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TÁMOGATÓI OKIRAT

amely létrejött egyrészről az
Minisztérium:
Székhely:
Adószám:
Képviselő (név, beosztás):

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
15309271-2-41
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter

mint Támogató nevében
 a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
 az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) VI. fejezetében;
 a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletben;
 az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási,
kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában
foglaltak figyelembe vételével, az
Lebonyolító szerv:
Székhely:
Adószám:
Törzskönyvi azonosító (PIR) szám:
Számlaszám:
Képviselő (név, beosztás):
Nevében eljár (név, beosztás):

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
15329114-2-42
329112
10032000-01451461-00000000
Dr. Mészáros Karina főigazgató
Szántai Irén támogatások lebonyolításáért felelős
szakmai főigazgató-helyettes

mint Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) másrészről
Név:
Székhely:
Adószám:
Képviselő neve:
Számlavezető pénzintézet neve:
Bankszámlaszám:

Bubi Bölcsi Nonprofit Betéti Társaság
1239 Budapest Grassalkovich út 188
26381554143
Baltavári Gábor
OTP Bank Nyrt.
11720001-22472427-00000000

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)
(a továbbiakban a Támogatáskezelő és a Kedvezményezett együtt: Felek) között az alulírott
helyen, napon, az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
1. A Kedvezményezett pályázatot nyújtott be a Támogató által a „Családi bölcsődei és
munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” címmel
kiírt nyílt pályázati felhívásra - a támogatási igényében és a hozzá tartozó költségvetésben (a
továbbiakban: Költségvetés) foglaltak szerinti - tevékenységének megvalósításához.
2. A Támogató a támogatási igényt elbírálta és annak támogatásáról döntött. A támogatási igényt a
Támogatáskezelő CSP-HB-18-0033 azonosító számon vette nyilvántartásba.
II. A Támogatói Okirat tárgya
A pályázat célja a szolgáltatáshiányos településeken élő kisgyermekes családok számára
elérhetővé tenni a gyermekek napközbeni ellátásához való hozzáférés lehetőségét új családi
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bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások létrehozásával, valamint a meglévő szolgáltatások
további új férőhelyeinek fejlesztésével a felmerülő igényeknek, szükségleteknek megfelelően. A
Támogatói Okirat (a továbbiakban: Okirat) tárgya a Kedvezményezett részére vissza nem
térítendő támogatás nyújtása a támogatási igényben és a hozzá tartozó Költségvetésben
meghatározott tevékenység (a továbbiakban: támogatott tevékenység) megvalósításához.
III. A támogatás összege, forrása, jogcímei
1. A Támogatáskezelő a támogatott tevékenység megvalósításához 3999000 Ft, azaz hárommilliókilencszázkilencvenkilencezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Kedvezményezett részére az alábbi kormányzati funkció és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban:
kormányzati
funkció száma
102050
Összesen

Egyéb működési
kiadások

Egyéb felhalmozási
Összesen
kiadások
0 Ft
3999000 Ft
3999000 Ft
0 Ft
3999000 Ft
3999000 Ft

2. A támogatás intenzitása 100%.
3. A támogatott tevékenység megvalósításához saját forrás nem szükséges.
4. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény Emberi Erőforrások Minisztériuma XX. fejezet 20/16/7 címrendi besorolású,
„Családpolitikai célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.
5.

A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 296 524.
IV. A támogatás folyósítása

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatáskezelő a támogatást egy összegben 100%
támogatási előlegként folyósítja a Kedvezményezett fizetési számlájára a jelen Okirat
Támogatáskezelő részéről történő aláírását és a folyósítási feltételek fennállását követő 30 napon
belül.
2. A Kedvezményezett biztosítékként köteles a részére megítélt költségvetési támogatás
folyósításának feltételeként benyújtani a Támogatáskezelőhöz valamennyi – jogszabály alapján
beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozóan a Támogatáskezelő
javára szóló, csak a Támogatáskezelő írásbeli hozzájárulásával visszavonható felhatalmazó
nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés
legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
3. A Kedvezményezett elfogadja, hogy amennyiben a támogatás utalásának időpontjában az
államháztartáson kívüli Kedvezményezettnek köztartozása van, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (2) bekezdése alapján a folyósításra kerülő
költségvetési támogatásból a Kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét a Kincstár
visszatartja és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A Kedvezményezett
részére a köztartozással csökkentett összeg kerül átutalásra.
4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy fel kell függeszteni a támogatás folyósítását, ha az Okirat
közlését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogatáskezelő olyan
körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását teheti szükségessé.
V. A támogatás felhasználása
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a támogatott tevékenység megvalósításának időtartama:
2018. október 4. – 2019. szeptember 30.
2. A támogatás felhasználásának határideje: 2019. szeptember 30. A pénzügyi teljesítés határideje:
2019. október 30.
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3. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a megvalósítási és a felhasználási határidő
módosítására nincs lehetőség.
4. Az Okirathoz kapcsolódó döntési kikötés: 1. számú mellékletben foglaltak szerint
5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során újonnan
létrehozott szolgáltatást (új ellátási forma) a támogatói okirat kiadását követő hat hónapon belül
a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezteti, valamint vállalja, hogy a megvalósítási időtartam
utolsó napját követő további két évig fenntartja és működteti.
6. A Kedvezményezett kizárólag a jelen Okirat V. 1. pontjában meghatározott időtartam során
felmerülő, a támogatott tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségeket - a
Költségvetésben részletezett jogcímekre - számolhatja el.
7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az egyéb működési és egyéb felhalmozási célú
kiadások jelen Okirat III.1. pontjában rögzített főösszegétől a támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi elszámolás nem térhet el.
8. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége a
tervezetthez képest csökken, akkor a fennmaradó rész értékéig le kell mondania a támogatásról.
9. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem fordítható.
10. A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy az adólevonási joggal kapcsolatos nyilatkozata
vonatkozásában, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdése szerinti esetekben
bekövetkezett változást a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban bejelenti a
Támogatáskezelőnek. Amennyiben a Kedvezményezett a bejelentési kötelezettségét elmulasztja
és a változásról a Támogatáskezelő tudomást szerez, a Támogatáskezelő a tudomásszerzést
követő 10 napon belül megteszi az Ávr. 97. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket.
11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatott tevékenységet kizárólag személyesen
valósíthatja meg, a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőt nem vonhat be.
12. A Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása
során a támogatás terhére a kétszázezer 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 megsértésével
kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység
költségei között nem vehető figyelembe.
13. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során – szükség szerint – megfelelően alkalmazni
köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.
14. A Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás összegéből beszerzett vagyont - amennyiben az
a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül - a beszámoló benyújtására a
jelen Okirat VI. pontjában rögzített határidőtől számított 5 évig a támogatás céljának megfelelően
köteles használni, és azt a beszámoló benyújtására a jelen Okirat VI. pontjában rögzített
határidőtől számított 5 éven belül csak a Támogatáskezelő előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával
idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg.
15. A Felek megállapodnak abban, hogy a Kedvezményezett a támogatott tevékenység kivitelezése
során – a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel
kapcsolatos reklám és PR anyagokon - köteles a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás
tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A
Kedvezményezett a Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen Okirat
hatálya alatt jogosult.
16. Rendezvény támogatása esetén a Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, illetve
eseménnyel kapcsolatosan tervezett médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató, háttérbeszélgetés,
stb.) a Támogatót – annak sajtóirodáját - tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és
lebonyolításánál – amennyiben a Támogató ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel
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együttműködni. Kiadványok (könyvek, cd, album, naptár, stb.) támogatása esetében a
Kedvezményezett vállalja a kiadvány 2 (kettő) példányának a Támogató részére való ingyenes
átadását, amelyet a Támogatáskezelő részére kell a szakmai beszámoló részeként megküldenie.
17. A Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenység teljes, tényleges pénzforgalmi kiadásait
számviteli nyilvántartásában - ellenőrizhető módon - elkülönítetten kezelni.
18. A Kedvezményezett köteles továbbá a támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot az
elszámolás Támogatáskezelő általi elfogadásától számított legalább 10 évig megőrizni.
VI. Beszámolás
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a támogatási időszak lezárását követő 30 napon
belül, de legkésőbb 2019. október 30-ig köteles a szakmai beszámolóból és pénzügyi
elszámolásból álló elszámolást (a továbbiakban a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás
együtt: elszámolás) készíteni és benyújtani a Támogatáskezelő részére. Az elszámolás menetéről
a jelen Okirat mellékletét képező és a hivatalos honlapon található Elszámolási Útmutató
rendelkezik.
VII. A támogatás ellenőrzése
1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Ávr. 100. § (1) bekezdése értelmében a támogatási
igény jogosságát, illetve a támogatás felhasználását a Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik.
2. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását
megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve
lezárásakor, valamint az elszámolás elfogadását követő 5 évig kerülhet sor.
3. A Kedvezményezett köteles a támogatás lebonyolításában részt vevő és a 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. Ha
a Kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogatáskezelő a támogatást
visszavonhatja.
VIII. A támogatás visszavonása
1. A Támogatáskezelő a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatást visszavonhatja.
2. A Támogatáskezelő jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni továbbá, ha:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

a jelen Okiratban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított hat
hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a
támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen
idő alatt írásban sem menti ki, vagy
a Kedvezményezett a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,
vagy
olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató vagy a Támogatáskezelő tudomására,
amely alapján az Ávr. 81. §-a alapján nem bocsátható ki támogatói okirat, vagy
a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
jelen Okiratban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy
a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen Okiratból, illetve az azzal
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység
szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy
a Kedvezményezett a jelen Okirat kibocsátásának feltételeként jogszabály által előírt
nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, vagy
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a Kedvezményezett a jelen Okiratban meghatározott elszámolás benyújtásának
határidejét elmulasztotta, vagy az elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a
Támogató vagy a Támogatáskezelő nem fogadta el, vagy
a Kedvezményezett részéről vagy a Kedvezményezettre tekintettel harmadik személy
részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként
számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogatáskezelő által
megszabott határidőn belül nem intézkedik.
IX. A támogatás visszafizetése

1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás jogosulatlan igénybevétele,
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása
esetén köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr.-ben meghatározott
ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben visszafizetni a Támogatáskezelő
részére.
2. A Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy a Támogatáskezelő a jelen Okirat
visszavonása nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy okiratellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését.
3. A Kedvezményezettnek a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 nap áll rendelkezésére a
visszafizetési kötelezettség teljesítésére.
4. A Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettséggel érintett támogatást, illetőleg a fel nem
használt támogatás összegét (maradvány) köteles visszafizetni a pénzügyi teljesítés tárgyévében
a Támogatáskezelő rendelkezésére bocsátott Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001220328-50000359 számú lebonyolítói számlájára történő utalással a pályázati azonosító és az
ÁHT azonosító megjelölésével. A tárgyévet követő visszafizetés esetén a maradványösszeget
vissza kell utalni a Támogatáskezelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0145146100000000 számú számlaszámára a pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
5. Ha a Kedvezményezett nem teljesíti a támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettségeit, a
visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban beszedési megbízással történik, ennek
eredménytelensége esetén az összeget és kamatait az adóhatóság adók módjára hajtja be.
X. Az Okirat módosítása
1. A Kedvezményezett a jelen Okirat módosítását az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben
(EPER), módosítási kérelem benyújtásával kezdeményezi. Az Okirat módosítása a
Támogatáskezelő jóváhagyó döntése alapján történhet meg. A megvalósítási és a felhasználási
határidő módosítására az Okirat V.3. pontja alapján nincs lehetőség.
2. Az Okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. Az Okirat módosítása nem irányulhat a támogatott
tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
3. Nem kell az Okiratot módosítani, ha
a) az Okiratban meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a
célérték legalább 90%-át,
b) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a
Kedvezményezett által nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez
mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy
azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg.
4. A Támogatáskezelő jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott módosítási kérelmét
elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható okból ered,
úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogatáskezelő a Támogatóval történő
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egyeztetést követően jogosult választani az okirat módosítás és a támogatás visszavonása esetén
alkalmazható jogkövetkezmények között.
5. A Támogatáskezelő jogosult a jelen Okiratot egyoldalúan, a Kedvezményezett javára módosítani.
XI. Adatvédelem
1. A Kedvezményezett az Okiratban foglaltak teljesítése céljából hozzájárul, hogy a Támogatáskezelő
a Kedvezményezett személyes adatait az Okiratban meghatározottak szerint kezelje. A kezelt
adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a Kedvezményezett a pályázati
dokumentációban, támogatói okiratban, valamint annak mellékleteiben a Támogatáskezelő
rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket a Kedvezményezett az Okirat
életciklusa alatt a Támogatáskezelő számára megküld.
2. Az adatkezelés időtartama a törvényi előírásoknak megfelelő ideig tart.
3. Az adatokhoz hozzáférhetnek a Támogatáskezelő és a Támogató munkatársai.
4. A Támogatáskezelő a Kedvezményezett személyes adatait védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
XII. 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 kézbesítésének napján
hatályba lép.
2. Az Okiratban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar
jog szabályai az irányadóak.
3. A Felek az Okiratból eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
4. Jelen Támogatói Okirat kibocsátásának feltétele a Kedvezményezett szervezet képviselőjének 90
napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának, valamint a
Kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél rendelkezésre
állása.
5. Jelen Támogatói Okirat elektronikus aláírással került kiadmányozásra
Mellékletek: 1. számú melléklet: döntési kikötés
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