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Együtt: szerződő felek (a továbbiakban: szerződő felek) 
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel : 

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei: 
Támogató az „aii" mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló 
pályázati kiírás (a továbbiakban: Pályázati kiírás) 6. pontjának keretei között az 1. (2) 
bekezdésben, valamint a jelen Szerződés 2.1. pontjában rögzített szakmai feladat 
megvalósítására nem visszatérítendő pénzügyi támogatás nyújtásáról döntött a 
Kedvezményezett részére . 

2. A szerződés tárgya: 
2.1. Kedvezményezett vállalja, hogy gondoskodik a Duna Mozi digitális fejlesztéséről (a 
továbbiakban együtt: szakmai feladat). 

2.2. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a pályázatban foglalt adatok és dokumentumok teljes 
körűek, valódiak és hitelesek. 

3. A támogatás összege, forrása: 
3.1 A szakmai feladat elvégzésére TáP{-ogató 7.500.000 Ft-ot, azaz hétmillió ötszázezer 
forintot (a továbbiakban: Támogafasi öss~eg) ítélt meg Kedvezményezett részére. 

3.2 A támogatás fonása: Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 6. pontja szerinti központosított előirányzat. 

3.3 A Kedvezményezettnek a szakmai feladat teljesítése során a Pályázati kiírás 6. pontja 
alapján a teljes fejlesztési költség legalább 25%-át saját forrásként kell biztosítania. 

3.4 A Pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatás átadásra kerül a pályázatban megjelölt 
mozi üzemeltetője, a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár részére, címe: 
2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. (a továbbiakban: végső kedvezményezett) a Pályázati 
kiírásban meghatározott cél megvalósítása érdekében. 
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3.5 A Kedvezményezettet - nyilatkozata alapján - adólevonási jog nem illeti meg. A -
Kedvezményezett nyilatkozata alapján- végső kedvezményezettet adólevonási jog megilleti, 
de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatosan 
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. 
Az igénylés és az elszámolás során az ÁFA nélküli (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

4. A támogatás folyósítása: 
4.1. A támogatás egy összegben, támogatási előlegként kerül folyósításra . Az utalványozó a -
költségvetés IX. fejezetét irányító - Belügyminisztérium. A támogatás nem taitalmaz -
levonható vagy visszaigényelhető - általános forgalmi adót. 
A támogatás folyósítása a Pályázati kiírás 9. (5) bekezdése szerint történik. 

4.2. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt 
összegé1t feltétel nélkül és teljes mé1tékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól , 
hogy ki a számlatulajdonos. 

5. A támogatás felhasználásának szabályai: 
5.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződés. 2.1 
pontjában meghatározott szakmai feladat céljából használhatja fel. 

5.2. A támogatás felhasználásának 
kezdő időpontja: 

véghatárideje: 

2015. december 10. 

2016.június 30. 

5.3. A Felek jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattaitó személyeket neveznek meg: 

a Támogató részéről: Bakonyi Renáta filmszakmai referens, tel.: 1/795-6102, e-mail: 
renata.bakonyi@emmi.gov.hu (EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztály). 

a Kedvezményezett részéről: Mikesy Tamás müvelődési ház igazgató, tel.: 30-210-8580, 
e-mail: mikesytamas@freemail.hu 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség: 
6.1. Támogató jogosult ellenőrizni, hogy a Támogatási összeg a Pályázati kiírásban 
meghatározott és a Kedvezményezett által vállalt szakmai feladatra kerül-e felhasználásra. 

6.2. Kedvezményezett a megvalósítási idő leteltét követően köteles a Pályázati kiírás 9. (6) 
bekezdése szerint elszámolni, valamint a szakmai feladat megvalósításáról szakmai 
beszámolót készíteni, és azt Támogató részére 2016. július 31-ig megküldeni. 

6.3. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttmüködni, 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. 

6.4 A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a döntést követő 8 évig meg 
kell őriznie , és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. 
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7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése: 

7 .1. A Támogató az államháztaiiásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 96. §-ában rögzített esetekben, a Kedvezményezett a 
Pályázati kiírás 8. pontja alapján adott nyilatkozatok bármelyikének visszavonása esetén, 
illetve a Pályázati kiírásban a támogatás nyújtásának feltételéül meghatározott kötelezettségek 
megszegése esetén jogosult a Szerződéstől elállni, azt felmondani. 

7.2. Az Ávr. 84. § (2) bekezdés alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés 
felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a 
támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A 
jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az Ávr. 84. §-a 
részletesen taiialmazza. 

7.3. Az Ávr. 99. § (1)-(3) bekezdése alapján a visszafizetési kötelezettségről a támogató a 
támogatói okirat visszavonásáról szóló döntésben, a támogatási szerződés felek általi 
módosítása során, a támogatási szerződés felmondásáról vagy az attól tö1iénő elállásról 
küldött értesítésben, vagy külön fizetési felszólításban értesíti a kedvezményezettet. Ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kedvezményezettnek a döntés, é1iesítés, fizetési 
felszólítás kézhezvételét követő harminc nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére. A visszafizetési kötelezettség a támogató döntése alapján részletekben is 
teljesíthető, azonban ennek időtaiiama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A visszafizetés 
ütemezését külön megállapodásban kell rögzíteni. 

8. Biztosítékok: 
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás összegéből beszerzett vagyont -
amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül - a beszámoló 
benyújtására a 6.2. pontban rögzített határidőtől számított 5 évig a támogatás céljának 
megfelelően köteles használni, és azt a beszámoló benyújtására a 6.2. pontban rögzített 
határidőtől számított 5. éven belül csak a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával és a 
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával 
idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. 

9. Egyéb rendelkezések: 

9.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásáig a Támogató 
részére átadta az alábbi dokumentumokat, és a Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával 
nyilatkozik arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Kedvezményezett által 
benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának 
időpontjában változatlanul fennállnak: 
- Pályázati kiírás által meghatározott pályázati adatlap a támogatás igényléséhez 
- az Ávr. 75. §. (1)-(2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok a Támogató által 
meghatározott formában 

9.2. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával 

a) nyilatkozik atTól, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

b) nyilatkozik atTól, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; 
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c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tmiozik, nem áll adósságrendezési 
eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az: Ávr. 142. § alapján adósságrendezési 
eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől -
támogatási szerződés nem köthető; 
d) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal a pályázóval, akivel 
szemben Ávr. 81. §-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll; 

e) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató és a 
Lebonyolító felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének 
megismeréséhez, illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében; 
f) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; 
g) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring 
rendszerben nyilvántmiott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, 
a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a 
közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a 
támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kmmányzati Ellenőrzési Hivatal, az 
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság valamint egyéb 
jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáfé1jenek; 
h) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató, a Lebonyolító és a jogszabályban 
meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik; 
i) tudomásul veszi, hogy a támogatás Kedvezményezettjének nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 
nyilvánosságra hozhatók; 
j) nyilatkozik arról, hogy vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Á vr. 
82.§-ában meghatározott követelményei teljesülnek. 

9.3. Amennyiben 
a) a jelen szerződésben a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított három 
hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a 
támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi; 
b) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 81 §-a alapján nem köthető 
támogatási szerződés ; 

c) a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés 

megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 
e) a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be; 
f) a Kedvezményezett adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály 
vagy a Támogató által előírt, a Kedvezményezett által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő 
körülményben (figyelemmel az Ávr. 97. § (1) bekezdésére) változás következik be, 
g) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik 
azt a Kedvezményezett a tudomására jutást követően 8 napon belül köteles írásban bejelenteni 
a Támogatónak. 
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9.4. A Támogató a 9.3 pontban meghatározott bejelentés alapján 15 napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

9.5. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban tö1iénhet. A 
Kedvezményezettnek a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes 
indokolással ellátva kell a Támogató részére előte1jesztenie. Kedvezményezett kizárólag 
olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének 
körülményeit utólag nem változtatja meg. Szerződés-módosítás keretében sor kerülhet 
különösen a támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető határidő-módosítás , a szakmai 
feladat költségvetésének módosulása, valamint a Kedvezményezett adólevonási 
jogosultságában bekövetkezett változás miatt, amely módosítást a Kedvezményezett az 
eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a támogatás felhasználására 
meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A támogatás felhasználásáról 
történő beszámolás határidejének módosítása szintén írásban kezdeményezhető az eredeti 
vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő 
leteltéig. A Támogató jogosult a Kedvezményezett nem kellően megalapozott szerződés
módosítási kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a 
Kedvezményezettnek felróható okból ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a 
Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények (elállás) között. 

9.6. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem 
minősülnek üzleti titoknak, nem taiihatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben 
azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől 
eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek 
megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra 
vonatkozó adatokat - , amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a 
támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten 
megtiltotta. 

9. 7. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során - szükség 
szerint - megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat. Azt, 
hogy a Kedvezményezett eleget tett-e a közbeszerzési jogszabályoknak, a Támogató a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. §-a alapján 
közzétett dokumentumokból ellenőrzi. A Kedvezményezett köteles legkésőbb a jelen 
szerződésben meghatározott beszámoló benyújtásával egyidejűleg az ellenőrzéshez (az eljárás 
beazonosításához) szükséges adatokat a Támogató részére írásban szolgáltatni . A 
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a fenti ellenőrzés során a Támogató bekérheti a 
Kedvezményezett vagy a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósításába 
bevont közreműködő által folytatott közbeszerzési eljárás során a Kbt. 46. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint keletkezett dokumentumokat. A Kedvezményezett köteles a 
Támogató által kért dokumentumokat a Támogató által megadott határidőig benyújtani. A 
Támogató továbbá jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen ellenőrizni. A 
Kedvezményezett köteles a Támogatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az általa 
lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult. 

9.8. A Kedvezményezett a szakmai feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon 
- köteles a Támogató által vezetett minisztérium teljes nevének (Emberi Erőforrások 
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Minisztériuma, rövidítése: „EMMI"), valamint a támogatás tényének kifogástalan 
nyomdatechnikai kivitelezésben tö1iénő megjelentetésére. 

9.9.Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a Kedvezményezettnek a Pályázati 
kiírás 8. pontjában meghatározott nyilatkozatai. 

9.10. A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv, az államháztaiiásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Ávr„ valamint a 
Pályázati kiírás rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

9.11 . Az esetleges vitás kérdéseket a Felek egymás között békés úton igyekeznek rendezni , 
ennek sike1ielensége esetén fordulnak csak bírósághoz. 

A Felek a jelen, 6 oldalból és 9. számozott pontból álló szerződést elolvasták, értelmezték, 
majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag Íliák alá. 

A Szerződés 6 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből 2 db a Támogatónál, 3 db a Kedvezményezettnél marad, 1 db-ot pedig Támogató 
továbbít a Belügyminisztériumba. 

Budapest, 2015 . december l'!f . 

Pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 
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