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HATÓSÁGI SZERZŐDÉS 

amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 92. §-
ában, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: Flt.) 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján létrejött 
 
egyrészről a Békés Megyei Kormányhivatal (címe:……, adószáma: ……, képviseli: ……, Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap területi előirányzat felhasználási keretszámlája: ……) a továbbiakban: Támogató , 

 
másrészről ügyfél neve, lakóhely/tartózkodási hely/szálláshely (a továbbiakban: Kedvezményezett ),   
születési hely, idő: ……, 
születési név: ……., 
anyja neve: ……, 
állampolgársága: ……., 
társadalombiztosítási azonosító jele: ….., 
adóazonosító jele: ……., 
bankszámlaszáma: ……., 
 
mint Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 
I. 

A szerződés tárgya 
 

1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogató vállalkozás indításának támogatásra az Flt. 17. §-a, a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a 
továbbiakban: MÜM Rendelet) 10. §-a alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási 
alaprészének decentralizált keretéből (a továbbiakban: NFA) − 2018. március 12. napján pályázatot írt ki. 
 
Kedvezményezett a …… ügyiratszám alatt nyilvántartásba vett, 2018. …... napján beérkezett pályázatát 
a Támogató 2018. ….. napon meghozott, ……. iktatószámú döntésével ….. Ft, azaz ….. Forint vissza 
nem térítendő tőkejuttatásban részesítette, ezért a Szerződő felek jogosultak - a döntésben 
megfogalmazottak szerint - a jelen hatósági szerződés megkötésére. 
 
Amennyiben előleg megállapítására is sor kerül, akkor a hatósági szerződés kiegészül az alábbi 
kikötéssel: 
A megállapított tőkejuttatásból 2018. …… napjáig a Támogató ….. Ft, azaz ….. Forint előleget folyósít. 
 
2.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett számára a fent említett 
pályázatában foglaltak alapján, vállalkozás indításának támogatása céljából a jelen hatósági szerződés 
1. számú pontjában foglaltak szerint támogatást nyújt.  

 
A Kedvezményezett vállalja, hogy egyéni vállalkozóként / mezőgazdasági őstermelőként / gazdasági 
társaság alapításával, annak személyesen közreműködő tagjaként / gazdasági társasághoz történő 
csatlakozással, annak személyesen közreműködő tagjaként létesített vállalkozási jogviszonyban (amely 
nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban, kivéve egyszemélyes korlátolt 
felelősségű társaság esetében, ahol az egyedüli tag által ellátandó ügyvezetői tevékenység megbízási 
szerződéses jogviszonyban is ellátható) önfoglalkoztatását legalább az alábbiakban megjelölt időpontig 
……. (TEÁOR’08 …..) tevékenység végzésével biztosítja: 
 

Vállalkozás megindításának kezd ő időpontja: 2018. ….. 
 
Beruházás befejezésének végs ő időpontja: 2018. ….. 
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Vállalkozói tevékenység fenntartásának id őpontja: 2021. …... 
 

3.) A Kedvezményezett a vállalkozás megvalósulását az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető 
hatóságtól a nyilvántartásba vételről kapott igazolás / mezőgazdasági őstermelői igazolvány / gazdasági 
társaság bejegyzésére vonatkozó cégbírósági végzés / változás bejelentés és társasági szerződés 
(alapító okirat) másolatának becsatolásával igazolja. 

 
4.) A vállalkozás megvalósításának nettó (ÁFA nélküli) / ÁFA visszaigénylésre nem jogosult 
Kedvezményezett esetén bruttó (ÁFA-val növelt) összköltsége …. Ft, azaz …… Forint /ÁFA 
visszaigénylésre nem jogosult Kedvezményezett esetén a vállalkozás megvalósításának bruttó (ÁFA val 
növelt) összköltsége …. Ft, azaz …… forint, amelyből:  
 

• vállalkozás indítás támogatásának mértéke : a vállalkozás megvalósítás nettó / bruttó 
összköltségének ……. %-a, amelynek összege: ….. Ft, azaz …… forint, 
 

• saját forrás mértéke : a vállalkozás megvalósítás nettó / bruttó összköltségének …. %-a, 
amelynek összege: …. Ft, azaz ….. forint, 

 
• egyéb forrás mértéke: a vállalkozás megvalósítás nettó / bruttó összköltségének …. %-a, 

amelynek összege: ….. Ft, azaz …… forint. 
 
A támogatás odaítélésének időpontja a jelen szerződés megkötésének dátuma. 
 

II. 
A támogatás összege és felhasználásának feltételei 

 
1.) Támogató vállalja, hogy a Kedvezményezettnek vállalkozás indításának megvalósításához megítélt 
….. Ft, azaz …… forint összegű vissza nem térítendő támogatást a Támogató a Kedvezményezett ….. 
pénzintézetnél vezetett …… számú számlájára utalja a jelen hatósági szerződés 1. számú mellékletében 
szereplő beruházás alapján. 
 
Amennyiben a jelen hatósági szerződés 1. számú mellékletében szereplő beruházás összköltsége 
csökken a beruházás megvalósítása során, a támogatási összeg megfelelő arányban csökkentésre 
kerül. 
 
Amennyiben előleg megállapítására is sor kerül, akkor a hatósági szerződés kiegészül az alábbi 
kikötéssel: 
A megítélt támogatás előlegen felüli része csak akkor utalható, ha az előleg elszámolása a 
Kedvezményezett részéről megtörtént. 
Ennek végső határideje: 2018. ……. 
 
2.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt vissza nem térítendő 
támogatási összeget a Kedvezményezett kizárólag a pályázatban szereplő, a jelen hatósági szerződés 
1. számú mellékletében (támogatás keretében beszerzett eszközök listája/építési tevékenység 
részletezése) felsorolt tételek beszerzésére használhatja fel, a számviteli jogszabályoknak megfelelően. 
 
3.) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása csak akkor kezdhető meg, ha 
igazolja a beruházáshoz szükséges valamennyi forrás meglétét (tulajdonosi hitel, további bankhitel, saját 
forrás megnövelése stb.).  
A támogatás folyósítására a fedezet rendelkezésre állását követően, azaz a jelzálogjog földhivatalnál 
történő bejegyzését / készfizetői kezesi szerződés megkötését / bankgarancia / biztosítói kézfizető 
kezesi kötelezvény / azonnali inkasszó megállapodásra vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat 
záradékolása és visszaigazolása után kerülhet sor. 
 
4.) A Kedvezményezett vállalja, hogy az eszköz megvásárlását követő 60. napon belül, de legkésőbb 
2018. december 5. napjáig a támogatott teljes beruházással elszámol. 
E határidő elmulasztása a támogatás igénybevételére jogvesztő hatállyal bír. 
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5.) A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás folyósításának egyéb szabályai a következők: 
 

 a) A támogatás folyósítása teljesítésarányosan, a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott 
számlák, kifizetést igazoló dokumentumok alapján utólag, forrásarányosan, vagy a fizetési 
határidős számlák esetén a saját forrás arányának megfelelő összeg megfizetésének 
igazolását követően a Kedvezményezett jelen hatósági szerződésben megjelölt (………) 
számlájára történik a kifizetési igény beérkezését követő 21 napon belül. 

 
 b) Az elszámolás határideje az eszköz megvásárlását követő 60. nap.  

 
 c) Amennyiben előleg megállapítására is sor kerül, akkor a hatósági szerződés kiegészül 

az alábbi kikötéssel: előleg folyósítása esetén a Kedvezményezett vállalja, hogy a 
folyósítást követő legkésőbb 2 hónapon belül becsatolja a kiutalt előlegnek megfelelő 
összegű számlákat. 

 
 d) Az elszámolás határideje a projekt befejezését - amennyiben a hatósági szerződés 

megkötésének időpontjáig a projekt megvalósult, úgy a hatósági szerződés hatályba 
lépését – követő 30. nap, de legkésőbb 2018. december 5. napjáig a támogatott teljes 
beruházással elszámol. 

 
 e) Kedvezményezett a támogatást a pályázathoz csatolt költségvetéssel és a jelen 

hatósági szerződéssel összhangban álló, a Kedvezményezett, mint egyéni vállalkozó / 
mezőgazdasági őstermelőként / alapítással érintett gazdasági társaság / csatlakozással 
érintett gazdasági társaság (adószáma: ……) nevére és címére szóló, és a pályázat 
benyújtását követően teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlák eredeti példányai 
csatolásával, a kifizetéseket igazoló költségszámlák alapján, illetve fizetési határidős 
számla esetén a saját forrás aránya megfizetésének igazolását követően veheti igénybe 
(ha a Kedvezményezett gazdasági társaságot alapít, illetve ahhoz csatlakozik, a 
bizonylatokon a társaság nevét és telephelyét kell feltüntetni. Gazdasági társasághoz 
történő csatlakozás esetén az elszámolásra benyújtandó bizonylatot a társaság 
ügyvezetéséért felelős személynek cégszerűen le kell igazolnia, hogy a vásárlás a 
támogatott önfoglalkoztatás támogatás terhére történt, a Kedvezményezett nevére és a 
hatósági szerződés számára történő hivatkozással, vagy a Kedvezményezettnek hitelt 
érdemlően igazolnia kell, hogy a pénzügyi bizonylaton szereplő vételár összegét a 
társaság részére tagi hitelként már a bizonylat kiállítását megelőzően folyósította). 

 
 f) Kedvezményezett a folyósításra vonatkozó igényét a Támogató részére nyújtja be - a 

jelen hatósági szerződés 2. számú mellékletét képező számlaösszesítővel, valamint 
részbeszámolóval/beszámolóval -, aki a teljesítést igazolja, majd a támogatás összegét a 
Támogató részéről történő utalványozás alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.  

 Csak a pályázatban előzetesen szereplő és a hatósági szerződés 1. számú mellékletével 
összhangban álló számlákat lehet elszámolás az alapjaként figyelembe venni. 

 
 g) A számlákon Kedvezményezettnek aláírásával kell igazolni a vásárolt termék átvételét, 

használatbavételét illetve a szolgáltatás igénybevételét.  
 Csatolni kell a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat (az eredeti számlák mellé csatolni 

kell a kifizetéseket igazoló banki átutalás bizonylatait, illetőleg készpénzkifizetés esetén a 
készpénz átadásáról szóló, bizonyító erejű iratok másolatát (pl. pénztári bizonylatok 
másolatát)), a vállalkozói szerződéseket, a megrendeléseket, valamint a támogatási 
összeg igénybevételére bejelentett személy(ek) által aláírt rendelkező levelet, illetve 
fizetési határidős számla esetén a saját forrás arányának megfizetését kell igazolni. 

 
 h) Kedvezményezett a megítélt támogatást – a záró pénzügyi elszámolás vagy az azt 

megelőző részelszámolás(ok) keretében − a pályázathoz csatolt költségvetéssel és a jelen 
szerződéssel összhangban álló, a pályázat benyújtását követően teljesített kifizetéseket 
igazoló költségszámlák eredeti példányainak bemutatásával (a támogatás folyósítása 
befogadott és hitelesített számlamásolatok alapján történik, az eredeti számlákat az 
elszámoláskor be kell nyújtani, és felülbélyegzést követően vissza kell adni a 
Kedvezményezettnek) és a jelen szerződés 2. számú. mellékletét képező összesítő lista 
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benyújtásával a hatósági szerződésben rögzített ütemezésben veheti igénybe, az 
összesítő listát a benyújtandó dokumentumokról minden egyes utalási kérelemhez 
mellékelni kell. 

 
 i) a 100.000,- Ft-ot, azaz Egyszázezer Forintot meghaladó egyedi értékű 

eszközök/áruk/szolgáltatások beszerzésére irányuló vásárlás esetén kötelező az írásban 
elküldött és visszaigazolt megrendelők megléte. 

 
 j) Támogató az elszámolás céljából benyújtott számlákon a számlára eső támogatási 

összeg elutalását a számla eredeti példányán aláírásával és bélyegzőjével igazolja. 
 

 k) Külföldi szállítók esetében a Kedvezményezett köteles saját költségének terhére a 
benyújtott számlákat, a számlákhoz kapcsolódó dokumentumokat hitelesen magyar 
nyelvre fordíttatni. 

 
 l) Kedvezményezett a beruházás befejezésétől számított 30 napon belül a Támogató 

részére megküldi a befejezett beruházásra vonatkozó üzembe helyezési dokumentációt, 
az állományba vételi bizonylatokat és az állóeszköz-nyilvántartó lapok másolatát. 

 
III. 

A támogatás fedezetére vonatkozó szabályok 
 
1.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kedvezményezett e hatósági szerződésből adódó 
kötelezettségei teljesítésének biztosítékául jelen hatósági szerződés mellékletei szerinti a(z) 
……………………………. Pénzintézet által a támogatási összeg 120%-ának erejéig kibocsátott feltétel 
nélküli és visszavonhatatlan garancia /, vagy  

 
a(z) ……………………………. Biztosító által a támogatási összeg 120%-ának erejéig a biztosítási 
szerződés alapján vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesi kötelezvény, / vagy  

 
a(z)……………………………………… (ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma) ingatlanra 
vonatkozóan a Szerződő Felek között létrejött, a támogatás összegének 150%-a erejéig megkötött 
jelzálog szerződés, / vagy 

 
készfizető kezesi szerződés a támogatási összeg 100%-a erejéig szolgál. 

 
2.) A biztosítékot Kedvezményezettnek legkésőbb az első pénzügyi elszámolás benyújtásáig kell 
rendelkezésre bocsátani, amelyre jelen hatósági szerződés aláírásával a Kedvezményezett 
kötelezettséget vállal. 
 
3.) Az ingatlanra vonatkozó jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó 
kérelmet a Támogató készíti el. A költségek a Kedvezményezettet terhelik.  
 
4.)  A Kedvezményezett köteles a fedezetként felajánlott ingatlant / ingóságokat biztosítani és a 
biztosítás kedvezményezettjének – káresemény bekövetkezés esetére – a Támogatót megjelölni. A 
kedvezményezetti jogosultságot tartalmazó biztosítási kötvényt a jelzálogszerződés aláírását követő 8 
napon belül a Kedvezményezett köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
5.)  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást a Támogató érdekkörében 
felmerült okból jogalap nélkül vette fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata 
nélkül, az erre irányuló felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben - köteles a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész számlájára visszafizetni. 
 
6.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen hatósági szerződés megkötésének feltétele az 
azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó levelének valamennyi számlavezető pénzintézete által 
záradékolt és visszaigazolt példánya/példányainak a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető 
fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 
rendelkezéssel együtt történő átadása Támogató részére. A felhatalmazói nyilatkozat mindaddig 
hatályos és érvényes, ameddig annak visszavonásáról a Kedvezményezett és a Támogató együttesen, 
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cégszerűen aláírt jognyilatkozattal nem rendelkezik. A támogatás folyósításának feltétele az azonnali 
beszedési megbízás becsatolása. A Támogató dönthet úgy, hogy a támogatási idő vége, vagy – 
amennyiben van –, a foglalkoztatási idő lejáratától számított 90-120. napban határozza meg a 
felhatalmazói nyilatkozat érvényességének végét. 
 

IV. 
A Kedvezményezett kötelezettségei 

 
1.) A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy önmaga foglalkoztatását a jelen hatósági 
szerződés aláírásának napjától -a Kedvezményezett által vállalt- 3 évig (legalább 2021. …. napjáig) 
kizárólag egyéni vállalkozóként / mezőgazdasági őstermelőként / gazdasági társaság tagjaként 
személyes közreműködési kötelezettsége alapján (amely nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve 
megbízási jogviszonyban, kivéve egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében, ahol az 
egyedüli tag által ellátandó ügyvezetői tevékenység megbízási szerződéses jogviszonyban is ellátható) 
vállalkozói jogviszony keretében biztosítja (önfoglalkoztatási kötelezettség).  
 
Az előzőekben megjelölt vállalkozói jogviszonyon kívül a Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, 
hogy az Flt. 58. §. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt az önfoglalkoztatási 
kötelezettség időtartama alatt sem a saját vállalkozásában, sem pedig más munkáltatónál nem létesíthet 
(a munkaviszonyba beleértve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést is).  
 
2.) Kedvezményezett vállalja, hogy összefoglaló jelentést készít a vállalkozásról a beruházás befejezését 
követő 30 napon belül és azt a Támogató részére legkésőbb 2018. ………. napjáig megküldi. 
 
3.) A Kedvezményezett vállalja, hogy a szerződéses jogviszony fennállása alatt (önfoglalkoztatási 
kötelezettség időtartama alatt) minden év január 31. napjáig beszámolót készít Támogató által 
meghatározott tartalommal, és azt a Támogató részére megküldi. 
 
4.) A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági szerződés megkötésének 
feltételeként meghatározott nyilatkozatokban vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. 
 
5.) Mezőgazdasági őstermelői tevékenység támogatása esetén a hatósági szerződés kiegészül az alábbi 
kikötéssel: Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség 
időtartama alatt az őstermelői tevékenységéből származó időarányos árbevétele meghaladja a Személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (Szja.) meghatározott, jövedelem szempontjából is 
figyelembe veendő összeghatárt. 
 
6.) Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen hatósági szerződés hatálya alatt együttműködik a 
Támogatóval, illetve annak megbízottjával, amelynek keretében: 
 

a) haladéktalanul írásban közli a Támogatóval, amennyiben a hatósági szerződés aláírásától 
számított három hónapon belül a hatósági szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek 
felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem 
kezdeményezi és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 
 
b) a jelen hatósági szerződés alapján igénybe vett támogatással létrehozott vagyont saját 
leltárában elkülönítetten tartja nyilván és kezeli, és csak a Támogató az Flt. 41/A. § (2) 
bekezdése szerinti, a jogutód kérelmére meghozott végzésbe foglalt előzetes jóváhagyásával a 
kötelezettségek más által történő átvállalásával idegenítheti el, adhatja bérbe, terhelheti meg, 
vagy apportálhatja.  
Elidegenítés esetén Kedvezményezettnek a bevételből a támogatás arányának megfelelő, de 
legalább a támogatással azonos összeget 8 napon belül vissza kell fizetnie.  
A Támogató előzetes jóváhagyása nélküli elidegenítés, bérbeadás, vagy apportálás esetén az 
elidegenítés, bérbeadás, apportálás napjával a Kedvezményezett szerződésszegést követ el, és 
a Kedvezményezettet a jelen szerződés VI. pontjában részletezettek szerinti visszafizetési 
kötelezettség terheli. 
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c) haladéktalanul köteles jelenteni a Támogató részére, ha a beruházás/a támogatott program 
megvalósítása meghiúsul, vagy megvalósítása tartós akadályba ütközik, továbbá ha a 
szerződésben részletezett ütemezéshez képest késedelmet szenved, 

 
d) Kedvezményezettnek az adólevonási jogában bekövetkezett változást a Támogatónak 
haladéktalanul írásban bejelenti, 

 
e) jelen hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek fennállásáig a Támogatót előzetesen 
tájékoztatja minden, a cég formáját, működését érintő fontos változásról (szétválás, egyesülés, 
összevonás, szünetelés, megszűnés, tulajdonosváltozás). 

 
7.) Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adólevonási 
kötelezettségében bekövetkező olyan változás esetén, amelynek következtében általános forgalmi adó 
levonási joga keletkezik, a változás és annak Támogató felé történő bejelentése közötti időszakban a 
támogatás ÁFA-val növelt összegéből az ÁFA tartalmat Támogató a további támogatásából levonja, 
illetőleg ezt az összeget visszafizettesse. 
 

V. 
A támogatás rendeltetésszer ű felhasználásának ellen őrzése 

 
1. Kedvezményezett a szerződéses kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében 

vállalja, hogy: 
 

a) a támogatás felhasználásáról, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközökről az ellenőrzés 
lehetőségét biztosító elkülönített nyilvántartást vezet, 
 
b) jelen hatósági szerződés IV/1. pontjában szereplő kötelezettség (önfoglalkoztatási 
kötelezettség) időpontját követő 30 napon belül záró beszámolót készít, amelyben tájékoztatást 
ad valamennyi vállalt kötelezettségének teljesítéséről, és azt a Támogatónak megküldi, 

 
c) Támogató által elvégzendő monitoring tevékenységhez az igényelt segítséget biztosítja, 
tudomásul veszi, hogy a Támogató a kötelezettségvállalással (önfoglalkoztatási kötelezettség) 
érintett időszak lejárta után egy éven belül is vizsgálhatja a támogatás hatékonyságát, ehhez a 
Támogatott a szükséges adatokat szolgáltatja. 

 
2. Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a Támogató, továbbá az általuk megbízott 

személyek, szervezetek, Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami 
Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a 
kincstár, és az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló 
és az ellenőrzési hatóság részére a pénzeszközök felhasználására vonatkozó ellenőrzési jogosultságot 
biztosítja. 
 

3. Kedvezményezett vállalja, hogy az állami pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára 
tekintettel, a pályázat keretében nyújtott, jelen hatósági szerződéssel érintett támogatás felhasználásával 
kapcsolatos tájékoztatást az előző pontban szereplő személyek, szervezetek részére üzleti titok címén 
nem tagadja meg. 

 
4. Kedvezményezett vállalja, hogy a hatósági szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti 

titok címén nem tagadja meg, de az Flt. 43.§-ában foglaltaknak megfelelően kérheti az iratbetekintési jog 
korlátozását. 
 

VI. 
A szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 
1. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen hatósági szerződés korábbi pontjaiba ütköző 

magatartáson túl szerződésszegésnek minősül, ha: 
 

a) a hatósági szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokban vállalt 
kötelezettségeit megszegi, vagy 
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b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(Ávr.) 97. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezik, 

 
c) Amennyiben előleg megállapítására is sor kerül, akkor a hatósági szerződés kiegészül az 
alábbi kikötéssel: előleg megállapítása és utalása esetén a megjelölt határidőig a számlákat nem 
csatolja be (az előleg összegével nem számol el), 
 
d) a támogatásból beszerzett eszközöket Támogató jelen hatósági szerződésben foglaltak 
szerinti hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja vagy apportálja, 
 
e) a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat nem működteti, 

 
f) a pályázatában vállalt tevékenységet (….. TEÁOR’08 ….) az önfoglalkoztatási kötelezettség 
időtartama alatt nem folytatja, 

 
g) a pályázatában vállalt tevékenységet (…. TEÁOR’08 ……) legkésőbb a beruházás 
befejezésekor (legkésőbb 2018. …... napjáig) nem kezdi meg, 

 
h) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel. 

 
A Támogató a felvett támogatást teljesítés-arányosan követeli vissza, a kötelezettségszegés időpontjától 
(de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat 
meghozatalának napjáig az Ávr. és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. törvény 119. § (6) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben, 
különösen, ha a jelen hatósági szerződésben meghatározott fenntartási időszak alatt vállalkozói 
tevékenységét nem folytatja. 
 

2. A Kedvezményezett szerződésszegése esetén a Támogató a támogatás további folyósítását 
megszünteti, és intézkedik a támogatás visszakövetelése iránt.  
A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának 
napjáig az Ávr. és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 
törvény 119. § (6) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni 
a közléstől számított, a határozatban megállapított visszafizetési határidőn belül a Támogató 10026005-
01710032-70000007 számú Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlájára. 
 
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségnek a visszakövetelésről rendelkező határozatban 
megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a 
támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. 
 

3. Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a Támogató nem teljesíti, a Kedvezményezett a 
teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén – a szerződésszegés tudomására jutásától 
számított harminc napon belül – az alperes lakóhelye/székhelye szerint illetékes közigazgatási és 
munkaügyi bírósághoz fordulhat. 

 
4. Támogató a támogatás visszakövetelése esetén a visszakövetelt támogatási összeg és a 

pótlékok megfizetésére irányuló követelését azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazói 
nyilatkozat útján érvényesíti. 

 
VII. 

A szerződés egyéb rendelkezései 
 

1. A támogatási ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor 
fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén a Kedvezményezett, vagy Támogató 
kezdeményezésére, a támogatási cél sérelme nélkül, a jelen hatósági szerződés az Ákr. 93. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján, közös megegyezéssel módosítható.  
Ha a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, vagy a Szerződő Felek között vita van a módosítás 
törvényi feltételei tekintetében, a felperes belföldi lakóhelye/székhelye, ennek hiányában a közigazgatási 
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szerv székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól kérhető a szerződés 
módosítása.  
 

2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen hatósági szerződésből fakadó 
jogvitákat közvetlen tárgyalás és egyeztetés útján, peren kívül kísérlik meg rendezni.  
Ennek eredménytelensége esetén a felperes belföldi lakóhelye/székhelye, ennek hiányában a 
közigazgatási szerv székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Ákr., az Ávr., a MüM Rendelet, valamint 
a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 
4. A mellékletek és a pályázat a jelen hatósági szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

 
Szerződő Felek a …... számozott oldalból, illetve …... fejezetből és összesen ….. pontból álló, 4 db − 
egymással szó szerint megegyező − eredeti példányban készült jelen hatósági szerződést figyelmesen 
elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt 
cégszerűen aláírták. 
 
Jelen hatósági szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 
 
 
Mellékletek:  
1. a támogatás keretében beszerzett vagy beszerezni kívánt eszközök / építési tevékenység listája, 
2. a fedezetre vonatkozó irat, 
3. kimutatás a vállalkozás indítását elősegítő támogatás utalásához benyújtott számlákról, 
4. a vállalkozás megkezdését igazoló dokumentum. 
 
Békéscsaba, 2018. ………………………. 
 
                       

 
 

 
 

 
                                                                                 

Kedvezményezett                                                                                 Támogató képviselője 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző:              
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 1. számú melléklet 

A saját forrás és a támogatás összege a pályázatban meghatározottakat figyelembe véve az 
alábbiakban felsorolt tételekhez használható fel: 
 
Gépek / műszaki berendezések / immateriális javak / ingatlan / építési tevékenységek: 
 

srsz.  Megnevezés  darab 
szám 

bruttó egységár 
(Ft/db) 

összesen 
bruttó ár                  

(Ft) 

Saját forrás           
(Ft) 

Támogatás            
(Ft) 

       

       

       

       

ÖSSZESEN      

 
 
Békéscsaba, 2018. …….. 
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3. számú melléklet 

 
Kimutatás az vállalkozás indítását el ősegítő támogatáshoz benyújtott számlákról 

 

A Támogatott neve, címe:……………………………………………………………………… 

Ssz 

A benyújtott 
bizonylat 

kiállítója, címe, 
adószáma 

A 
benyújtott 
bizonylat 
sorszáma 

A 
kiegyenlíté

s módja 

A kiegyenlítésre 
vonatkozóan 

csatolt 
dokumentum 

A számla 
bruttó értéke 

Megjegyzés* 

       

       

       

       

       

       

 Összesen      

* A megjegyzés rovatot a Békés Megyei Kormányhivatal tölti ki. 

 

A számlák, bizonylatok a ……………….. napon átadásra / átvételre kerültek. 

 

 …………………………………………  ………………………………….. 

  Átadó Átvevő 


