Iktatószám: NTP/1463/2020

Okirat száma: NTP-SFT-20-0018

TÁMOGATÓI OKIRAT
amely létrejött egyrészről a
Támogató:
Székhely:
Adószám:
Képviselő (név, beosztás):

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
15775292-2-41
Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter

mint Támogató Szervezet (a továbbiakban: Támogató) nevében és képviseletében a V/3453/2020/TFF ügyiratszámú Együttműködési megállapodásban foglalt kijelölés alapján
Lebonyolító:
Székhely:
Adószám:
Törzskönyvi azonosító (PIR):
MÁK számlaszám:
Képviselő (név beosztás):
Nevében eljár (név, beosztás):

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
15329114-2-42
329112
10032000-01451461-00000000
Monszpart Zsolt főigazgató
Szántai Irén általános főigazgató-helyettes

Internet:

www.emet.gov.hu

mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító)
másrészről
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
Nyilvántartásba vétel száma:
Képviselő:
Pénzügyi intézmény (pénzintézet):
Pénzforgalmi számla száma:
Telefon:
E-mail:

Nova Humana Egyesület
4029 Debrecen, Pacsirta utca 12.
4029 Debrecen, Pacsirta utca 12.
18993253109
09-02-0003244
Balázsi Tünde
CIB Bank Zrt.
10700141-44330808-51100005
0652534490
novahumana@novahumana.hu

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények
1. A Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett pályázatot nyújtott be a Támogató megbízásából a
Lebonyolító által "A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó
programok támogatása" címmel kiírt nyílt pályázatra. Pályázatát a Lebonyolító az Elektronikus
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Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) NTP-SFT-20-0018
számon nyilvántartásba vette.
2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási összeg felhasználását a
következő döntési kikötéssel állapította meg:
- A tervezett költségek arányos csökkentése javasolt, különös tekintettel a költségvetés A2 során
tervezett rendezvényszervezési költségekre.
3. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen okirat kiadásához szükséges Költségtervet a
Támogató döntési kikötésének figyelembevételével köteles benyújtani.
4. A támogatás folyósítása, felhasználása, elszámolása és ellenőrzése főbb szabályainak rögzítése
céljából a Lebonyolító jelen Támogató Okiratot kiadja azzal a kikötéssel, hogy a jelen Támogatói
Okiratban nem vagy nem kellő mértékben szabályozott kérdésekben a Pályázati Kiírás és
Útmutató és a Lebonyolító honlapján megjelentetett Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
II. A támogatói okirat tárgya és célja
1. A jelen támogatói okirat (a továbbiakban: Okirat) tárgya a Kedvezményezett részére
költségvetési támogatás nyújtása a támogatott tevékenység megvalósítására. A Kedvezményezett
köteles a támogatást a(z) „Lovas sporttehetségek tehetséggondozó programjának
megvalósítása” című elfogadott pályázat megvalósítására fordítani (a továbbiakban együtt:
szakmai feladat).
2. A támogatási célok (támogatott tevékenységek) kormányzati funkció szerinti besorolási száma
és a tevékenység megnevezése:
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
III. A támogatás forrása, összege
1.
A pályázat értékelése alapján a Támogató a TFF/9/6 (2020) számú, a pályázat nyerteseiről
készült nyertes döntési lista alapján 1335000 Ft, azaz egymillió-háromszázharmincötezer
forint vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött a Kedvezményezett javára az alábbi,
kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzatokon belül egységes rovatrend szerinti bontásban:
Kiemelt
előirányzat
K5 – Egyéb
működési
célú
kiadások

Egységes
rovatrend
szerinti
besorolás
K506 – Egyéb
működési célú
támogatások
államháztartáson
belülre

adatok forintban
Kormányzati funkció szerinti
Összesen
besorolási száma
084070

0

0
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K8 – Egyéb
felhalmozási
célú
kiadások
Összesen:

K512 – Egyéb
működési célú
támogatások
államháztartáson
kívülre
K89- Egyéb
felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

1335000

1335000

0

0

1335000

0

0

1335000

A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 1. mellékletének, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím 1. alcím 20. jogcímcsoport 1.
jogcím (Nemzeti Tehetség Program) számú fejezeti előirányzat forrása, figyelemmel a központi
költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1644/2020. (X. 7.) Korm. határozat 1.
mellékletére.
2. A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 282178.
3. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás forrásának, összegének további
részletes szabályait az ÁSZF II. fejezete tartalmazza.
IV. A támogatás folyósítása
1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott pénzforgalmi számlára átutalt
összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy
ki a számlatulajdonos.
2. A Lebonyolító a támogatást 100% támogatási előlegként, utólagos elszámolási kötelezettség
mellett egy összegben biztosítja, és az Okirat kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020.
december 31-ig utalja át Kedvezményezett adatai között rögzített pénzforgalmi számlájára.
A Felek rögzítik, hogy a támogatási összeg Lebonyolító által történő folyósításának feltétele, hogy
a Támogató a támogatás összegét a Lebonyolító részére ténylegesen rendelkezésre bocsássa.
3. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának további részletes
szabályait az ÁSZF III. fejezete tartalmazza.
V. A támogatás felhasználása
1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő
időpontja: 2020. július 1. véghatárideje pedig: 2021. június 30. (a továbbiakban együtt: a
támogatási időszak). A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási időszakon belül
köteles megvalósítani a szakmai feladatot.
2. Kedvezményezett a támogatást az V.1. pontban meghatározott támogatási időszakot terhelő, a
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült és igazoltan e célra fordított, az EPERben elfogadott költségtervben feltüntetett költségek kiegyenlítésére használhatja fel.
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A támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakot terhelő számlák számolhatók
el (számlán, bizonylaton szereplő teljesítés dátuma), melyek pénzügyi teljesítésének
(kifizetésének) az elszámolási időszakon belül meg kell történnie.
3. A Lebonyolító és a Kedvezményezett részéről a kapcsolattartó személyek:
- a Lebonyolító részéről: Binder Eufrozina vagy általa megjelölt személy; elérhetősége:
ntp@emet.gov.hu;
- a Kedvezményezett részéről: a kedvezményezett képviselő vagy általa megjelölt személy:
Balázsi Tünde; elérhetősége: novahumana@novahumana.hu
4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásának további részletes
szabályait az ÁSZF IV. fejezete tartalmazza.
VI. Az Okirat módosítása
1. A Kedvezményezett az Okirat módosítását EPER-ben, módosítási kérelem benyújtásával
kezdeményezi. Az Okirat módosítása a Lebonyolító jóváhagyó döntése alapján történhet meg. Az
Okirat módosítását bármely fél – a támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségvetés,
továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében – az Okirat
V.1. pontjában meghatározott, a támogatás felhasználásra vonatkozó véghatáridő lejártának
időpontja előtt írásban kezdeményezheti.
2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat módosításának további részletes
szabályait az ÁSZF V. fejezete tartalmazza.
VII. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
1. A Kedvezményezett köteles a támogatási program megvalósításáról, a támogatott tevékenység
megvalósításának szakmai vonatkozásairól, tapasztalatairól a támogatás teljes összegének a
rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló (a
továbbiakban: beszámoló) benyújtásával, amelyet legkésőbb 2021. július 30-ig köteles
megküldeni Lebonyolító részére.
2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítésének
további részletes szabályait az ÁSZF VI. fejezete tartalmazza.
VIII. Záró rendelkezések
1. Az Okirat – amennyiben az okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási
igénytől és a Kedvezményezett az Okirat közlését követő 3 napon belül annak elfogadásáról nem
nyilatkozik - e határidő leteltét követő napon, vagy - amennyiben az Okiratban meghatározott
feltételek megegyeznek a támogatási igényben foglaltakkal - az Okirat a hozzáférhetővé tételének
napján hatályba lép.
2. Felek rögzítik továbbá, hogy az Okirat kiadásának feltételeként meghatározott dokumentumok,
valamint a beszámolóról szóló döntésig beküldött és a Lebonyolító által elfogadott módosítási
kérelmek az Okirat részét képezik. A Kedvezményezett pályázati dokumentációját az Okiratban
és annak mellékletein kívül a pályázati kérelme, valamint a Kedvezményezett által benyújtott
nyilatkozatai, egyéb kérelmei képezik. Az Okirat rendelkezéseit a Kedvezményezett pályázati
kérelme, nyilatkozatai, egyéb kérelmei, továbbá az ÁSZF, a pályázati felhívás, valamint a pénzügyi
segédlet alapján kell értelmezni.
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3. Az Okiratban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében az Okirat
elválaszthatatlan részét képező, a www.emet.gov.hu honlapon közzétett ÁSZF, valamint a magyar
jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV.23.) Korm. rendelet, továbbá a fejezeti kezelésű
előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016.
(III. 25.) MvM rendelet az irányadóak.
4. Felek az Okiratból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
5. A Kedvezményezett a https://www.tehetsegkapu.hu/ portálon köteles regisztrálni.
6. Jelen Támogatói Okirat elektronikus aláírással került kiadmányozásra.
Budapest,
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