres részvétele a diszpécserszolgálat által
szervezett szakmai programokon.
b) Az ellátási területen és annak közvetlen közelében dolgozó utcai szociális
munkás szolgálatokkal való rendszeres, dokumentált kapcsolattartás a
szolgálat képviselője által.
IV. A működési támogatás összege
1) A Főigazgatóság vállalja, hogy a tárgyévre a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 8. számú melléklet VI. pont b)
bekezdésében meghatározottak szerint:
6 500 000 Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint
működési támogatást nyújt.
2) A Szerződő fél kötelezi magát arra, hogy a szerződésnek és a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelő szolgáltatást a jelen szerződés
hatálybalépését követően, annak megszűnéséig vagy a finanszírozási időszak
lejártáig, folyamatosan nyújtja.
V. A működési támogatás folyósításának határideje, módja, feltételei
1) A Főigazgatóság elektronikus levélben haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot
és a működést engedélyező szervet a finanszírozási szerződés megkötéséről,
módosításáról és megszűnéséről, és egyúttal csatolja a finanszírozási szerződés,
illetve a módosítás egy másolati példányát.
2) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Főigazgatóság a tárgyév vonatkozásában
a jelen finanszírozási szerződésben meghatározott összeget folyósítja számára.
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3) A Főigazgatóság a működési támogatást a Szerződő félnek az alábbi, általa
megjelölt pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlaszámára történő
átutalással folyósítja:
Pénzintézet neve:
OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi számlaszám:
11746005-15416566-00000000

4) A Főigazgatóság a tárgyévi működési támogatás első részletét 2018. január 31éig, a további részletet negyedévenként, a naptári negyedév első hónapjának 15.
napjáig folyósítja. Amennyiben a szerződés Szerződő felek által történő
aláírására 2018. január 31. napját követően kerül sor, úgy az első részlet
folyósítására a finanszírozási szerződés aláírását követő hónap 15. napjáig
kerül sor.
5) A Főigazgatóság a 2018. évben az alábbi ütemezésben folyósítja a működési
támogatást:
Negyedév
1.
2.
3.
4.
Összesen:

Működési támogatás
összege (Ft)
1 625 000
1 625 000
1 625 000
1 625 000
6 500 000

Összesen kiutalandó (Ft)
1 625 000
1 625 000
1 625 000
1 625 000
6 500 000

6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50.
§ (4) bekezdése alapján a működési támogatás – minden részletének folyósításának feltétele a köztartozás-mentesség megléte. Ennek alapján a
Főigazgatóság ellenőrzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
köztartozásmentes adózók nyilvántartásából (a továbbiakban: Nyilvántartás),
hogy a Szerződő félnek fennáll-e köztartozása. Amennyiben a Szerződő fél a
Nyilvántartásban nem szerepel, úgy a Főigazgatóság felszólítására a Szerződő
fél az utalást megelőző hónap (március, június, szeptember) 30-áig – az első
negyedévben legkésőbb a finanszírozási szerződés aláírásával egyidejűleg –
megküldi a Főigazgatóság részére a NAV által kiadott nemleges adóigazolást,
mellyel igazolja, hogy köztartozásmentes adózónak minősül.
VI. A működési támogatás felhasználása
1) A működési támogatás kizárólag a jelen szerződésben rögzített Szolgáltató által
nyújtott, jelen szerződés szerinti szolgáltatás kiadásaira fordítható.
2) A működési támogatás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeihez –
különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi
költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási
szerződésben külön meghatározott felhalmozási kiadásokhoz – nyújtott állami
támogatás.
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3) A Szerződő fél köteles átadni a működési támogatás teljes összegét annak a
Szolgáltatónak, amelyre tekintettel a működési támogatást a Főigazgatóság jelen
szerződés alapján folyósítja.
4) A működési támogatást a Tkr.-ben előírtak, és a jelen szerződésben foglaltak
szerint lehet felhasználni.
5) A központi költségvetésből nyújtott támogatás jogszerű felhasználását az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), valamint a számla és a nyugta
adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött
számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben
leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlákkal kell igazolni.
6) A felhasználást igazoló, eredeti számlákat hitelesen záradékolni kell, és ennek
során a számlára rá kell vezetni a finanszírozási szerződés számát, valamint a
támogatás terhére elszámolt összeget.
7) A Szerződő fél kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott pénzügyi
bizonylatokat, banki átutalási igazolásokat, számlákat az ezen szerződés terhére
elszámolt és záradékolt összeg mértékéig más támogató felé nem számolja el.
8) A Szerződő fél kijelenti, hogy a működési támogatás összegét kizárólag a
számviteli gazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja fel
és tartja nyilván.
9) A Szerződő fél és a Szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását
elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani.
VII. Az elszámolás rendje
1) A Szerződő fél a Tkr. 17. § (1) bekezdése alapján évente, a tárgyévet követő év
február 28-áig elszámolást készít a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő
rendszerén keresztül, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást nyújtja be a
Főigazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról, valamint a
szakmai mutatókról. Amennyiben a finanszírozási szerződés év közben szűnik
meg, a Szerződő fél a megszűnéstől számított 30 napon belül köteles teljesíteni
elszámolási kötelezettségét.
2) Az elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálja, és a Szerződő felet szükség esetén
egy alkalommal – legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel.
3) A Főigazgatóság az elszámolást a beérkezéstől, illetve a hiánypótlástól számított
30 napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról. A döntésről 5 napon
belül írásban értesíti a Szerződő felet, valamint elektronikus levélben – az
elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével – az Igazgatóságot.
4) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Főigazgatóság az elszámolást elutasítja,
amennyiben abból a feladatellátás nem állapítható meg.
5) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a működési támogatásból felhalmozási
célra átcsoportosított összeget adott tárgyév végéig kell felhasználnia, a tárgyév
december 31-ig fel nem használt felhalmozási célú támogatás összege nem vihető
át a következő finanszírozási évre. Amennyiben az átcsoportosított összeg a
szolgáltatással összefüggésben nem teljes körűen vagy nem felhalmozási célra
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kerül elköltésre, abban az esetben ezen összeg mértékéig a Szerződő félnek az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti ügyleti – késedelem esetén késedelmi –
kamattal terhelt visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
VIII. Bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek és a finanszírozási szerződés
módosítása
1) A Szerződő félnek általános tájékoztatási kötelezettsége van a Főigazgatóság felé
a jelen szerződéssel, a Szerződő féllel, a Fenntartóval, a Szolgáltatóval és a
szolgáltatással kapcsolatosan, illetve a szerződést érintő valamennyi ténnyel,
körülménnyel kapcsolatban. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a következő
pontokban részletezett bejelentési kötelezettségeinek elmulasztása a Tkr. 16. § (8)
bekezdése szerint a támogatás folyósításának – a bejelentési kötelezettség
teljesítéséig, illetve a folyósítást érintő adatok változása esetén a
szerződésmódosítás aláírásáig való – felfüggesztését vonja maga után.
2) A Szerződő fél köteles a Főigazgatóságnak 15 napon belül bejelenteni,
amennyiben:
a) a szolgáltatás nyújtása bármely okból tartós akadályba ütközik,
b) a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve a
szerződést befolyásoló körülményben változás állt be,
c) megváltozik a Szerződő fél neve, székhelye, adószáma, képviselőjének neve
és beosztása, törzskönyvi száma, illetve különösen akkor, ha változik annak
a pénzforgalmi számlájának a száma, amelyre a működési támogatás
folyósítását kéri. Bejelentési kötelezettség terheli azon pénzforgalmi számlái
tekintetében bekövetkezett változások esetén is, amelyeket a felhatalmazó
levélben megadott, illetve ha a Szerződő fél új pénzforgalmi számlát nyit,
vagy valamely beszedési megbízással terhelt bankszámlaszámát meg kívánja
szüntetni,
d) a Szolgáltató neve, székhelye, telephelye(i) vagy azok valamely adata,
ágazati azonosítója, a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási terület
változik.
e) ÁFA levonási jogában változás következett be.
3) A bejelentéssel egyidejűleg a Szerződő fél köteles a megváltozott adatokat
igazoló dokumentumokat is megküldeni, különös tekintettel a Tkr. 10. § (2)
bekezdésében előírt nyilatkozatokra és iratokra. A bejelentésnek a
Főigazgatósághoz való megérkezéséig a Főigazgatóság a jelen szerződésben
rögzített adatokat tekinti hatályosnak.
4) Ha a Szerződő fél a folyósításhoz megjelölt pénzforgalmi számlaszámának
változása miatt szerződésmódosítási kérelmet nyújt be a Főigazgatósághoz, és az
az aktuális negyedéves folyósítás vagy annak előkészítése idejére esik, abban az
esetben a Szerződő fél – a szerződésmódosítást érintő ügyintézési határidőkre
való tekintettel – tudomásul veszi, hogy a működési támogatás folyósítása a jelen
szerződés szerinti pénzforgalmi számlára történik, vagy a számlaszám
megszűnése esetén az új pénzforgalmi adatokat tartalmazó szerződésmódosítás
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5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)

aláírásáig a folyósítás felfüggesztésre kerül. A folyósításnak ezen okból történő,
jogszabályi határidőn túli teljesítése miatt kártérítési, kártalanítási felelősség az a
Főigazgatóságot nem terheli.
A Szerződő fél köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a Fenntartó, illetve a
Szerződő fél személyében bekövetkezett változás miatt kérelmet nyújtottak be a
működést engedélyező szervhez. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a
Tkr. 10. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat, a szolgáltatói nyilvántartásba
való bejegyzés, illetve annak módosítása iránti kérelemnek a működést
engedélyező szerv által érkeztetett példányát, valamint az új Fenntartó, illetve
Szerződő fél pénzügyi-gazdálkodási tervét a Szolgáltatóra vonatkozóan. A
Szerződő fél vállalja, hogy amennyiben a fenntartóváltás miatt jelen szerződésből
származó pénzeszközök átadása válik szükségessé, úgy azt az eredeti Fenntartó,
illetve Szerződő fél, valamint a jogokat és kötelezettségeket átvállaló új
Fenntartó, illetve Szerződő fél egymás között rendezi.
A Szerződő fél 5 napon belül köteles bejelenteni, ha a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás, illetve adósságrendezési vagy végrehajtási
eljárás indul ellene.
A finanszírozási szerződés módosítására a VIII. fejezet 2)-5) pontjában foglalt
adatokban történő változásokra tekintettel a Szerződő fél írásbeli kérelme alapján
kerülhet sor. A Szerződő félnek az új adatokat is tartalmazó elektronikusan
elérhető formanyomtatvány mellett az adatváltozáshoz kapcsolódó, az
adatváltozást hitelt érdemlően bizonyító iratokat, dokumentumokat is meg kell
küldenie a Főigazgatóságnak postai úton. Amennyiben a módosítási kérelmet a
Szerződő fél hiányosan nyújtja be, a Főigazgatóság 8 napos határidő kitűzésével
elektronikus úton hiánypótlást írhat elő. A módosítási kérelem ismételten
hiányos benyújtása esetén a Főigazgatóság a módosítási kérelmet elutasítja.
A Szerződő félnek a szerződés módosítására irányuló kérelmét indokolással
alátámasztva szükséges benyújtania a Főigazgatósághoz.
A Főigazgatóság jogszabályváltozás miatt, továbbá a mindenkor hatályos
költségvetési törvényben foglaltakra tekintettel is kezdeményezheti a szerződés
írásbeli módosítását.
A Szerződő fél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden
külön intézkedés nélkül módosul, amennyiben a jogszabályváltozás jelen
szerződés módosítása nélkül is része a szerződésnek.
A Főigazgatóságot a szerződés módosításából adódóan kártérítési, kártalanítási,
vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
Ha a Szerződő félnek fel nem róható okból a szolgáltatás nyújtása, a
szerződésszerű teljesítés csak a szerződés módosításával valósítható meg, a
Szerződő félnek haladéktalanul írásban kezdeményeznie kell a szerződés
módosítását a Főigazgatóságnál. A Főigazgatóság a szerződés módosításához
szükség szerint bekérheti a Szerződő fél új pénzügyi-gazdálkodási tervét,
valamint további feltételeket köthet ki.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy módosítás esetén a jelen szerződésnek a
módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.
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IX. Jelentési kötelezettség
1) A Szerződő fél kijelenti, hogy elektronikus úton jelentést ad az országos jelentési
rendszeren keresztül, a mindenkor hatályos szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően.
2) Az országos jelentési rendszerben történő jelentést a https://tevadmin.nrszh.hu
internetes oldalon kell teljesíteni.
3) Amennyiben a Szerződő fél az országos jelentési rendszerbe történő bejelentési
kötelezettségét határidőben – részben vagy egészben – nem teljesíti, vagy
valótlan adatot szolgáltat, úgy a Szoctv. 92/L. § (3) bekezdése alapján az országos
jelentési rendszert működtető szerv bírságot szabhat ki a Szerződő féllel
szemben. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Tkr. 16. § (8) bekezdése szerint
az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettség
megszegése esetén a működési támogatás folyósítását a Főigazgatóság – a
kötelezettség teljesítéséig – felfüggeszti.
X. Ellenőrzés
1) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató székhelye, telephelye szerint
illetékes Igazgatóság két évente legalább egy alkalommal jogosult az elszámolás
szabályszerűségét ellenőrizni a Szolgáltató székhelyén, telephelyén. A
Szolgáltató ellenőrizhetőségének biztosítása a Szerződő fél feladata.
2) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Szerződő fél székhelye, telephelye
szerint illetékes Igazgatóság jogosult az elszámolás szabályszerűségét ellenőrizni
a Szerződő fél székhelyén vagy telephelyén.
3) A finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén az Igazgatóság az
ellenőrzést jelen szerződés megszűnésétől számított 60 napon belül folytatja le.
4) Az Igazgatóság ellenőrzi az elszámolás alapját képező feladatellátás
szabályszerűségét, valamint a felhasználás jogszerűségét.
5) Az Igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a Szerződő fél a
kézhezvételtől számított legfeljebb 8 napon belül az Igazgatóságnál észrevételt
tehet. Az Igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a
jegyzőkönyvet módosítja vagy a korábbi álláspontját fenntartja. Az Igazgatóság
ezt követően a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a
Főigazgatóságnak és a Szerződő félnek, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem
fogadott észrevételek indokairól. A Főigazgatóság a beérkezett jegyzőkönyvet, a
Szerződő fél észrevételét és az Igazgatóság álláspontját megvizsgálja, majd dönt
a jegyzőkönyvben foglaltakról. Ennek keretében vagy helybenhagyja az
Igazgatóság megállapításait, vagy a feltárt esetleges egyéb szakmai-pénzügyi
szempontok alapján a jegyzőkönyvben megállapítottaktól eltérően is dönthet.
6) A Főigazgatóság a Tkr. 18. § (3) bekezdése alapján jogosult a Tkr.-ben és a jelen
szerződésben foglaltak betartását közvetlenül ellenőrizni. Az ellenőrzésről a
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7)

8)

9)

10)

Főigazgatóság – az Igazgatóság ellenőrzésére is vonatkozó határidők szerint –
jegyzőkönyvet készít, és 8 napon belül megküldi azt az Igazgatóságnak, valamint
a Szerződő félnek.
A Szerződő fél és a Szolgáltató köteles az ellenőrzéseket tűrni, valamint az
Igazgatóság és a Főigazgatóság képviselőit ellenőrzési munkájuk során a
szükséges dokumentumok, számlák, igazoló okmányok, bizonylatok
rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában segíteni, az
ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését
biztosítani, szolgáltatás biztosításához használt személygépkocsi(ka)t bemutatni,
a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrzésben egyébként
közreműködni.
Az ellenőrzést végző személy jogosult ellenőrzés céljából az ellenőrzéssel érintett
helyiségekbe belépni, ott tartózkodni, a teljesítés során eljáró személyektől,
valamint az ellátottaktól szóban és írásban felvilágosítást kérni, a vonatkozó
dokumentumokat, iratokat, számlákat megvizsgálni, azokról másolatot,
kivonatot készíteni.
A Szerződő fél köteles biztosítani, hogy az előzetesen bejelentett helyszíni
ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és segítse az
ellenőrzések végrehajtását, valamint a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv
átvételét aláírásával igazolni.
A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek előzetes
bejelentés nélkül is folytathatnak ellenőrzést, ha az előzetes bejelentés
veszélyeztetné vagy meghiúsítaná az ellenőrzés eredményes lefolytatását.
XI. Megőrzési kötelezettség

1) A Szerződő fél nyilatkozik, hogy a szerződés mellékletét képező
dokumentumokat az előírásoknak megfelelően vezeti és tárolja olyan módon,
hogy abból a tényleges munkavégzés megállapítható legyen.
2) A Szerződő fél – jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően – köteles az eredeti
dokumentumokat, számviteli és egyéb bizonylatokat vagy azok hitelesített
másolatait bemutatni az ellenőrzésre jelen szerződés, valamint a külön
jogszabályok alapján arra jogosult szervezeteknek, illetve azok képviselőinek.
3) Az Sztv.-nek a bizonylatok megőrzésére vonatkozó rendelkezései alapján a
Szerződő fél köteles a szerződés mellékletét képező eredeti dokumentumokat
vagy azok hitelesített másolatait, valamint az elszámolást és az azt közvetlenül
vagy közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus illetve részletező nyilvántartásokat is) a szerződés
megszűnésétől számított legalább 8 évig olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések alapján visszakereshető módon megőrizni. A megőrzési időn belüli
szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem hatálytalanítja
a megőrzési kötelezettséget, így a bizonylatok megőrzéséről a szervezeti változás
végrehajtásakor intézkedni kell.
XII. A működési támogatás folyósításának felfüggesztése
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1) Amennyiben a Szerződő fél nem kéri felvételét a Nyilvántartásba, továbbá a jelen
szerződésben rögzített határidőig nem küldi meg a Főigazgatóság részére a NAV
által kiadott nemleges adóigazolást sem, abban az esetben a Főigazgatóság az
adott negyedéves támogatás folyósítását felfüggeszti az igazolás megküldéséig.
2) Amennyiben a Szerződő fél a bejelentési kötelezettségét megszegi, a
Főigazgatóság a működési támogatás folyósítását felfüggeszti a kötelezettség
teljesítéséig.
3) Amennyiben a Szerződő fél az elszámolási kötelezettségének határidőben nem
tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem, vagy nem
megfelelően tesz eleget, a Főigazgatóság a folyósítást felfüggeszti a kötelezettség
teljesítéséig.
4) Amennyiben a Szerződő fél vagy a Szolgáltató nem biztosítja a működést
engedélyező szerv, a Főigazgatóság, az Igazgatóság, vagy a külön jogszabályok
alapján arra jogosult szervek ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az
ellenőrzést, a Főigazgatóság a folyósítást felfüggeszti az állapot fennállásáig.
5) Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást nem nyújtja, a Főigazgatóság a
folyósítást felfüggeszti a szolgáltatás nyújtásának folytatásáig.
6) A fenti okokra tekintettel felfüggesztett működési támogatás összegét – ha a
szerződést a Főigazgatóság időközben nem mondta fel – a felfüggesztés okának
megszűnését követő 30 napon belül kell folyósítani. Amennyiben a folyósítás
felfüggesztésére olyan okból kifolyólag kerül sor, amely jelen szerződés
módosítását teszi szükségessé – például a folyósítást érintő adatváltozás miatt –,
a folyósításra csak a szerződésmódosítás mindkét fél részéről történő aláírását
követően kerülhet sor.
7) A Szerződő fél jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a működési támogatás
folyósításának felfüggesztése nem érinti. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a
Főigazgatóságot a felfüggesztés elrendeléséből adódóan kártérítési, kártalanítási,
vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
XIII. A szerződés felmondása
1) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy az alábbi esetek fennállása esetén a
Főigazgatóság a finanszírozási szerződést 60 napos felmondási idővel – a
miniszter egyetértésével – felmondhatja:
a) a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, vagy azzal felhagy,
b) a Szerződő fél a VIII. fejezetben részletezett bejelentési kötelezettségeit nem
teljesíti,
c) a szolgáltatással összefüggésben a Szerződő félre egy naptári éven belül
jogerősen összesen 100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási
bírságot szabtak ki,
d) a Szerződő féllel szemben a finanszírozási szerződés megkötését követően a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve
adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult,
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2)

3)

4)

5)

e) a Szerződő fél a működési támogatás egy részét, nem a jelen szerződéssel
támogatott Szolgáltató működési, fenntartási költségeihez használja fel,
f) a Szerződő fél elszámolási kötelezettségének a Főigazgatóság felhívása
ellenére határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak
határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve ha a
Főigazgatóság az elszámolást elutasítja,
g) a Szerződő fél vagy a Szolgáltató nem biztosítja a Főigazgatóság, az
Igazgatóság, vagy a külön jogszabály alapján arra jogosult szervek
ellenőrzésének feltételeit, illetve akadályozza az ellenőrzést,
h) a Szerződő fél az előírt visszafizetési, kamatfizetési kötelezettségét nem
teljesíti,
i) a Szerződő fél vagy a Szolgáltató a jelen szerződésben és a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott valamely kötelezettségét az előzőeken túl
súlyosan vagy ismételten megszegi,
j) a Szolgáltató nem nyújtja a szolgáltatást a finanszírozási szerződésben
rögzített ellátási terület egészén.
A kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, ha:
a) a Szerződő fél vagy a Szolgáltató a jelen szerződéshez benyújtott bármely
nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy e nyilatkozatainak bármelyikét
visszavonja,
b) a Szerződő fél a jelen szerződés megkötésekor, illetve az elszámolások során,
vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan nyilatkozatot
tesz,
c) a szolgáltatásnyújtás meghiúsulását, vagy tartós akadályoztatását előidéző
körülmény a Szerződő félnek felróható okból következett be.
A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy szerződésszegésnek minősül az alábbi
esetek bármelyike és a Főigazgatóság a szerződést – a miniszter egyetértésével –
azonnali hatállyal felmondja, ha a Szerződő fél vagy a Fenntartó a pályázatban, a
pályázathoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely
jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények,
körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a
Szerződő féllel a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre.
A Szerződő fél a Főigazgatósághoz címzett kifejezett írásbeli nyilatkozatával a
finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül
felmondhatja.
A Szerződő fél a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a
működési támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják,
feltéve, hogy nem került sor a működési támogatás folyósításának
felfüggesztésére, illetve hogy a folyósítás elmaradása nem a Szerződő félnek
felróható okból következett be.
XIV. A szerződés megszűnése

1) A finanszírozási szerződés megszűnik:
a) a finanszírozási időszak leteltével,
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b)
c)
d)
e)

a Fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,
felmondással,
azonnali hatályú felmondással,
amennyiben a Főigazgatóság nem járul hozzá a Fenntartó vagy a Szerződő
fél váltásához, a Fenntartó vagy a Szerződő fél váltás jogerőre emelkedésével,
f) a Szolgáltató a szolgáltatói nyilvántartásból történő jogerős törlésével.
2) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnésének napjával a
Szerződő felek között elszámolási viszony keletkezik, melynek során a szerződés
megszűnésekor fel nem használt támogatás tekintetében a Szerződő felet
kamattal terhelt visszafizetési kötelezettség terheli.
XV. Működési támogatás visszafizetése, kamat
1) A Szerződő fél a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik annak
tudomásulvételéről, hogy a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza
kell fizetnie, amennyiben a szolgáltatást nem nyújtják a működési támogatás
alapjául szolgáló ellátási terület egészén, vagy nem látják el a finanszírozási
szerződésben meghatározott valamennyi feladatot.
2) A Szerződő fél a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik annak
tudomásulvételéről, hogy ha a működési támogatás egy részét nem a Szolgáltató
működési vagy fenntartási – szerződésmódosítás keretében történt
átcsoportosítás esetén felhalmozási – kiadásaira fordították, a jogellenesen
felhasznált vagy jogszerűen fel nem használt működési támogatást vissza kell
fizetnie, legkésőbb a finanszírozási időszak végéig.
3) A Szerződő fél a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik annak
tudomásulvételéről, hogy a működési támogatás teljes összegét vissza kell
fizetnie, amennyiben
a) a pályázatában vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés
megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közöltek,
vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgattak, feltéve, hogy a valós
adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna
támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna
megkötésre,
b) a szükséges nyilatkozatok valamelyikét visszavonta.
c) a Főigazgatóság az elszámolást elutasítja,
d) elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget a finanszírozási szerződés
megszűnését követően, vagy hiánypótlási felhívásnak határidőben nem,
vagy nem megfelelően tesz eleget,
e) a Szerződő fél vagy a Szolgáltató a finanszírozási szerződés megszűnését
követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, vagy akadályozza annak
lefolytatását.
4) A Szerződő fél a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik annak
tudomásulvételéről, hogy a visszafizetendő működési támogatás összege után a
folyósítás időpontjától kezdődően a visszafizetés időpontjáig – a részletfizetési
kedvezmény vagy részletekben történő levonás (a továbbiakban együtt: fizetési
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

kedvezmény) – engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig köteles az Áht.
53/A. §-a szerinti ügyleti kamatot, késedelem esetén késedelmi kamatot is
megfizetni, az Ávr. 98. §-a szerint meghatározott mértékben.
A Tkr. 20. § (2) bekezdése szerint, ha a visszafizetendő működési támogatás és a
fizetendő kamat együttes összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást nem kell
nyilvántartani és megfizetni
A Tkr. 20. § (1) bekezdése szerint a működési támogatás visszakövetelésére és a
kamat követelésére a Főigazgatóság jogosult. A Főigazgatóság a követelés
megállapítását köteles a Szerződő féllel írásban közölni, és egyidejűleg
figyelmeztetni a jogkövetkezményekre.
A Szerződő fél a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik annak
tudomásulvételéről, hogy a Tkr. 21. § (1) bekezdése alapján a visszafizetendő
működési támogatás és annak kamata a folyósítandó működési támogatásból
levonásra kerül. A Tkr. 21. § (2) bekezdése alapján, ha a visszafizetendő
működési támogatás, illetve annak kamata a folyósítandó működési
támogatásból nem vonható le, és a Főigazgatóság részletfizetést sem
engedélyezett, a Szerződő fél a Főigazgatóság által megállapított visszafizetendő
működési támogatást és annak kamatait legkésőbb a követelés közlését követő 15
napon belül, a benyújtott elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és
kamatait az elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni.
A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy levonás esetén a visszafizetési
kötelezettség összegével csökkentett összegű támogatás kerül számára
folyósításra. A visszafizetési kötelezettség nem teljesítéséből eredő levonás a
Szerződő fél és a Szolgáltató jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek
teljesítését nem érinti. A Szerződő fél tudomásul veszi azt is, hogy a
megállapított visszafizetési kötelezettség miatti levonás tárgyévi kiadásként a
hatályos jogszabályok alapján nem számolható el.
A Szerződő fél elfogadja, hogy a Főigazgatóság részletfizetési kedvezményt a
visszafizetésre csak részletes indokolással ellátott, írásban és a visszafizetési
határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre engedélyez. A részletfizetés
időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg.
A jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett visszafizetéseket az alábbiakban
meghatározottak szerint kell teljesíteni:
A jogosult neve:
A jogosult pénzforgalmi
számlaszáma:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
10032000-01220328-50000270

XVI. Beszedési megbízáson alapuló felhatalmazó nyilatkozat
1) A Főigazgatóság az Áht. 50/A. §-a alapján kötelezően előírja, hogy a
finanszírozási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. Az Áht.
kötelezően előírja, hogy a finanszírozási szerződésben megfelelő biztosítékot kell
kikötni. Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint biztosítékként elfogadható a Szerződő
fél valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető –
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fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló, beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt
nem teljesíthető fizetési megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra
való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt (a továbbiakban:
felhatalmazó levél).
2) A XVI. fejezet 1) pontjára való tekintettel a Szerződő fél feljogosítja a
Főigazgatóságot arra, hogy amennyiben a szerződés alapján fennálló bármely
visszafizetési kötelezettségét megszegi, vagy nem teljesíti, illetve ha a
Főigazgatóság a támogatást visszavonja, vagy a szerződést felmondja, akkor a
felhatalmazó levél alapján valamennyi, az előző pontban rögzítettek szerinti
pénzforgalmi számláját a visszafizetendő összeg és annak kamatai erejéig
megterhelje. A felhatalmazó levél – több számlaszám esetén a felhatalmazó
levelek – jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k).
3) Amennyiben a finanszírozási szerződés a XIV. fejezet 1) pontja szerinti valamely
okból kifolyólag megszűnik, a Szerződő fél az elszámolást benyújtotta, az arra
feljogosított szervek az ellenőrzést lefolytatták és a Szerződő fél az esetlegesen
visszafizetendő működési támogatást és annak kamatait megfizette, a
Főigazgatóság hozzájárul a felhatalmazó levélen alapuló beszedésre vonatkozó
felhatalmazás(ok) visszavonásához.
4) A Szerződő fél jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vállalja, hogy az érvényes
befogadási időszak alatt, illetve valamennyi, az adott finanszírozási időszakban
keletkezett visszafizetési kötelezettségének teljesítéséig a jelen szerződésben és a
felhatalmazó levélben vagy felhatalmazó levelekben megjelölt pénzforgalmi
számlaszámait további biztosíték benyújtása nélkül nem szünteti meg. További
biztosíték lehet az újabb pénzforgalmi számlaszám megjelölése és a
Főigazgatóság javára szóló, érvényes felhatalmazó levél benyújtása vagy a
megszüntetett számlaszámon kívül meglévő további pénzforgalmi számlái.
XVII. Adatkezelés
1) A Szerződő fél kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a finanszírozási
szerződés alapját képező pályázatát, annak összes mellékletét, az abban található
személyes adatokat, esetleges üzleti titkokat a Főigazgatóság nyilvántartsa és
kezelje, azzal a kikötéssel, hogy a személyes adatokat és az üzleti titkokat
harmadik fél részére nem továbbítja az érintettek írásbeli hozzájárulása nélkül,
kivéve, ha a harmadik személy jogszabály alapján jogosult ezen adatok
kezelésére. A Szerződő fél elfogadja, hogy a személyes adatok kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
2) A Szerződő fél jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
értelmében közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot
kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv
vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel
összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak – és különleges adatnak nem –
minősülő valamennyi adat.
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3) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a működési támogatás felhasználásáról
való tájékoztatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:47. § (1) bekezdésében meghatározott üzleti titokra való
hivatkozással nem tagadhatja meg.
XVIII. Záró rendelkezések
1) A Szerződő fél képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja(k) a jelen
szerződéshez mellékelt dokumentumokkal, hogy jogosult(ak) a Szerződő fél
képviseletére, továbbá ennek alapján jelen finanszírozási szerződés megkötésére
és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k), hogy a testületi szervei(k) részéről a
jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(/nek),
tulajdonosai(k) jelen jogügyletet jóváhagyták, valamint harmadik személyeknek
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Szerződő fél részéről akadályozná
vagy bármiben korlátozná a jelen szerződés megkötését és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
2) A Szerződő fél kijelenti, hogy az általa fenntartott, jelen szerződés szerinti
Szolgáltató minden tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezné.
3) A finanszírozási szerződés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény kihirdetését követően – aláírásának napján – lép
hatályba, azzal, hogy a működési támogatás 2018. január 1. napjától illeti meg
a Szerződő felet.
4) A Szerződő fél a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a működési támogatás
jelen szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen szerződés aláírásával
kifejezetten elfogadja.
5) A finanszírozási szerződés megkötéséhez, illetve módosításához benyújtandó
mellékletek elektronikus úton elérhetők az szgyf.gov.hu weboldalon.
6) A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés összes melléklete
(ideértve a Szerződő fél által a szerződés megkötéséhez benyújtott iratok,
nyilatkozatok, dokumentumok, valamint a fent jelölt weboldalakról letöltött és
benyújtott mellékletek is) a finanszírozási szerződés elválaszthatatlan részét
képezi.
7) A Szerződő fél kijelenti, hogy minden a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos
nyilatkozatot érvényesen írásban tesz meg, kivéve ahol jelen szerződés másként
rendelkezik. Szerződő felek kijelentik továbbá, hogy a postai úton kézbesítendő
dokumentumokat ajánlott küldeményként küldik meg a másik fél részére. A
Szerződő fél köteles minden küldeményen a finanszírozási szerződés számát
feltüntetni.
8) A Szerződő fél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Főigazgatóság elektronikus
úton is adhat tájékoztatást, különösen e-mailben, a Főigazgatóság honlapján
(szgyf.gov.hu), valamint a Szociális Ágazati Portál hivatalos honlapján
(www.szocialisportal.hu). A Szerződő fél nyilatkozik arról, hogy ezen
weboldalakat, valamint e-mail fiókjának tartalmát rendszeresen megtekinti,
valamint e-mail címének változását haladéktalanul bejelenti.
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9) Ahol jelen szerződés kifejezett rendelkezése alapján, elektronikus úton kell a
bejelentést, a tájékoztatást és a nyilatkozatot megtenni, a Szerződő fél által postai
úton tett bejelentés, tájékoztatás, nyilatkozat érvénytelen.
10) A Szerződő fél a Főigazgatósághoz címzett, jelen szerződést érintő elektronikus
leveleit az alábbi e-mail címre küldi meg: utcaiszm@szgyf.gov.hu.
11) Szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a finanszírozási szerződés valamely
rendelkezése jogszabályba ütközik, a jogszabályba ütköző rendelkezés semmis.
Jelen szerződés további rendelkezései azonban változatlan formában, hatályban
maradnak.
12) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés és a hatályos jogszabályok
előírásai közötti ellentmondás esetén ez utóbbiak kerülnek alkalmazásra.
13) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban,
vagy a szerződés alkalmazása során keletkező véleménykülönbségek fennállása
esetén a vitákat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. A tárgyalásokról
jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezi. Szerződő felek az ilyen egyeztető tárgyalások
során keletkező jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak.
14) Szerződő felek a jelen finanszírozási szerződést annak áttanulmányozása után –
mint akaratukkal mindenben egyezőt – jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.
Szerződő felek kijelentik, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében
elsődlegesen a Szoctv., az Áht., a mindenkori költségvetési törvény, a Ptk., az
Art., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény, az Sztv., a Tkr. és az annak hatálya alá tartozó ellátásokra
vonatkozó további szakmai kormányrendeletek, az Ávr., illetve az egyéb
szakmai és a költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását meghatározó
rendeletek mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezéseit, a pályázati felhívást, a
Szerződő fél által képviselt Fenntartó által benyújtott pályázatot és mellékleteit,
valamint a pályázati döntésről szóló értesítést tekintik irányadónak.
Jelen szerződés 19 oldalon és 4 darab eredeti példányban készült, melyből 1 darab
eredeti példányt a Szerződő fél jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvett.
A finanszírozási szerződéshez csatolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.
Szerződő fél által benyújtott nyilatkozatok és iratok a finanszírozási szerződés
megkötéséhez
1/A. számú melléklet: Szerződő fél nyilatkozata

X

1/B. számú melléklet: Jogi személyiséggel rendelkező Szolgáltató nyilatkozata*

X

2. számú melléklet: Nyilatkozat az átlátható szervezet fogalmára vonatkozó X
feltételeknek való megfelelőségről
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél

X

Egyéb csatolt dokumentumok
17

Szolgáltatói nyilvántartásba való hatályos bejegyzés igazolása
NAV igazolása a
adatbázis igazolása

köztartozás

X

mentességről/Köztartozásmentes

adózói X

Szerződő fél adatait igazoló Magyar Államkincstár által kiadott törzskönyvi X
kivonat
Hiteles aláírás minta, aláírási címpéldány

X

Szerződő felet képviselő személy képviseleti jogosultságának igazolása

X

Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla szerződése vagy annak X
közjegyző által hitelesített, illetve a pénzintézet által ellenjegyzett másolata
Meghatalmazás
Társulási megállapodás hitelesített másolata

X

Nyilatkozat

X

*Az 1/B. számú mellékletet a jogi személyiséggel rendelkező szociális intézmény képviselője
írja alá.
Szakmai ajánlás a szolgáltatás működéséhez
A www.szocialisportal.hu, valamint az szgyf.gov.hu weboldalon található és
letölthető.
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Jogi ellenjegyzés:
Budapest,
…………………………………………...
dr. Di Giovanni Anett
jogi és igazgatási főosztályvezető
Szakmai ellenjegyzés:
Budapest,
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Szelényiné Asztalos Erika
főosztályvezető
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