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egyrészről az Agrármarketing Centrum Nonprofit
támogató (a továbbiakban: Támogató)
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Felelősségű Társaság,

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Daróczi László ügyvezető igazgató, önálló képviseleti joggal
Székhely:
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postacím:
1253 Budapest Pf.: 66.
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Statisztikai azonosító:
Bankszámlaszáma:
Számlavezető:
Kapcsolattartó:
Daróczi László ügyvezető
Telefon:
+36 1 450 8888
E-mail:
palyazat@amc.hu
és Név/Cégnév: ……………………………………………………………,
továbbiakban: Kedvezményezett)

mint

mint

képviseletében

kedvezményezett

(a

Postacím: …………………………………………………………………………
Székhely: …………………………………………………………………………
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): ……………………………
Adószám: ……………………………………………
Számlavezető pénzintézet megnevezése: ……………………………………………………………
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
…………………………………………………………………………………
Aláírásra jogosult képviselője: ………………………………………………………
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit
valamint a közösségi agrármarketing

Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról,
tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az
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Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő
átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat
alapján került sor a Támogató létrehozására a közösségi agrármarketing tevékenységgel
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében, melynek során a közösségi agrármarketing
tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján a Támogató támogatások
nyújtására is jogosult. A Támogató 2016. június 15. napjától önállóan látja el a közösségi
agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a Földművelésügyi Minisztérium
irányítása alatt.
A
Támogató
aktív
szerepet
vállal
a
magyar agrárium és élelmiszergazdaság
versenyképességének és üzleti eredményeinek javításában. Célja, hogy a magyar agrárium
nemzetközi szinten versenyképesebb, a korszerű marketing eszközöket és módszereket
hatékonyabban és eredményesebben alkalmazó ágazat legyen.
A Támogató a …………………………… számú Pályázati Felhívást tette közzé, melyre
Kedvezményezett …………………… azonosító számon regisztrált, ………………………… napon
érkeztetett pályázati dokumentációt nyújtott be, a jelen támogatási szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) mellékletét képező Pályázati Felhívás szerint (a Kedvezményezett
által benyújtott pályázati dokumentáció és a Támogató által közzétett Pályázati Felhívás
akkor is jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező
érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra),
amelyet a Támogató ………………………… napján kelt támogató levél szerint támogatásban
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő
támogatásban részesül.
A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, nyilatkozat és egyéb dokumentum, valamint ezek
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a pályázati dokumentációja mellékleteként
benyújtott, de fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Szerződéshez.
A jelen Szerződés mellékletét képezi továbbá, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű
minden, a Támogató által a honlapján (www.amc.hu) közzétett, a pályázati felhíváshoz
kapcsolódó felhívás, hirdetmény és közlemény, valamint ezek módosításai, amelyek fizikai
értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Szerződéshez.
2. A Szerződés tárgya
2.1 Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő F elek az alábbi Szerződést kötik:
Jelen szerződés tárgya a ……………………………………………………………… című pályázati felhívás
alapján a ………………………………………………..…… című, a pályázati adatlap és annak
mellékleteiben
meghatározott
projekt
(a
továbbiakban:
Projekt),
a
közösségi
agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX.
14.) FM rendelet 10/11/12. §-a szerinti elszámolható költségeinek hazai központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő
finanszírozása. Tanácsadási szolgáltatás esetén a pályázat megfelel a rendelet 11. § (2)
bekezdés <a)-g)> pontjának.
A Támogató a Pályázati Felhívás
……………………………………………………………

alapján a Projektre ……………………………. Ft, azaz
forint
támogatás
nyújtásáról
döntött
a

Kedvezményezett részére. A támogatás intenzitásának mértéke ………… %. A támogatás
kategóriája:
tudástranszfer
és
tájékoztatási
tevékenység
végzésének
támogatása/tanácsadási szolgáltatás nyújtásának támogatása/mezőgazdasági termékekkel
kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtot t támogatás.
Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a
vonatkozó
jogszabályoknak
megfelelően,
kellő
alapossággal,
hatékonyságga l
és
gondossággal a Pályázati Felhívásban foglaltak alapján megvalósítja.
2.2 A Projekt megvalósítási időszakának, illetve a költségek elszámolhatóságának kezdő
időpontja: ………………………………………… nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő
időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul
bejelenteni.
2.3 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szabályok az
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. által kiírt Pályázati Felhívások keretében
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a
továbbiakban: ÁSZ) amelyet a Támogató a Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát
a Kedvezményezett rendelkezésére. Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti,
hogy az ÁSZ egy példányát átvette, annak tartalmát megismerte, elfogadta és az abban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.4 Kormányzati funkció szerinti besorolás: …………………….
3. Támogatás folyósításához szükséges feltételek:
3.1 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a honlapján (www.amc.hu)
közzétett, és jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező Elszámolási rend alapján dönt a
támogatás folyósításáról.
3.2.
A Projekt teljesítéséről annak befejezését követően, legkésőbb ……………………………..
napjáig Kedvezményezett köteles részletes írásos szakmai jelentést és pénzügyi elszámolást
készíteni. Az írásos jelentés tartalmazza az adott Projekttel kapcsolatos szakmai
tapasztalatokat, az elvégzett feladatokat, különös tekintettel a támogatásban részesülő
tevékenységekre. A pénzügyi elszámolás t artalmi követelményeit a jelen Szerződés 2. sz.
melléklete tartalmazza.
3.3.
Kedvezményezett az írásos jelentéssel egyidejűleg a Projekttel kapcsolatos PR
anyagokat, reklámhordozókat, a megvalósulás igazolására szolgáló egyéb dokumentumokat
stb. köteles Támogató részére benyújtani.
3.4.
A pénzügyi elszámolás mellékletét képezik a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét
képező Elszámolási rend szerint becsatolt számlák, bizonylatok és szerződések.
3.5.
A benyújtott számlák ÁFA-val növelt összege csak akkor kerül elfogadásra az
elszámolás során, ha a Kedvezményezett ÁFA visszaigénylésre nem jogosult. Támogató e
körben a Kedvezményezett pályázatához csatolt nyilatkozatát és a hatályos jogszabályok
rendelkezéseit köteles figyelembe venni.
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3.6.
Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 2.1. pontban megjelölt
tárgyú pályázat, mint támogatási cél megvalósulását – ezáltal a jelen Szerződésben vállalt
kötelezettségének teljesítését – Támogató jogosult ellenőrizni és nem megfelelő teljesítés,
vagy részbeni teljesítés esetén a Támogató jogosult a teljesítés igazolását részben vagy
egészben megtagadni.
4. Kedvezményezett kötelezettségei:
4.1.
Kedvezményezett köteles a részére folyósított támogatási összeget elkülönítetten
nyilvántartani.
4.2.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a szerződések megkötésekor és a
támogatás
kifizetésekor figyelembe
veszi a közpénzekből nyújtott
támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési
és halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó egyes eljárási
kérdésekről szóló 2007. évi XVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásától szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet),
továbbá a közösségi agrármarketing t ámogatások felhasználásának részletes feltételeiről
szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendelet rendelkezéseit is. Amennyiben Kedvezményezett a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Közbeszerzési Törvény) hatálya alá
tartozik, úgy köteles az ebben meghatározott eljárást lefolytatni. Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy Támogató köteles a támogatás kifizetése érdekében a közbeszerzési
törvényben foglaltak betartását ellenőrizni, ennek keretében a Kedvezményezettől
okiratokat bekérni. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató jogosult a jelen
szerződésben foglaltak ellenőrzésére, ideértve a helyszíni ellenőrzés lefolytat ását is (a 2007.
évi XVII. törvény 46-54. §-ai alapján), és Támogató jogosult a támogatás kifizetését
megtagadni abban az esetben, amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban megjelölt
bármely jogszabályban foglalt – így különösen a Közbeszerzési T örvényben – meghatározott
kötelezettségének – ideértve az ellenőrzés tűrési kötelezettséget is – nem tett eleget.
4.3.
Kedvezményezett köteles a megvalósítás során a támogatás tárgyát képező
rendezvény keretében minden támogatott megjelenítésben (feliratok, táblák, plakátok,
hirdetések stb.), valamint minden írásos anyagon és egyéb képi vagy térbeli megjelenítésen
az „AMC” feltüntetésével tájékoztatni.
4.4.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás jogosulatlan igénybevételének
minősül a 2007. évi XVII. törvény 69. §-ban meghatározott esetek bármelyikének
bekövetkezése. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül továbbá, ha a
támogatásban részesített cél megvalósítása érdekében, a tárgyévben a Kedvezményezett
több jogszabály és forrás alapján vesz igénybe közösségi, központi költségvetési vagy
önkormányzati támogatást úgy, hogy ennek következtében az állami támogatások együttes
összege meghaladja a cél megvalósításhoz szükséges mértéket.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés megkötését
követően vesz igénybe a Projekt megvalósításához közösségi, központi költségvetési vagy
önkormányzati támogatást, úgy az újabb támogatási döntés közlésétől, vagy támogatási
szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) napon belül köteles a támogatás forrásáról és a
támogatás pontos összegéről írásban értesíteni a jelen Szerződés szerinti Támogatót a
támogatáshalmozódás ellenőrzése érdekében.

4.5.
Kedvezményezett – a jogszabályban, vagy pályázati felhívásban megszabott
határidőben – köteles eleget tenni a jelen Szerződés tárgyát képező Projekt megvalósulása,
illetve annak ellenőrzése tárgyában megküldött hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.
4.6.
Kedvezményezett köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott Projektet
… … … … … … … … … … … … … .. napjáig megvalósítani.



végrehajtási (elszámolási) időszak: … … … … … … … … … … … … … … …
végső elszámolás leadási határideje: … … … … … … … … … … … … … … .

4.7.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jogosulatlanul igénybevett támogatást a
2007. évi XVII. törvényben szabályozott módon köteles visszafizetni a Támogató részére.
Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Támogató
fizetési felszólítása kézhezvételétől számított 3 banki napon belül egy összegben
visszafizetni a Támogató bankszámlájára történő átutalással/befizetéssel. A jogosulatlanul
igénybe vett támogatást a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. §
(1) bekezdésében meghatározott kamattal növelten kell visszafizetni. Amennyiben a
Kedvezményezett fenti visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy
Támogató haladéktalanul intézkedik a jogosulatlanul felvett támogatás behajtása
érdekében.
4.8.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása
során a költségvetésből nyújtott támogatás és a saját forrás terhére a százezer forint
értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló
szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és
visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem
érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt kifizetése a támogatott tevékenység
költségei között nem vehetők figyelembe.
5. Támogató kötelezettségei:
5.1.
Támogató köteles a 3.2. és 3.3. pontban foglaltak becsatolását követően a teljesítés
ellenőrzését megkezdeni, majd ennek befejeztével a támogatás folyósítása érdekében a
teljesítést igazoló jegyzőkönyvet elkészíteni. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a
támogatás kifizetése iránt a Támogató a fenti jegyzőkönyv elkészülte után intézkedik.
Támogató a benyújtott végső elszámolás (lsd. 3.2. pont) ellenőrzését követően, a
végső elszámolás elfogadásától számított 30 (harminc) napon belül átutalja a
Támogatás összegét.
5.2.
Hiányos adatszolgáltatás esetén a Támogató jogosult és köteles írásban a
Kedvezményezettet hiánypótlásra felhívni. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, ezt
követően a Támogató a rendelkezésére álló dokumentumok alapján hozza meg a teljesítés
elfogadásával és az elszámolással kapcsolatos döntését.
5.3.
Támogató köteles a támogatás folyósításának részbeni, vagy teljes megtagadása
esetén indokairól Kedvezményezettet írásban értesíteni.
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5.4.
A Támogató jogosult a jelen Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, ha az
alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a jelen Szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától
számított 3 (három) hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg,
vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem
kezdeményezi, és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény
benyújtásakor;
c) a Korm. rendelet 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási
döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a Projekt megvalósítása meghiúsul, t artós akadályba ütközik, vagy a jelen
Szerződésben foglalt ütemezéshez, időponthoz képest jelentős késedelmet
szenved;
e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Szerződésben foglalt, illetve
más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzés-tűrési
kötelezettségének, és ennek következtében a Projekt szabályszerű megvalósítását
nem lehet ellenőrizni;
f) a Kedvezményezett a Korm. rendelet 75. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét
visszavonja;
g) a részbeszámoló, illetve a záró beszámoló határidejének elmulasztása, illetve nem
megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja a
Kedvezményezettet
a
kötelezettsége
teljesítésére,
amennyiben
az
így
meghatározott időpontig sem érkezik be Kedvezményezettől a beszámoló;
5.5
Ha az 5.4. a), c), d), f ) vagy h) alpontjaiban meghatározott bármely körülmény
bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a
Kedvezményezett
adólevonási
jogosultságában,
illetve
más
adataiban,
vagy
a
költségvetésből nyújtott támogatás egyéb – a pályázati felhívásban meghatározott, a
támogatási igényben ismertetett, vagy a Szerződésben rögzített – feltételeiben változás
következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül
köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak. A bejelentést követően a Támogató a
Szerződésben rögzített határidőn belül megteszi az általa nyilvántartott adatok
megváltoztatására, a költségvetésből nyújtott támogatás feltételeinek módosítására, a
támogatási szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő
elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás visszakövetelésére, illetve más szükséges eljárás lefolytatására irányuló
intézkedéseket.
A Szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a Projekt az így módosított feltételekkel
is támogatható lett volna. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a módosítás – a vis
maior helyzetek kivételével – nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott
összegen felüli többlet költségvetésből nyújtott támogatás biztosítására.
Amennyiben a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a
költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában is
csökkenteni kell.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az
esetben is kizárólag a Jelen szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.
5.6.
Támogató a jelen okirat 4.3. pontjában foglaltak megsértése esetén jogosult a 2.1
pontban megjelölt összeget annak 20%-ával csökkenteni.
5.7.
Támogatás a Projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült, a jelen Szerződés 1.
sz. mellékletében meghatározott tevékenységekre fordított, és a 2. sz. melléklet szerinti
elszámolási rend szerint jóváhagyott összeg, de legfeljebb az 2.1. pontban meghatározott
összeg erejéig folyósítható.
5.8.
Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. §-a alapján
kötelezettséget vállal arra, hogy – az ellenőrzés érdekében a költségvetési támogatás
lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel
együttműködik, 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 segíti.
5.9.
A Kedvezményezett – a nyilvántartás módjától függetlenül – köteles a támogatással
kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes
körűen megőrizni a támogatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 10
(tíz) évig. A Támogató a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot a
Kedvezményezett
utolsó
beszámolójának,
kifizetési
igénylésének
támogató
általi
jóváhagyásától számított legalább 10 (tíz) évig köteles megőrizni.
5.10. Kedvezményezett
tudomásul veszi,
hogy
a
Támogató
a
költségvetésből
nyújtott
támogatást,
illetve
annak
részleteit
abban
az
esetben
folyósíthatja, ha a Támogatott benyújtja hozzá az állami adó- és vámhatóság
együttes-,
továbbá
a
székhely,
illetve
lakhely
szerinti
önkormányzati
adóhatóság
–
benyújtásához
(kézbesítés)
viszonyítottan
–
harminc
napnál
nem
régebbi
igazolását
arról,
hogy
nincs
nyilvántartott
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (7) bekezdése értelmében az
állami adó- és vámhatóság (NAV) felé a köztartozás mentességet igazolja, ha az állami adó és vámhatóság az adózót az adóigazolás benyújtását előíró jogszabályban meghatározott
határidő utolsó napján vagy határnapon, egyéb esetekben a kérelem benyújtásakor a
köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja. Amennyiben a Kedvezményezettet a
támogatás folyósításakor az állami adó- és vámhatóság a köztartozásmentes adózói
adatbázisban nyilvántartja, nem szükséges az állami adó- és vámhatóság adóigazolását
benyújtani.
6. A Szerződés hatálya
6.1
Szerződő Felek a jelen Szerződést az aláírásának napjától … … … … … … … … … … … … .
napjáig terjedő határozott időre hozzák létre.
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6.2
Szerződő
módosíthatják.

Felek

a

jelen

Szerződést

csak

írásban,

közös

megegyezéssel

6.3
Szerződő Felek a jelen Szerződést – a 5.4. pontban megjelölt elállás és felmondás
kivételével – írásban, közös megegyezéssel szüntethetik meg.
7. Vegyes rendelkezések
7.1
Szerződő
Felek
jelen
Szerződés
teljesítése
során
kötelesek kölcsönösen
együttműködni; a Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul
tájékoztatni egymást, így a Szerződő Felek adataiban – különösen, de nem kizárólagosan a
bankszámlaszámukban – történt változásokat kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 3
(három) munkanapon belül egymásnak írásban bejelenteni.
7.2
Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatás
jogszerűségét, és szerződésszerű teljesítését az állami adó- és vámhatóság ellenőrizheti.
7.3
A jelen Szerződésből fakadó valamely bejelentési, beszámolási, jelentéstételi,
tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítése, továbbá a támogatási szerződés
kezelése során bekért dokumentumok benyújtása papír alapon és elektronikus adathordozón
történik.
7.4
Ha a Támogató a jelen Szerződéshez kapcsolódó bejelentési, beszámolási,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt
bocsát
rendelkezésre, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány
használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról (www.amc.hu)
tölthetők le.
7.5
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő jogvitáikat
elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik, amely sikertelensége esetére, a
peres vita eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Támogató székhelye szerint illetékes
bíróság kizárólagos illetékességét.
7.6
A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával.
7.7 Jelen Szerződés ………… oldalon és ……… db eredeti példányban készült. A jelen
Szerződéshez csatolt ……… db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem
csatolt, de a jelen Szerződésben és az ÁSZ-ban hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati
adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum, továbbá az
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján (www.amc.hu)
közzétett hirdetmények és közlemények a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül
attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
7.8
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 4.2 alpontban megjelölt
jogszabályok, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá a vonatkozó európai uniós
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az 1. sz. melléklet az elvégzendő
tevékenységről és költségvetésről, valamint a 2. sz. melléklet az elszámolási rendről.

7.9
A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződ és és
az ÁSZ tartalmát, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az Áht. és Ávr. vonatkozó
szabályait ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen
Szerződés, valamint az ÁSZ a jelenleg hatályos jogszabályok módosításáv al, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. A felek tudomásul
veszik, hogy az egyéb, jogszabályokban meghatározott feltételek akkor is vonatkoznak a
felekre, ha azok jelen Szerződésben nem kerülnek kifejezetten rögzítésre.
7.10 Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a pályázati
adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósítás ában résztvevő
személyek, valamint a beszámolás, és az ellenőrzési tevékenység során átadott
dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató által történő
kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozata lát is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen
személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
7.11 A Szerződő
Kapcsolattartók:

Felek

a

jelen

Szerződés

időtartamára

kapcsolattartót

jelölnek ki.

Támogató részéről
Név: ……………………………………………………
Beosztás: ………………………………………………………………
Telefonszám: …………………………………………………
Levelezési cím: ………………………………………………………
E-mail cím: …………………………………………….

Kedvezményezett részéről
Név: ……………………………………………………………………………………
Beosztás: ……………………………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………………………………………………………
Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………
E-mail cím: ……………………………………………………………………………………
Szerződő felek a kapcsolattartó adataiban bekövetkező változás esetén a változást követően
legkésőbb 5 naptári napon belül tájékoztatják egymást. A kapcsolattartók személyében
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bekövetkezett változás nem minősül szerződésmódosításnak, a bejelentés elmulasztásából
eredő kárt a mulasztó fél viseli.
7.12 A
Kedvezményezett
képviseletében
aláíró
személy(ek)
kijelenti(k)
és
cégkivonatukkal,
valamint
aláírási
címpéldányaikkal
igazolja(k),
hogy
társasági
dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k)
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szüksé ges
felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták
és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett
részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Jelen szerződés 6 példányban készült, melyből 4 példány a Támogatót, 2 példány a
Kedvezményezettet illet meg.

………………………………………………………………
Kedvezményezett

………………………………………………….…………
Támogató
Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.

P.H.

P.H.

Kelt ……………………………………, 201…… év
………………………… hónap ………… napján.

Kelt ……………………………………, 201…… év
………………………… hónap ………… napján.

