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BuDApESTI vÁnosvÉoő rcyrsü lrr
BUDAPEST
SZoBoSZLAI U. 2-4.
L126

Pályázati azonosító: 2O3t37 / 0437 O

Érkezett: 2027. Og. 1,2.

rurn röruyvxlnoÁs rollÉcluvR
Tárgy: Szerződés megküldése

TIszTELT Krov rzvÉruyrzrrtI

Mellékelten megküldöm a fenti azonosító számú támogatási szerződését és annak mellékleteit három példányban.
A szerződés egy példánya a Kedvezményezettnél marad, a fennmaradó két példányt (jogi személy által
cégszerűen) aláírva, postai úton kell visszaküldenie.

A támogatás utalásának feltétele, hogy:

- a szerződő felek áttal aláírt szerződés és a szabályosan kitöltött és a számlavezető által is aláírt
fel hatal mazó levelek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél legyenek,

- kizárőlag költségvetési szerv esetén az államháztartásról szőlő 2077. évi CXCV. törvény 37. §-ával
összhangban a szerződést - a pénzügyi ellenjegyzés dátumának megjelölésével - a pénzügyi
elIenjegyzésre jogosult személy is aláírta,

- a Kedvezményezettnek ne legyen az NKA-val, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumával és
jogelődjeivel szemben lejárt esedékességű, nem teljesített szakmai beszámolási és pénzügyi elszámolási
vagy zárő beszámolási, illetve egyéb pénzügyi kötelezettsége.

Amennyiben a szerződés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem küldi vissza az aláírt támogatási
szerződés 2 példányát, a számlavezető által is aláírt fe|hatalmazó levé! 2 példányát, úgy a támogatási
döntés hatályát veszti.

Budapest, &j * ;

Együttműködését köszöni

W)
ltalána

szántai Irén
os főigazgató-helyettes

Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca l3.
Tetephely: l 143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Levelezési cím: 1389 Budapest, Pf. 128.

www.emet.gov.hu il

5torrás

§

1

Nyomtatás: 2022.04.7I. t4:32



ry
EfutBF,Rt ERüFORF,AS
]Átvtc6nr;{5KEzELó

-n3§n{a
l,t r,: illz-í.; l-; ri.:,_llli;rl;.lil Aii',ii;

Pályázati azonosító : 2O3t37 / 0,437 O

rÁvocnrÁsI szrnzőoÉs
A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő

tá mogatás fel használására

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló jogszabályi feltételek és a pályázati felhívás szerint benyújtott pályázat
elbírálása alapján a KÖNYVKIAOÁS XOttÉGtuun, mint Támogató megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő /képviseli: Monszpart Zsolt főigazgató nevében eljár: Szántai lrén általános főigazgató-
helyettes, székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13, adószám: t532g174-2-42, |4^K törzskönyvi szám (PIR):
329II2, a továbbiakban: Támogatáskezelő/ és BUDApESTI vÁnosvÉoő ecyesüLET 1126 BUDApEST,
SZOBOSZLAI U,2,4, /a továbbiakban: Kedvezményezett/ a mai napon szerződést kötöttek az alábbiak szerint:

1.) A Kedvezményezett által 2027.09. 12. napon benyújtott, 203737/0437o azonosító szám alatt
nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz

BUDAPEST TEMPLoMAI / BUDA / PASARÉT, ÚJIAK,.,PESTHIDEGKÚT, RrueTEvÁRos / II. KERüLET
CIMU TOBBNYELVU KOTET KIADASARA

a KÖNYVKIAoÁs rollÉcIUM^o24/2o3/27 számú döntése vé9rehajtásaként a Támogatáskezelő

7oo.ooo Ft

összegű vissza nem térítendő támogatást folyósít. A támogatást a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban:
AlaP) 082092 Kőzművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkcióra
számolja el. A támogatás kifizetése államháztartáson belüli szervezetek esetében a K5O6. egyéb működési
célú támogatások államháztartáson belülre /K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülre rovaton, az államháztartáson kívüli szervezetek esetében a K512. egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre/K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton
történik. (17. pontban rögzíteftek szerint.)

2.) A Támogatáskezelő a támogatást a szerződés 15., 17, és 19. pontjában megadott feltételek és ütemezés
szerint utalja a Kedvezményezett 117O5OO8-20092737- számú számlájára. A Támogatáskezelő a
Kedvezményezett részére a támogatást valamennyi támogatási feltétel fennállása esetén folyósítja.

3.) A Kedvezményezett a támogatást kizárólag az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására használhatja
fel a pályázatban és a jelen szerződésben foglaltak szerint.
A megvalósítás teljesítési időtartam a: 2O2í-. 09. 14. - 2022. 12. 31.

4.) a.) A Kedvezményezett polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában a szerződés aláírásával nyilatkozik,
hogy az államháztartásról szőló 2OI1. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Árrt.) 50. §-ban
foglaltaknak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szőlő 368/2011. (XII. 31.)
Korm, rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel, továbbá a 75.§
(2) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint nem áll fenn harmadik személy irányában olyan
kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

b,) A Kedvezményezett a szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Támogatáskezelő részére átadott
dokumentumokban, továbbá a pályázati adatlapon tett nyilatkozatokban foglaltak'a jelen szerződés
aláírásána k időpontjában változatlanul fennál l nak.
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c.) A Kedvezményezett a szerződés aláírásáva! kötelezi magát arra, hogy a támogatási célt
(projektet) a vonatkoző jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal
és gondossággal valósítja meg, köteles az érvényes adó és társadalombiztosítási szabályokat
betartani. A nem magánszemély Kedvezményezett köteles ezen felül a program teljes, tényleges
pénzforgalmi kiadásait számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezelni, valamint az érvényes
számviteli, pénzügyi, közbeszerzési és egyéb gazdálkodási szabályokat betaftani, a
kőzbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (2)- (3) bekezdéseiben rögzített
feltételek fennállása esetén az ott előírt módon köteles a közbeszerzésl etjárás
lefolytatására. A Kedvezményezett köteles továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a
támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen az elszámolás elfogadását követő 10
évig megőrizni.

d.) Amennyiben a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege eléri
vagy meghaladja a 3 millió forintot és a támogatott program teljes, tényleges megvalósítási költsége
csökken a tervezetthez képest, a Támogató a támogatás összegét az összköltség csökkenésének
arányában - a költségtervben meghatározott egyes felhasználási jogcímek arányától függetlenül -
csökkenti, beleértve az elszámolható rezsit is.

5.) Ha a Kedvezményezett a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási szerződésben
meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a szerződésben foglaltaktól, köteles a támogatás
összegét az átutalás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
mértékben az Alap 10032000-00288767-00000000 számú bankszámlájára haladéktalanul visszafizetni.
A kamat számításakor az adott naptári félév teljes idejére a visszaköveteléssel érintett naptári félév első
napjá n érvényes jegyba nki alapkamat irányadó.
A visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Támogatáskezelő követelésének érvényesítése
elsősorban a banki felhatalmazó levél érvényesítésével történik.
Ennek eredménytelensége esetén az Ánt. alapján a Támogató értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, amely
az összeget és kamatait adók módjára hajtja be.

6.) a.) Az 1. pontban foglalt cél meghiúsulása esetében a Kedvezményezett köteles a Támogatáskezelőt -
indoklással - haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg a támogatás összegét az átutalás napjától a
visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamattal növelt mértékben az Alap (5. pontban megjelölt)
bankszámlájára visszautalni,

b.) A Támogatáskezelő jogosult a szerződéstől a jogszabályokban, különösen az Ávr. 96. §-ában
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén elállni, illetve azt felmondani. A szerződéstől elállás,
illetve a szerződés felmondása esetén a Kedvezményezett köteles a támogatás összegét az átutalás
napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresével növelt mértékben az Alap
ba nkszám lájára visszafizetn i.

c.) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő a támogatási szerződés módosítása,
felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a
jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos
mértékű - visszafizetését.

Nem rendeltetésszerű és jogszabálysértő a támogatás felhasználása, különösen amennyiben a Nemzeti
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáről szőlő 9/2006. (V.9,) NKöM rendelet
23. § (3) bekezdése alapján a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy
bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül, illetve e nélkül is, ha az az alapvető emberi és
alkotmányos jogokat, Így különösen a személyek - neme/ faja, nemzetisége vagy felekezete szerinti -

megkülönböztetésének tilalmát, mások vallásos meggyőződését (a lelkiismereti és vallásszabadságot)
sérti, a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
sérelmével jár.
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A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának követelménye a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993.
évi XXIIL törvény 7,§ (1) bekezdésében rögzített kulturális célokkal, többek között a nemzeti és
egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, hazai és határon túli terjesztésének
megvalósulásával összhangban értelmezendő.

Az 5. és 6. pontban foglaltak esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a szerződéshez mellékelt
felhatalmazó levél.

A 6.) a.) és b,) pontban szereplő kamatok számításakor az adott naptári félév teljes idejére a
visszaköveteléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó.

7.) A Kedvezményezett a szerződés teljesítéséről 2023. 03. 01. napig beérkezően a www.nka.hu portálon
elérhető felhasználói fiókon belül található ,,elszámolás benyújtása" menüponton keresztül elszámolást
tartozik a Támogatáskezelőhöz benyújtani, ezen belül:

- a támogatott cél megvalósításáról szóló SZAKMAI BESZÁMOLÓT ,,pdf" formátumban (kiadvány esetén
figyelemmel a 10. és 11, pontban foglaltakra),
A szakmai beszámolónak a pályázati felhívásban és a 17. pontban meghatározottakon kívül kötelezően
tartalmaznia kell a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait és a
megva lósítás ered ményességének elemzését.

- a támogatási összeg felhasználását igazoló PÉNZÜGYI ELSZÁMOLAST a Kedvezményezett nevére és
címére kiállított eredeti, az áru/szolgáltatás pontos megnevezését tartalmaző, záradékolt bizonylatokat
(számlák, számlát helyettesítő okiratok, szerződések, egyéb bizonylatok) és a pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatokat (banki kivonatok) ,,pdf" formátumban a ,,pénzügyi elszámolás benyújtása" cím alá feltöltve
(záradékolás: az eredeti számlára rá kell vezetni ,,Elszámolva a 203137/04370 számú támogatási
szerződéshez"),

A pénzüovi elszámolásban benyújtott bizonylatok, illetve az azokon feltüntetett pénzügyi teljesítés
dátuma - a támogatás kiutalásának időpontjától függetlenül 2O21, 07. L5. - 2023. 02. 13. időtartamra
szólhat, amely időtartam az Ávr. alapján a támogatott tevékenység időtartamának tekintendő.
A Kedvezményezett a támogatási cél megvalósítása során a költségvetési támogatás és - ha előírásra került
- a saját forrás terhére kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás
megrendelésére irányuló szerződést kizárólag Írásban köthet/ amely dokumentumot a Kedvezményezett a
pénzügyi elszámoláshoz köteles feltölteni.

Amennyiben a támogatási cél megvalósításában a Kedvezményezett megbízásából közreműködők,
alvállalkozók vesznek részt, akkor az általuk kiállított - kizárőlag a 17. pontban meghatározott jogcímekre
vonatkozó - számlák közvetítői díjat nem tartalmazhatnak.
Megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a pénzü9yi elszámoláshoz a megbízási díjak, tiszteletdíjak
számlázott szellemi tevékenység szerződéseit - értékhatártól fü9getlenül - fel kell tölteni a
számlák/bérszámfejtő lapok és ezek kifizetési dokumentumai mellékleteként. Ha a tiszteletdíjban részesülő
magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a
gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazolő, továbbá a tiszteletd0 átvételét nyugtázó
nyilatkozat is szükséges, mely letölthető a www-r,ka.t]u / információk Qájékoztató a tiszteletdíjban
részesülő magánszemélyek nevében kiállított számlákkat tőrténő elszámoláshoz) menüpontról. Amennyiben
a szerződéskötés három oldalúan történik (a szerződést a tevékenységet végző magánszemély is aláírja)
úgy nyilatkozat megküldése nem szükséges,
Az idegen nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni kell,
melynek tényét aláírással szükséges igazolni a Kedvezményezettnek.
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A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra
tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítési
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani.
Abban az esetben, ha a számlán nem szerepel illetve nem állapítható meg a teljesítés időpontja, úgy a
számla kifizetésének napján érvényes - az MNB által közzétett - középárfolyamon átszámítva kell az
elszámolásban szerepeltetni,

A számlavezetésre kötelezettek 1,5 M Ft feletti kifizetéseket kizárőlag banki átutalással teljesíthetnek.
A támogatás terhére tényleges pénzmozgással nem járó - kompenzálással, engedményezéssel teljesített -
költség nem számolható el,

A Támogatáskezelő a Kedvezményezettet a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáről az
elfogadást követő 30 napon belül írásban értesíti, továbbá a Támogatáskezelő közzéteszi a szakmai
beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását.

8.) a.) A szakmai kollégium köteles és egyben jogosult a szakmai beszámolót és a zárő beszámolót elbírálni, a
Támogatáskezelő pedig a támogatás felhasználását pénzügyileg ellenőrizni. A Támogatáskezelő jogosult
a Kedvezményezettől az elszámoláshoz szükséges minden adatot, bizonylatot bekérni, az elszámolást
indokolt esetben kiegészíttetni.

b.) A Támogatáskezelő Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztálya jogosult a Kedvezményezettnél pénzügyi
ellenőrzés, illetve az illetékes szakmai kollégium és/vagy az általa kijelölt kollégiumi ta9(ok)
bevonásával teljesítmény-ellenőrzés keretében - az NKA portálon közzétett ellenőrzési program szerint
- helyszíni vizsgálatot taftani, ennek során az etszámoló lapon feltüntetett teljes tényleges
megvalósítási költség összegét a szerződés 4. pontja szerinti elkülönített számviteli nyilvántartás
alapján vizsgálni.

c.) A támogatás felhasználását az Ánt. költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó
rendelkezéseiben foglalt szervezetek is jogosultak ellenőrizni, Ennek során a Kedvezményezett köteles
a költségvetési 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 neki felróható okból nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, a
Támogatáskezelő jogosult a szerződést felmondani, és a Kedvezményezett köteles a támogatás összegét az
5, pontban foglaltaknak megfelelően visszafizetni.

9.) A támogatás összege főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, az egyszerűsített foglalkoztatás
céljaira létrehozott munkaviszonyban kifizetett munkabérre és közterheire, valamint visszaigényeIhető
általános forgalmi adóra nem használható fel.

10.) Amennyiben jelen szerződés 77. pontja PR kötelezettséget taftalmaz, úgy a Kedvezményezett az 1.
pontban megjelölt támogatási cél megvalósítása során, továbbá a támogatási céllal kapcsolatos média
megjelenéseknél, közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám és PR anyagokon
köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint az NKA teljes nevét és emblémáját kifogástalan
nyomdatechnikai minőségben, jól láthatóan elhelyezve, On-line tartalmaknál, internetes felületeken az
NKA nevét és a logóját is a www.nka.hu webcímre mutató linkkel is ki kell egészíteni.
A Kedvezményezett ennek a kötelezettségének teljesítését az elszámolásában köteles megfelelő módon
igazolni. Azembléma letölthető a www.nka.hu portálon az Impresszum menüpont alatt.
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11.) Kiadványok (könyvek, CD, DVD, album, naptár, stb.) támogatása esetében a Kedvezményezett köteles a

kiadvány egy példányát a Támogatáskezelő részére - a pályázati azonosítószámra hivatkozással - postai
Úton megküldeni. (cím: EMET NKA Igazgatósága Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztály 1389 Bp, Pf.: 128,)

12,) Nem kell a támogatási szerződést módosítani,

a) ha a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási
határidő időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a három
hónapos késedelmet nem haladja meg, illetve a pályázati felhívásban foglalt határidőt a három hónapos
késedelemmel nem lépi túl;

b) a szakmai, műszaki tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a Kedvezményezett által a
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg.

A 12. a) és b) pontban foglalt változásokról a Kedvezményezett a felhasználói fiókon keresztül, a pályázatok
menüpont alatt található ,,módosítások" cím alatt a Támogatáskezelőt tájékoztatni köteIes legkésőbb jelen
szerződés 3. pontjában meghatározott véghatáridőig. A tájékoztatást követően a pályázati felhívás alapján a
t2. a) és b.) pontban foglalt feltételek fennállását a Támogatáskezelő mérlegeli.

13.) a,) A Kedvezményezett - amennyiben az a pályázati felhívásban foglaltakkal nem ellentétes - indokolással
alátámasztva, e9y alkalommal és a 3,) pontban jelzett határidő lejárta előtt a Felhasználói fiókon
keresztül benyújtott módosítási kérelemmel igényelheti a megvalósítás teljesítési határidejének
legfeljebb 6 hónapos meghosszabbítását. A 6 hónapot - illetve a pályázati felhívásban megjelölt
megvalósítási határidőt - meghaladó meghosszabbítást a szakmai kollégiumhoz címzett kérelemmel
igényelheti a Kedvezményezett.

b.) A Kedvezményezett - indokolással alátámasztva - egy alkalomma! és a 7.) pontban jelzett határidő
lejárta előtt a Felhasználói fiókon keresztül benyújtott módosítási kérelemmel igényelheti az
elszámolási határidő legfeljebb 6 hónapos meghosszabbítását.

c,) Az előzőekben foglalt határidők módosítását második alkalommal csak különösen indokolt esetben a
Felhasználói fiókon keresztül benyújtott módosítási kérelemmel igényelheti a Kedvezményezett. A
szakmai kollégium engedélyével történő szerződésmódosítást követően további
szerződésmódosításra ni ncs tehetőség.

d.) A Kedvezményezett - indokolással alátámasztva - egy alkatommal kérheti a Támogatáskezelőtől a
felhasználási jogcím(ek) módosítását, de ez a módosítás csak a pályázati felhívásban szereplő
jogcímekre történhet, Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, amennyiben a megvalósítás feltételei
lényegesen megváltoztak, és azt megfelelően dokumentálják.

e.) A támogatási cé! módosítására a szerződésmódosítás keretében nincs lehetőség. A pályázati
cél megváltoztatása esetén a Kedvezményezett köteles a korábban kiutalt támogatást haladéktalanul
visszautalni. Az új témának megfelelő program leírásával, költségvetésével és egyéb, az érdemi
döntéshez szükséges mellékletek benyújtásával adhat be új pályázatot.

Szerződésmódosítás iránti kérelmet a Kedvezményezett a felhasználói fiókon keresztül, a pályázatok
menüpont alatt találhatő ,,szerződés módosítása" cím alatt nyújthat be.

Rz Ánt. 48/A, § (3) bekezdése alapján a Támogató részéről egyoldalú szerződésmódosításra van lehetőség,

14.) Jelen szerződés csak akkor jön létre, ha a Kedvezményezett az általa aláírt szerződés 2 példányát és a
számlavezető által is aláírt felhatalmazó levél 2 példányát a kézhezvételtől számított 30 napon belül
visszaküldi a Támogatáskezelőnek.

Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

Telephely: l 143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Levelezési cím: 1389 Budapest, Pf. 128.
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15.) A támogatás utalására nem kerülhet sor, amennyibenl
. a kedvezményezett a szerződést és a szabályosan kitöltött és a számlavezető által is aláírt

felhatalmazó leveleket vissza nem küldi a Támogatáskezelő részére,

. a kedvezményezettnek az Alappal, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumával és jogelődjeivel

szemben nem teljesített szakmai beszámolási, pénzügyi elszámolási és záró beszámolási, illetve
egyéb pénzügyi kötelezettsége áll fenn.

16.) A Kedvezményezett magánszemély név, cím változásait, a Kedvezményezett gazdálkodó szervezet ezeken
túl az adószám, a gazdálkodási forma változásait, valamint az ellene indult csőd-, felszámolási és

végelszámolási eljárást is - B napon belül - a Támogatáskezelőnek köteles bejelenteni, Ha a

Kedvezményezett tevékenység megvalósításában vagy a támogatási szerződés feltételeiben változás
következik be, a Kedvezményezett a tudomásra jutásától számított B napon belül köteles erről a

Támogatáskezelőt értesíteni.

A 2. pontban megjelölt számlaszám megszűnése vagy változása esetén a Kedvezményezett a változás
bejelentésén túl megküldi a Támogatáskezelő részére az új számlaszámra vonatkozó, érvényes felhatalmazó
levelet két példányban.

A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a felelősséget a Kedvezményezett viseli.

17.) A támogatás felhasználási jogcímei és meghatározott egyéb rendelkezések:

a.) A Kedvezményezett által megadott tervezett összes költség: 990.000 Ft

b.) A támogatás intenzitása: 69,517o

c.) A támogatás összege a 2021.09.13-i benyújtási határidejű (újraindítás száma: 366) pályázati felhívás
adott altémájában felsorolt kiadási jogcímekre használható fel. A Kol!égium a felhívásban szereplő
jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat, ezért a jogcímre vonatkozó módosítási kérelem
elutasításra kerül.

A tiszteletdíj/ak, jogdíjlak kifizetése lehet dologi (számlás) vagy személyi jellegű kifizetés is. Személyi
jellegű kifizetés esetében a kapcsolódó járulékokra is fordítható a támogatás.

A támogatás legalább 2oo/o-át -mely tartalmazhatja a járulék összegét- szerzői tiszteletdíj jellegű

kifizetésre ke|l fordítani a vonatkozó pályázati felhívás szerint.

Marketing és hirdetési költségekre a támogatás maximum 10o/o-a számolható el.

Az elszámolás fenntartási és üzemeltetési kiadásokat (rezsiköltséget) nem taftalmazhat.

Kedvezményezett köteles a Kollégium által megnevezett 20 könyvtárba eljuttatni a támogatott
kiadványból 1-1 példányt, annak megjelenésekor. A könyvtárakba eljuttatott példányok mindegyikén -
az NKA érvényes logója mellett- fel kell tüntetni és/vagy matrica formájában beragasztani az alábbi
szöveget: "Ez a kötet ingyenesen jutott el a könyvtárba a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási
programja keretében. Megjelenés éve" (Az NKA emblémája letölthető az Impresszumból a

https://nka.hu/impresszum/ linken. A könyvtárak listája a https://nka.hu/kollegiumi-palyazatok/ linken
"könyvtárlista kereskedelmi forgalomba kerülő kiadvány megjelentetéséhez" néven találhatÓ. A
beszállított könyvek áfája a támogatott pályázót terheli.

A kiadványt az A2o27/N9o74 számú pályázati adatlap mellékleteként benyújtott betétlapon feltüntetett
paraméternek megfelelően kell megjelentetni,

Magyarországon bejegyzett pályáző köteles a támogatott kiadványt ma9yarországi székhelyű
nyomdával előállíttatni.

Székhely: l085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

Telephely: l 143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Levelezési cím: 1389 Budapest, Pf. 128.
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A Könyvkiadás Kollégiuma csak a jogtiszta művek kiadását támogatja. A kiadásra szánt mű
felhasználására vonatkozó engedély megszerzése, valamint az engedélyből fakadó igények teljesítése a
Támogatott kötelessége és felelőssége, Az ebből eredő esetleges jogviták esetén a Támogatott tartozik
helytállni,

A Kollégium előírja, hogy az Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Irodájától a támogatott
kiadvány ISBN éslvagy ISSN számát a Támogatott köteles kikérni. Az ISBN és/vagy ISSN számot a
pály ázat sza km a i beszá molójá ba n is szere peltetni szü kség es.

A pályáző köteles a 10. pontban meghatározott pr rendelkezések szerint eljárni.

Kedvezményezett a szerződés aláírásával vállalja, hogy a pályázati célt a csökkentett támogatással is
megvalósítja.

Kiegészítés a Támogatási Szerződés 7. pontjához:

. fel kell tölteni a szakmai beszámoló betétlapot (a pályázati felhívásból tölthető le a
https://n ka. hu/kiemelt-kategoriak/arch ivu m/pa lyazati-felhivasok/nem -muveszeti-fotematikaj u-
allando-kollegiumok/konyvkiadas-2 tO9I3/ linken az adott altémánál, a Támogatott pályázat
esetén a szakmai beszámolónak taftalmaznia kell résznél),

. fel kell tölteni a 20 könyvtár igazolását a könyv átvételéről (a könyvtárak listája és könyvtári
igazolásminta a könyv átvételéről a https://nka.hu/kollegiumi-palyazatok/ linken tölthető le),

. a kiadvány további egy példányát az NKA Igazgatóságára (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Budapest Pf ,:72B.l3B9) kell postai úton eljuttatni.

Amennyiben a Támogatott az uniós állami támogatásről szóló nyilatkozatában a pályázat benyújtásakor
az a) és/vagy a b) lehetőséget jelölte, úgy a SZAKMAI BESZAMOLO-hoz csatolni kell a választását
megalapozó feltételek teljesülését alátámasztó nyilatkozatot. (A nyilatkozat alábbi linken érhető el:
https://www. nka. hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kolleg iu mok-felh ivasai Szakmai
beszámolóhoz feltöltendő nyilatkozatok (Uniós nyilatkozatokhoz kapcsolódóan)).

A támogatás kifizetése államháztartáson belüli szervezetek esetében a K506. egyéb működési célú
támogatások államháztartáson belülre rovaton, az államháztartáson kívüli szervezetek esetében a K512.
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton történik.

A program megvalósítása során Kedvezményezett köteles betartani a járványügyi készültség alatt a
rendezvények megta rtására vonatkozó m inden kor a ktuál is előírásokat.

1B.) Amennyiben a támogatás utalásának időpontjában az államháztartáson kívüli Kedvezményezettnek
köztartozása van/ az Átrt,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 támogatási összeg
kerül átutalásra.

A Kedvezményezett jelen támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit a fenti levonás nem érinti, azaz
köteles az 1. pontban meghatározott támogatási célt maradéktalanul megvalósítani, szakmai beszámolóját
és pénzügyi elszámolását, valamint zárő beszámolóját (amennyiben a 77.) c.) pontban szerepel ilyen
kötelezettség) a szerződésben meghatározottak szerint határidőben benyújtani.

19,) A támogatás utalásának várható időpontja:

2022. 04.25 700.000 Ft

20,) A felek az esetleges jogviták eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességében
állapodnak meg.

Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

Telephely: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Levelezési cím: 1389 Budapest, Pf. l28.
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2I.) A szerződéshez tartozó melléklet(ek):
- Felhatalmazó levél (vagy a számlavezető által rendszeresített felhatalmazó levél)

ó{olriis 7-
1i{Ir4-PqI n.,,, WM_!'€ dátum

űoá
v,

ul il.

szántai Irén
általá nos főigazgató-1

pénzügyi e enjegyző 2r/22 ÁPn, 1 9

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

jogi ellenjegyző

Jogi ellenjegyzés dátuma

vállaló

pénzügyi ellenjegyző
(költségvetési szerv esetén)

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma
BU DAPESTI VÁnOSVÉOŐ EGYESÜ LET

n

B
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P ály ázati azo nosító : 2 03 l37 / 0437 O

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt
OTP BANK NYRT.

(számlavezető neve, címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett
által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése BUDAPESTI VAROSVEDO EGYESULET
Felhatal mazással érintett fizetési szá mlájának

pénzforgalmi jelzőszáma :

1 1705008-2oo92737 -

Kedvezményezett neve Nemzeti Kulturális Alap
Kedvezményezett fizetési szám lájá nak

pénzforgal mi jelzőszáma :
1 003 2000 - 0 02BB7 67 -oo000000

A felhatalmazás időtartama: 2023
visszavonásigx.

03. 01,-tól - 2028.03, 01.-ig,x

aJ a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolnix

További feltételekx:

ien-

d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
e)-reeezetnienv esetC

Kelt, eV hó .., nap

BUDAP OSVÉDó E SüLET

OTP BANK NYRT

x nem kívánt rész törlendő
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