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Az előterjesztés 1. számú melléklete 
 

„Állatterápiás programok idősotthonokban” projekt 
2022. évi második pályázat kiírás 

 
 
A fővárosi közösségi költségvetés első évében 1 milliárd forint felhasználásáról dönthettek a fővárosiak. Ennek 
keretében megszavazták a „Gondoskodó Budapest” kategóriában, az Állatterápiás programok 
idősotthonokban projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatását, melynek megvalósítására 25 000 ezer Ft 
keretösszeg került biztosításra. 
A megvalósítás érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a 175/2022. (II. 23.) Főv. Kgy. határozatával 
pályázatot írt ki „Állatterápiás programok idősotthonokban” címmel. A beérkezett pályázatokra összesen 5 776 
ezer Ft támogatási összeg odaítélésre került sor.  
A célra felhasználható összeg nem került felhasználásra, ezért Budapest Főváros Önkormányzata úgy 
határozott, hogy a még rendelkezésre álló 19 224 ezer Ft felhasználására pályázatot ír ki a közösségi 
költségvetés „Állatterápiás programok idősotthonokban” című ötlet megvalósítása érdekében civil 
szervezeteknek. 
 
 
1. A pályázók köre: 

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon 
egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett 
(a továbbiakban: Pályázó), továbbá aki az állatasszisztált terápiát  a Magyar Terápiás és Segítő Kutyás 
Szövetség Egyesület (a továbbiakban: MATESZE) által kiállított aktív tanúsítvánnyal rendelkező párossal 
(párosokkal) tartja és a tevékenységüket a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és 
alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet alapján végzi. 
 

2. Támogatásra jogosult tevékenységek: 
A Főváros közigazgatási területén, vagy a fővárosi illetőségű természetes személyekre vonatkozóan 
ellátási kötelezettséggel rendelkező állami vagy önkormányzati fenntartásban működő idősotthonban 
állatasszisztált program megvalósítása.  
Civil, egyházi és egyéb fenntartású intézmények is bevonhatóak a programba, abban az esetben, ha a 
megállapított átlagos térítési díj összege nem haladja meg a napi 7 000 Ft-ot.  
Tevékenység formái:  
- csoportos foglalkozás (alkalmanként minimum 6, maximum 10 fő), és/vagy 
- egyéni foglalkozás (nem mobilizálható  - ágyban fekvő - ellátottak részére, alkalmanként legalább 3 

fő). 
 
3. A pályázattal elnyerhető támogatás 

- Formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. 
- A pénzbeli támogatás mértéke: a Projekt összköltségének 100%-a. 
- A támogatás elnyerése esetén az idősotthontól további ellentételezés nem kérhető, sem a terápiáért, 

sem egyéb kapcsolódó költségekre (pl. útiköltség). 
- A támogatás mértéke legfeljebb 12 000 Ft/alkalom (egy alkalom minimum 60 perc). 
- Az elnyerhető támogatás, benyújtott pályázatonként legfeljebb 1 200 000 Ft, melynek 50%-a 

előlegként kerül folyósításra, a fennmaradó támogatási összeg a teljesítés 40%-ával történő 
elszámolást követően kerül átadásra.  

- Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázó, egy telephelyen egyszerre egy pályázat 
keretében végezheti a szerződésben foglalt tevékenységét. 

- A Támogatási szerződés aláírását követően a támogatási előleg 30 napon belül kiutalásra kerül. 
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4. A sikeres pályázat feltételei: 
- Az állatasszisztált foglalkozást tartó felvezető és kutya MATESZE tanúsítvánnyal rendelkezik. 
- A pályázó vállalja, hogy bemutatja az állatasszisztált aktivitás szakmai programját 1-3 oldalban, mely 

tartalmazza a foglalkozás során elérhető célokat, továbbá benyújtja az idősotthonokban végzendő 
állatasszisztált aktivitás szakmai foglalkozásainak óravázlatait, a tervezett időbeosztásával.   

- A pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtásához előzetes együttműködési megállapodást csatol 
be, amelyet az idősotthonokkal köt (2. sz. melléklet). 

- A pályázó pénzügyi költségvetési tervet nyújt be (jelen kiírás 3. sz. melléklete). 
- A pályázó vállalja, hogy tevékenysége során teljeskörűen megtartja az intézményekben a vonatkozó 

egészségügyi, látogatási és egyéb előírásokat. 
 

 
5. A pályázathoz kapcsolódó határidők: 

- Benyújtás határideje: a pályázat kihirdetését követő 31. naptól folyamatosan 2023. augusztus 31-
ig, illetve a keret kimerüléséig.  

- A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezésétől számított 60 nap  
- Megvalósítási határidő: a pályázat eredményessé nyilvánításáról szóló döntést követő 9. hónap 

utolsó napja  
- Elszámolási határidő: legkésőbb a megvalósítási határidőt követő 30. nap  

 
 A pályázattal kapcsolatban az allatterapia@budapest.hu e-mail címen nyújtunk felvilágosítást. 

 
 

6. A pályázat benyújtása és elbírálása: 
A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani az allatterapia@budapest.hu email címre, ezt 
követően postai úton megküldeni két példányban a 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre vagy 
személyesen leadni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat Irodájában (1052 Budapest, Bárczy István 
utca 1-3.). 
A pályázati anyagok beérkezési időpontjaként az email beérkezése kerül meghatározásra, de fizikai 
formátumban történő megérkezése az elbírálás feltétele. 

 
A 2023. augusztus 31-e  után érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat 
nélkül elutasításra kerülnek. A beérkezett pályázatokra minden esetben egy visszaigazoló emailt 
küldünk azok sikeres beérkezéséről.  

  
Hiánypótlás  
Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát egyszeri alkalommal lehetősége van 
hiánypótlásra. A hiánypótlásra a pályázót a kiíró felszólító emailben kéri fel. A hiánypótlást a felszólító 
email megküldését követőn 5 munkanapon belül kell teljesíteni. A hiányzó dokumentum(ok)at emailben 
kell továbbítani ezt követően postai úton vagy személyesen átadni. 

 
A pályázatok elbírálása   
A pályázatok feldolgozását követően a támogatások odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt, melyről 
a döntést követő 20 napon belül a Pályázónak értesítést küldünk. 
 
A nyertes pályázókkal Budapest Főváros Önkormányzata támogatási szerződést köt. 
 

 
7.  A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:   

1) az 1. sz. mellékletben található adatlap hiánytalanul kitöltve;  

2) a 2. sz. mellékletben található, az idősotthonnal kötött előzetes együttműködési megállapodás(ok) 
hiánytalanul kitöltve;  

3) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti bírósági 
nyilvántartásról szóló igazolás; 

4) eredeti banki igazolás arról, hogy a civil szervezet saját bankszámlával rendelkezik;  

5) az állatasszisztált aktivitás szakmai programja 1-3 oldalban, mely tartalmazza az elérhető célokat. 
Az idősotthonokban tervezett foglalkozások óravázlata a tervezetett időbeosztással. A Projekt 
szempontjából releváns információk bemutatása.   

6) a 3. sz. melléklet szerinti pénzügyi költségvetési terv hiánytalanul kitöltve 

7) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § szerinti 
nyilatkozatok 1-1 eredeti példányban kitöltve (4./1. és 4./2. sz. melléklet) 
  
 A Kiíró a pályázat elbíráláshoz szükséges egyéb dokumentumokat bekérhet.   
 

mailto:allatterapia@budapest.hu
mailto:allatterapia@budapest.hu
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8. A támogatási összeggel történő elszámolás 

A Pályázó a támogatási összeggel, a foglalkozások 40%-ának teljesítését követően számol el első 
alkalommal, ennek során megküldi a teljesített foglalkozások megvalósulásáról szóló igazolásokat. Ezt 
követően a program zárultával készül elszámolás, a fennmaradó (60%) foglalkozások 
teljesítésigazolásának és részletes szakmai beszámoló megküldésével. 

 
 

9. Adatkezelés  
Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-
tajekoztatok;id=720 
  
A Pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, az 
abban foglaltakat elfogadta. 
 
A Pályázó, a pályázat leadásával tudomásul veszi és beleegyezését fejezi ki, hogy a benyújtás során 
leadott fényképes anyagokat a Főpolgármesteri Hivatal saját marketing és sajtó anyagaihoz 
felhasználhatja.  
 
A pályázattal kapcsolatos döntés ellen jogorvoslat kezdeményezésére a közgyűlési döntésnek a 
fővárosi önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 10 napig van lehetőség 
a  (Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.)  címre írt, a kifogás indoklását 
tartalmazó beadvánnyal.  
A támogatási szerződéssel létrejövő támogatási jogviszony létesítésére irányuló eljárással és a 
támogató döntésével kapcsolatos jogviták eldöntése polgári peres eljárásban kezdeményezhető. 

 
  

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=720
https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=720
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1. sz. melléklet: pályázati adatlap 

 

 

Állatterápiás programok idősotthonokban  

Pályázat 2022. második kiírás  

 

Átvevő tölti ki  

Érkezett:.........................................................  

Sorszám:.........................................................  

 

   

1.    A pályázó adatai: 

Szervezete megnevezése: 

Címe:  

A pályázat kapcsán kijelölt felelős személy  

neve: 

Email címe:  

Telefonszáma:  

 

2.    A pályázó bankszámlaszáma:  

A pályázó bankszámlaszámát vezető bank neve, címe: 

A pályázó adószáma: 

 

3.    A Támogatási Szerződés aláírására felhatalmazott személy(ek), szervezet:  

Neve/megnevezése:  
Székhelye:  
Képviselőjének neve: 
Tisztségének megnevezése:  
Email címe:  
Telefonszáma:  
  

4. A Pályázóval előzetes együttműködést vállaló idősotthon: 

Neve/megnevezése: 

Székhelye: 

Fenntartójának neve és címe: 

Intézményvezetőjének neve: 
Email címe:  
Telefonszáma:  
 

5. Pályázati adatok:  

Igényelt támogatás összege: …………………………………………………  

Összköltség: …………………………………………………  

A pályázó ÁFA visszatérítésre jogosult?: igen/nem  

  

 
Budapest, . ………………………….. 

 

 

 

.........................................................  

                 Pályázó 
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2. sz. melléklet: Előzetes együttműködési megállapodás 

 

 

Állatterápiás programok idősotthonokban 

Pályázat 2022. 

 
 
 
Civil szervezet (Pályázó) adatai: 

Szervezet megnevezése: 

Címe:  

A pályázat kapcsán kijelölt felelős személy neve:  

Email címe:  

Telefonszáma:  

 
 
Idősek otthona adatai: 

Neve/megnevezése: 

Székhelye: 

Fenntartójának neve és címe: 

Intézményvezetőjének neve: 

Email címe:  

Telefonszáma:  

 
A Pályázó és az Idősek otthona előzetes együttműködési megállapodást köt. 

A Pályázó a Fővárosi Önkormányzat által kiírt „Állatterápiás programok idősotthonokban” pályázatán elnyert 

támogatási összeg ellenében állatasszisztált aktivitás tart az Idősek otthonának. 

A fogadó intézmény vállalja, hogy a Pályázóval egyeztett időpontokban a foglalkozást tartó(k) kutyafelvezető 

mellett biztosít egy fő szakembert (mentálhigiénés szakember, gondozó,…….) aki foglalkozás ideje alatt a 

felvezetőt releváns információval segíti.   

A foglalkozás biztosításának tervezett kezdete: ……………………., vége: …………………….. 

Összesen biztosított terápiás órák száma:…………………… óra. 

 
 
Budapest, ………………………………………….. 
 
 
 
……………………………………………………            ………………………………………………………… 
             Pályázó                                                   Idősek otthona 
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3.  sz. melléklet: Pénzügyi költségvetési terv 

 

 

 

Állatterápiás programok idősotthonokban 

Pályázat 2022. 

 
 
 
 
Pályázó megnevezése: 
Címe:  
Elérhetőség (telefon/email): 
 

 
 
 
Foglalkozás 

megnevezése  

(csoportos vagy egyéni 

aktivitás)  

Résztvevő fő 

foglalkozás- 

onként 

Alkalom Egy alkalom 

díja 

Összesen a támogatási 

időszakban résztvevők 

száma 

Összesen 

felhasználandó 

támogatási összeg 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

Budapest,  ………………………………………….. 
 
 
 
 
 

.........................................................  

                 Pályázó 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 / 8 

4./1.  sz. melléklet: Nyilatkozat 

 

 

Nyilatkozat 

  

Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 6.§-ának (1)-(2) 

és (5) bekezdése értelmében azon pályázó: 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló 

jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 

tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, 

az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 

azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 

Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti 

vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján a Kormány által kijelölt szerv által 

üzemeltetett honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették. 

 

   

 

Budapest,  …………………………….                                                                               

  

cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/
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4./2.  sz. melléklet: Nyilatkozat 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Támogatott neve:  

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma: 

Képviselőjének neve:  

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 

Budapest, ……………………… 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
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Támogatási Szerződés 

 

 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 

adószám: 15735636-2-41 

számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15490012 költségvetési elszámolási számla 

KSH szám: 15735636-8411-321-01 

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

mint támogatást nyújtó (továbbiakban: Támogató vagy Önkormányzat) 

 

másrészről a  

Támogatott fél 

megnevezése:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:  

statisztikai számjele: 

bankszámla száma:  

adószám: 

képviseletében eljár:  

mint a támogatásra pályázó (továbbiakban: Támogatott) 

 

Támogató és Támogatott együttesen Felek között az “Állatterápiás programok idősotthonokban” című pályázat 

megvalósítására, az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. ELŐZMÉNY 

 

A fővárosi közösségi költségvetés első évében 1 milliárd forint felhasználásáról dönthettek a fővárosiak. Ennek 

keretében megszavazták a „Gondoskodó Budapest” kategóriában, az Állatterápiás programok 

idősotthonokban projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatását, melynek megvalósítására 25 000 ezer Ft állt 

rendelkezésre. 

A megvalósítás érdekében Budapest Főváros Közgyűlése a 175/2022. (II. 23.) számú határozatával 

pályázatot írt ki „Állatterápiás programok idősotthonokban” címmel. A beérkezett pályázatokra összesen 5 776 

ezer Ft támogatási összeg odaítélésre került sor.  

A célra felhasználható összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, ezért Budapest Főváros 

Önkormányzata ………. Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló 19 224 ezer Ft 

felhasználására újabb pályázatot ír ki a közösségi költségvetés „Állatterápiás programok idősotthonokban” 

című ötlet megvalósítása érdekében civil szervezeteknek. 
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II.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA:  

1. A jelen szerződés (továbbiakban: szerződés) tárgya az „Állatterápiás programok idősotthonokban” 

elnevezésű pályázati felhívás keretében, a Támogatott által benyújtott Pályázatban szereplő, támogatásra 

jogosult tevékenység (a továbbiakban: Projekt) a fővárosi költségvetésben erre a célra elkülönített 

költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.  

 

2. A Pályázatra Támogatott érvényes, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtott be.  

 

3.  A Fővárosi Közgyűlés ………………… Főv. Kgy. határozata alapján Támogatott pályázatát 

eredményesnek nyilvánította és Támogatott részére ……….……. Ft azaz 

………………………………………forint összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Projekt 

megvalósítására. 

 

4. A Projekt megvalósításának a helyszíne/i:  

Foglalkozást igénybe 

vevő idősek otthona 

megnevezése  

Címe Fenntartója 

  

   

   

   

   

   

      

  

A támogatás összegét Támogatott kizárólag a jelen pontban tételesen meghatározott idősotthonokban tartott 

terápiás kutyás foglalkozással összefüggésben és kizárólag pályázati kiírásban meghatározott tevékenység 

megvalósításának céljából és annak érdekében használhatja fel.  

 

III. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE  

1. Kezdete:  

A Projekt megvalósítási időszakának kezdete a jelen szerződés hatályba lépésének napja.  

 

2. Lezárása:  

A Projekt megvalósítási határidejének utolsó napja: ………………..  

 

3. Finanszírozás ütemezése: a II.3. pont szerinti támogatási összeg 50%-ának folyósítására előlegként a 

Támogatási szerződés aláírását, valamint jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti – számlavezető 

pénzintézet által leigazolt – Felhatalmazó levél Támogatóhoz történő benyújtását, követően 30 napon 

belül kerül sor, a fennmaradó támogatási összeg folyósítására a teljesítés 40%-ával történő elszámolást – a 

2. számú melléklet kitöltésével - követő 30 napon belül kerül sor. 
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IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

1. Támogatott a jelen szerződés II. 3. pontjában meghatározott támogatás összegét kizárólag II. 

fejezetben meghatározott célra jogosult fordítani. A Támogatott a támogatás összegét a fentiekben 

meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel, nem fordíthatja gazdasági tevékenység finanszírozására. 

Támogatott a támogatás fejében a Támogató felé semminemű szolgáltatás nyújtására nem köteles. Felek 

rögzítik, hogy Támogató nem vállal semmilyen felelősséget a Támogatott tevékenységéért a jelen 

szerződésben rögzített feladatok megvalósítása során. A támogatás összege semmilyen adóhátralék, 

kamattartozás, illeték, bírság kiegyenlítésére, valamint lejárt köztartozások teljesítésére nem fordítható. 

 

2. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve 

nyilvántartani annak érdekében, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Főpolgármesteri Hivatal 

megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 

 

3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés II.3. pontjában meghatározott támogatási 

összeg erejéig jogosult elszámolásra.  

 

4. Támogatót a Pályázat vonatkozásában széleskörű ellenőrzési jog illeti meg. Ennek keretében jogosult 

különösen:  

- az állattasszisztált terápiát bármikor a helyszínen megtekinteni,  

- minden olyan okiratba, dokumentumba, bizonylatba betekinteni, amely jelen szerződés teljesítését érinti,  

- a Projekt megvalósulásáról írásban és szóban felvilágosítást és tájékoztatást kérni, melyre írásbeli 

felvilágosítás kérése esetén a Támogatott annak kézhezvételét követően 5 munkanapon belül köteles 

válaszolni. 

 

5. Támogató köteles a támogatást a jelen szerződés III.3. pontjának megfelelően a Támogatott részére 

folyósítani.  

 

V. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ, ELSZÁMOLÁS  

 

1. A Támogatott a jelen támogatási szerződés II. fejezetben meghatározott támogatási összeggel 2023. 

…............................-ig részletes szakmai beszámolóval és elszámolással köteles elszámolni a 

Támogatónak – a Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály számára címezve – benyújtandó 

beszámolóval, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a támogatott tevékenység megvalósulásának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait tartalmazó 1-3 

oldalnyi szöveges értékelő anyagot, elemezve a II. fejezetben meghatározott feladatok 

megvalósításának eredményességét; 

b) szerződés 2. melléklete szerinti a foglalkozások megvalósulásítását igazoló teljesítés a jelen 

támogatási szerződés II. fejezetben meghatározott támogatási összeg felhasználásáról.  

 

2. Amennyiben nem kerül felhasználásra a teljes támogatási összeg, úgy a támogatás összege és a 

felhasznált összeg közötti különbözetet a Támogatott köteles az elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb 

…...................................napjáig visszautalni a Támogató 11784009-15490012 számú költségvetési 

elszámolási számlájára. 
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3. Amennyiben a Támogatott a beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettségének határidőben nem 

tesz eleget, úgy a Támogató 8 napon belül legfeljebb 30 napos határidő tűzésével írásban felszólítja a 

Támogatottat kötelezettsége teljesítésére. Amennyiben a Támogatott a felszólításban közölt határidőben nem 

vagy nem megfelelő módon tesz eleget beszámolási/elszámolási kötelezettségének, a Támogató jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

4. Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén a Támogatott köteles a 

késedelem idejére, a támogatás összege után számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 

mértékű késedelmi kamatot fizetni a Budapest Főváros Önkormányzata 11784009-15490012 számú 

Költségvetési elszámolási számlájára a késedelembeesés napjától a tényleges teljesítésig. 

 

5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatás nyújtását 

követő 10 évig meg kell őriznie és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 

 

6. Támogatott a támogatási cél megvalósítását akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a 

Támogatót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. Amennyiben a Támogatott – neki fel nem róható okból – 

nem tudja teljesíteni a jelen támogatási szerződés II. fejezet szerinti támogatási cél megvalósítását, köteles a 

támogatási összeget, illetve maradványát törvényes kamatával együtt az okról való tudomásszerzéstől 

számított 15 napon belül a Budapest Főváros Önkormányzata 11784009-15490012 számú költségvetési 

elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 napon belül elszámolást készíteni és a Támogató részére 

megküldeni.  

 

7. A Támogató a Támogatott által határidőben benyújtott beszámolót ellenőrzi és a benyújtást követő 

120 napon belül dönt annak elfogadásával kapcsolatban. Támogató a beszámolóval kapcsolatos döntéséről 

a döntést követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Támogatottat. 

 

8. Amennyiben a Projekt összköltsége növekszik, Támogatott továbbra is kizárólag a jelen szerződésben 

foglalt támogatási összegre jogosult. Többletköltség támogatásban nem részesül, Támogatott jelen szerződés 

aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a többletköltséget saját forrása terhére biztosítja.  

 

9. A támogatás terhére a Projekt lezárásának határnapjáig megvalósított az állatasszisztált terápiás 

foglalkozások számolhatóak el. 

 

VI. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA  

 

1. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a 

hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja. 

 

2. Amennyiben a Pályázat megvalósítása során a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a 

megvalósítás a III. 2. pontban megjelölt határidőre nem fog megtörténni, Támogatott köteles erről 

Támogatót haladéktalanul, de legkésőbb a Program lezárultát megelőző 15. napig tájékoztatni. A 

Támogatottól független körülmények miatti késedelem esetén (pl. új koronavírus humájárvány miatti 

intézkedések) a Támogatott a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozattal a megvalósításra rendelkezésre 

álló időtartam legfeljebb 90 nappal egy alkalommal meghosszabbítható.  
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3. Felek tudomásul veszik, hogy a 3. számú mellékletében szereplő egyoldalú jognyilatkozat (a 

továbbiakban: hosszabbítási nyilatkozat) Támogatott általi határidőben történő benyújtásával a Projekt 

megvalósítási határideje automatikusan az abban szereplő dátumra módosul jelen szerződés külön 

módosítása nélkül.  

 

4. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósítási határidejének 

módosítására kizárólag egy alkalommal van lehetősége a szerződés időtartama alatt. A hosszabbítási 

nyilatkozat benyújtásával a Projekt megvalósítási határideje a jelen szerződésben rögzített Projekt 

megvalósítási határidő utolsó napja jelen szerződés III.2. pontjában rögzített határidő utolsó napját követő 

90. napra módosul. Határidőben benyújtottnak kell tekinteni a hosszabbítási nyilatkozatot, ha az a III.2. 

pont szerinti határidő utolsó napján, az ügyfélfogadási idő végéig leadásra kerül a Főpolgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy amennyiben azt a benyújtási határidő utolsó napjáig igazolt módon 

postára adták a Főpolgármesteri Hivatalnak. 

 

VII. SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE  

 

1.  Jelen szerződés megszűnik   

a) a Felek szerződésszerű teljesítésével,   

b) közös megegyezéssel,  

c) a VII.2.  és VII.3.  pontban foglalt súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással 

vagy elállással,  

d) a szerződés olyan okból történő ellehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős.  

 

2. Támogató a Támogatotthoz intézett, a Támogatott jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek 

súlyos megszegése esetén, írásban közölt egyoldalú jognyilatkozattal elállhat a szerződéstől, illetve 

azonnali hatállyal felmondhatja azt. Kötelezettségeinek súlyos megszegésének minősül különösen, de nem 

kizárólagosan:   

a) a támogatást nem a jelen szerződésben vállalt feladat megvalósítására használja fel,  

b) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, így 

különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési, tájékoztatási kötelezettségének,   

c) az elszámolási, beszámolási, illetve hiánypótlási kötelezettségének határidőben nem vagy 

nem megfelelően tesz eleget, illetve azt elmulasztja,  

d) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott jelen szerződést érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis adatot szolgáltatott, értesítési kötelezettségét elmulasztotta, vagy indokolatlanul 

késedelmesen tájékoztatta Támogatót,  

e) a Támogatott a jelen szerződésben keretében adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, 

f) ellene csőd, - felszámolási, - vagy végelszámolási eljárás, illetve egyéb, a megszüntetésre 

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul. 

 

3. Az azonnali hatályú felmondást írásban kell közölni a Támogatottal. Azonnali hatályú felmondás 

esetén a szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 
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4.  Ha a Támogató a jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondja, a Támogatott köteles a 

támogatás teljes összegét egy összegben – a felmondás kézhezvételétől számított 30, azaz harminc napon 

belül – az átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 

kamattal növelten visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú 

számlájára. 

 

5. Támogató a jelen szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a támogatás 

hasznosításában résztvevő bármely – a Támogatottal közvetlen, vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik fél – szervezet a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

 

6. Támogatott bármely szerződésszegése esetén legfeljebb 5, azaz öt évre kizárható a Támogató által 

biztosított támogatási lehetőségekből. 

 

VIII. KAPCSOLATTARTÁS  

 

1. Felek megállapodnak, hogy egymás között minden, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 

nyilatkozatot, értesítést vagy megkeresést e-mailben küldenek meg egymásnak. Az elektronikus úton 

küldött üzenetek, főszabály szerint az elektronikus üzenet kézbesítéséről szóló igazolás 

visszaérkezésével tekintendők kézbesítettnek, de ha kézbesítési igazolást a Felek nem használnak, 

abban az esetben a kiküldés napján tekintendő az elektronikus üzenet kézbesítettnek.  

 

Támogató részéről kijelölt kapcsolattartó:  

név: Kovács Tünde főosztályvezető   

cím:  1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

elérhetősége: 06 1 999 8138 

 

Támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó:  

név: 

címe:  

elérhetősége:  

  

2. Jelen szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja 

cégszerűen aláírt levél, melyet tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni vagy a Főpolgármesteri 

Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen leadni.   

 

3. Felek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást a kapcsolattartásra jogosultak személyében vagy 

elérhetőségeiben (a továbbiakban: adatai) bekövetkező esetleges változásokról, mely változás nem 

minősül szerződésmódosításnak. A kapcsolattartók adataiban bekövetkezett változás a másik Féllel való 

írásbeli közléstől hatályos.  
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IX. KÖZPÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK  

 

1. A támogatás felhasználása során, szükség esetén a mindenkor hatályos ÁFA törvény és vonatkozó 

jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia a Támogatottnak.  

 

2. A Támogatott kijelenti, hogy   

- a jelen szerződésben, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 

körűek, valódiak, hitelesek,  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései alapján – a jelen szerződés 

megkötésének napján – átlátható szervezetnek minősül  

- nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene nem folyik jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, 

Budapest Főváros Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, illetve nincs ellene 

folyamatban végrehajtási eljárás,  

- nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített 

fizetési kötelezettsége,  

- jelen szerződésben meghatározott naturális teljesítéseket más támogató felé nem számolja el,  

- nyilatkozik arról, hogy vonatkozásában az Áht. 48/B. §-ában meghatározott követelmények 

maradéktalanul teljesülnek, 

- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja, 

- nyilatkozik arról, hogy a támogatás tekintetében adólevonási jog illeti-e meg (ÁFA nyilatkozat 4. sz. 

melléklet), 

 

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy  

- az Állami Számvevőszék, valamint az arra jogszabályban feljogosított egyéb szervek az átutalt 

támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhetik, vizsgálhatják a jelen szerződést és a 

támogatás felhasználása során keletkező további szerződéseket,  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből 

(a továbbiakban Adatvédelmi tv.) fakadó kötelezettségének eleget téve, a Támogató a jelen szerződés 

közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) 

közzéteszi internetes portálján (http://www.budapest.hu),   

- az Adatvédelmi tv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekű nyilvános adatként nem minősül üzleti 

titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli,  

- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az Adatvédelmi tv. 27 § (3a) bekezdése 

alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan és a jelen szerződés megkötésekor átadott 

dokumentumokban bekövetkezett változásokról nyolc napon belül írásban tájékoztatást ad, szükség esetén a 

jelen szerződés módosítását kezdeményezi.  

 

4. Támogatott vállalja, hogy: 

- a jelen szerződéssel kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, 

- a támogatást az Nvtv. rendelkezéseinek, valamint a jelen szerződés előírásainak és a meghatározott célnak 

http://www.budapest.hu/
http://www.budapest.hu/
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megfelelően használja.  

- a támogatás hasznosításában – a Támogatottal közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik 

félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

 

1. Felek jelen szerződés teljesítése során folyamatosan együttműködve, egymással egyeztetve járnak el és 

egymást a jelen szerződést érintő lényeges adataikban bekövetkező esetleges változásokról 

haladéktalanul értesíteni kötelesek. 

2. Támogatott vállalja, hogy amennyiben a Projekttel kapcsolatban a sajtónak vagy más szervnek 

nyilatkozatot tesz, ennek során megjelöli, hogy „a Projekt Budapest Főváros Önkormányzatának 

Közösségi költségvetésének támogatásával valósult meg”. Nyilatkozattétel előtt a Támogatott köteles 

írásban értesíteni a Támogatót.  

3. Amennyiben a Támogató bármely, a jelen szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, 

tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, 

szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül.  

4. A Támogató indokolt esetben jelen szerződésben rögzítetteken túl is jogosult a Támogatottól a 

Pályázatra vonatkozóan információt kérni (akár szóban, akár írásban), a Támogatott pedig köteles azt 

haladéktalanul megadni az információ kérésének formájában.  

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezései az irányadók.  

6. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1. sz. (Felhatalmazó levél), a 2. sz. (Teljesítés 

igazolás), a 3. sz. (Projekt megvalósítási határidejének módosításáról szóló nyilatkozat), a 4. sz. (ÁFA 

nyilatkozat) mellékletek. 

 

A Felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. A szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány a Támogatót, 

1 (egy) példány a Támogatottat illeti meg. 

 

Budapest, 202.. ………………………..  Budapest, 202. ……………………….. 
 

 
 
………………………………………                                                  ….……………………………………. 
Budapest Főváros Önkormányzata                                
Karácsony Gergely főpolgármester                                                             Támogatott 
              hatáskörében eljárva                                                      
 Kerpel-Fronius Gábor Főpolgármester-helyettes 
                     Támogató                                                            

            

 
 
A pénzügyi ellenjegyzést végezte:  
202.                     hó      nap 
 
 
…………………………………………... 
           
Berente Katalin 
gazdasági igazgató 
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A Támogatási szerződés 1. számú melléklete  

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

az FPH144/…………-…………/…….. iktatószámú szerződéshez 

Tisztelt 

………………………………………… 

………………………………………… 

számlavezető pénzintézet neve, címe 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával, ………………. napján, 

………………………………… tárgyú szerződést megkötöttük. 

Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kedvezményezett által benyújtandó beszedési 

megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:  

 Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:    

 Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma:  

  

 Kedvezményezett neve:   Budapest Főváros Önkormányzata 

 Kedvezményezett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma:  

11784009-15490012 

A felhatalmazás időtartama a szerződéskötés napjától visszavonásig. 

A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni: 

− Támogatási Szerződés hiteles másolata 

További feltételek:  

a. beszedési megbízásonkénti értékhatár: a támogatás összege ….............................. Ft +       a 

támogatási összeg maximum 10%-a, azaz mindösszesen: …......................... Ft.  

b. a benyújtás időpontja: a Támogatási Szerződésben meghatározott elszámolási határidő lejártát 

követő 20. munkanaptól. 

c. fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb: 35 nap 

d. a felhatalmazás a felhatalmazó levél időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli 

hozzájárulásával vonható vissza 

Kelt: Budapest, ….... év .................. hó ….. nap 

............................................       Fizető fél számlatulajdonos 

A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük. 

Kelt,………………………………………..,  …….év, ………………………….hó, ………nap. 

  

……………………………… 

Számlavezető pénzintézet 
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A Támogatási szerződés 2. számú melléklete 

 

 

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 

 

Állatterápiás programok idősotthonokban 

 
 
 
Idősotthon megnevezése: …………………………………………… (továbbiakban: Intézmény) 
Címe: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Foglalkozás 

megnevezése  

(csoportos vagy 

egyéni terápia)  

Foglalkozás 

megvalósításának 

időpontja  

Foglalkozáson 

résztvevők 

száma 

Foglalkozás 

díja 

Intézményi foglalkozásvezető neve, 

aláírása 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Összesen    

 
 

Nevezett idősotthon intézményvezetője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti 

állatasszisztált terápiás foglalkozás(ok) az Intézményben megvalósításra került(ek). 

 

Budapest, 2022. ………………………… 

        P.H. 

……………………………………………………. 

aláírás 
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A Támogatási szerződés 3. számú melléklete 

 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 

Alulírott 

(NÉV) 

………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

adószám: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

számlaszám: 

.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 képviselője:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

székhelye: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

cégjegyzékszám/nyilvántartási…………………………………………………………………………………… 

 

adószám: 

.………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

képviseli:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott), 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata  

székhelye:  1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám:  15735636-2-41 

számlaszám:  11784009-15490012 

KSH szám:  15735636-8411-321-01 

képviseli:  Karácsony Gergely főpolgármester  

mint Támogatóval (a továbbiakban: Támogató) 

…………….……………… iktatószámon, ………...........................………………………….……….. időpontban 

az „Állatterápiás programok idősotthonokban” címen meghirdetett pályázat elbírálását követően, az általam 

benyújtott pályázat támogatása céljából ……………….. napon megkötött szerződés II.1. pontjában rögzített 

Projekt megvalósítási határidejét jelen egyoldalú nyilatkozattal, a szerződés VI.2. pontjában rögzítettek szerint 

további 90 nappal kérem meghosszabbítani. 

Indokaim: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

A szerződés VI.2. pontja szerint „Felek tudomásul veszik, hogy az 3. számú mellékletében szereplő egyoldalú 

jognyilatkozat Támogatott általi benyújtásával a Projekt befejezési határideje módosul jelen szerződés külön 

módosítása nélkül. 
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A szerződés VI.4. pontja alapján „Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Projekt 

megvalósítási határidejének módosítására kizárólag egy alkalommal van lehetősége a szerződés időtartama 

alatt. A hosszabbítási nyilatkozat benyújtásával a Projekt megvalósítási határideje a jelen szerződésben 

rögzített Projekt megvalósítási határidő utolsó napja jelen szerződés III.2. pontjában rögzített határidő utolsó 

napját követő 90. napra módosul. Határidőben benyújtottnak kell tekinteni a hosszabbítási nyilatkozatot, ha az 

a III.2. pont szerinti határidő utolsó napján, az ügyfélfogadási idő végéig leadásra kerül a Főpolgármesteri 

Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy amennyiben azt a megvalósítási határidő utolsó napjáig igazolt módon 

postára adták a Főpolgármesteri Hivatalnak. 

 

Budapest, …………………………………………. 

 

 

................................................................... 

Támogatott  

 

 

…………………………………………….………………… 

képviseletében: 

 

 

……………………………………………………….……. 
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Támogatási szerződés 4.sz. melléklete 

 
ÁFA nyilatkozat  

támogatások elszámolására 
 
Kedvezményezett neve:  
Kedvezményezett adószáma:  
 
Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki! 
(ne feledje a lap alján is aláírni!)  

1.  A kedvezményezett nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 
kerül figyelembevételre. 
 

Kelt:  P.h.  
a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

 

2.a.  A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban 
felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az 
elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre 

Kelt:  P.h.  
a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

 

2.b. A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog részben 
illeti meg. (pl. arányosítás, levonási tilalom stb.) A levonási joggal érintett ÁFA összege nem 
támogatható, az elszámolásnál a költségek ez esetben a levonási joggal érintett ÁFA 
összeggel korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.  
Kelt: 

P.h. 
a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

  

2.c  A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak, de a szerződésben megjelölt tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA tekintetében levonási jog nem illeti meg. 
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
 

Kelt:  P.h.  
a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 

 
Kiegészítő, tájékoztató adat(ok): 
 
A 2.b.) és c) pont választása esetében  
a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a tételes főkönyvi kivonatot, az ÁFA analitikát, valamint 
az ÁFA bevallás hitelesített másolati példányát a támogató rendelkezésére bocsátja, továbbá a 2. c.) 
választása esetében a levonható és a le nem vonható ÁFA összegére vonatkozó alátámasztó dokumentációt, 
kimutatást (számítást, tételes elkülönítést). 
 
A rendelkezésre bocsátás ideje: 
- az elszámolással egyidejűleg, vagy ha ez a bevallás időintervalluma miatt nem lehetséges, akkor 
-az ÁFA bevallás elkészülését követő 5 munkanapon belül 
 
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy fenti anyagok részét képezik az elszámolásnak, így az elszámolás  
lezárására csak a rendelkezésre bocsátást követően kerülhet sor. 
 
Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő 
adatokban változás következik be, azt a szerződés módosítására vonatkozó szabályok figyelembevételével, 
postai úton, a változást követő 8 napon belül eljuttatja a Támogató felé. 
 
Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
142.§-a által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként 
kötelezett az ÁFA megfizetésére, továbbá e körben ÁFA levonási jog nem illeti meg, az érintett ügylet(ek)ről 
az elszámolás során külön nyilatkozatot tesz és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat elkülönítetten kezeli. 
     

P.h. 
 

 ..………………………………………………….. 
 a kedvezményezett (cégszerű) aláírása 




