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TÁMOGATÓI OKIRAT
kedvezményezett részére
egyösszegű előleg-finanszírozással
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
képviseli:
Puskás Zoltán igazgató
székhely:
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
államháztartási egyedi azonosító: 039255
PIR-törzsszám:
325774
adószám:
15325770-2-19
Magyar Államkincstárnál vezetett
számla száma:
10048005-01711954-00000000
továbbiakban, mint Kedvezményezett
részére
az Agrárminisztérium
képviseli:
székhely:
államháztartási egyedi azonosító:
PIR-törzsszám:
adószám:
Magyar Államkincstárnál vezetett
számla száma:

B alczó B e1ialan
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
036979
305679
15305679-2-41
10032000-01220191-50000005

továbbiakban, mint Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 33. § (3) bekezdés b) pontjának bd) alpontja, valamint (4) bekezdésének
a) pontja együttes é1ielmezésével a jelen Támogatói okiratban meghatározott feltételek mellett
költségvetési támogatást nyújt az 1.1. pont szerinti feladatok finanszírozására.
1. Támogatói okirat tárgya
1.1
Támogató az
Kedvezményezettet:

alábbiakban

részletezett

feladat

ellátásával

bízza

meg

A feladat tárgya: A 20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat keretéből „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése
az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek
megvalósításával" című LIFE IP pályázat megvalósításának támogatása
A feladat elvégzése érdekében teljesítendö célokat, illetve a feladat-ellátáshoz szükséges
költségeket az 1. sz. melléklet szerinti részletes feladat- és költségterv (a továbbiakban:
költségterv) taiialmazza.
1.2
A Kedvezményezett vállalja az 1.1 pontban rögzített feladatok, tevékenységek
maradéktalan és szabályszerű ellátását.
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Kedvezményezett a Támogató által meghatározott, jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése értelmében kamatmentesen fizeti vissza.
5.3
Támogató jelen költségvetési támogatás kapcsán az Ávr. 84. § (!) bekezdés b)
pontjában foglaltak alapján, nem köt ki biztosítékot.
6. Egyéb rendelkezések
6.1
A Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles tájékoztatni
a Támogatót minden olyan, jelen Támogatói okiratban szereplö adatban, illetve egyéb
kötülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti jelen Támogatói okirat
teljesítését, eredeti céljának megvalósulását.
6.2
A Támogatói okirat módosítását mind a Kedvezményezett, mind a Támogató írásban
kezdeményezheti úgy, hogy a módosításra vonatkozó szövegjavaslat a 2.2 pont szerinti
teljesítési határidö letelte elötti 30. napon, a másik félhez megérkezzen.
6.2.1. A Támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha az eredeti feladat, vagy cél a
módosítani szándékozott feltételek alapján is támogatható lett volna. Továbbá a Támogatói
okirat módosítása a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a
támogatási összeg növelésére nem vonatkozhat, kivéve, ha a többlet költségvetési támogatás
biztosítása megfelel az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.
6.2.2. Amennyiben a támogatott tevékenység vagy cél késedelmesen valósul meg, és a
késedelem nem haladja meg a rögzített befejezési határidöt követő 3 hónapot, jelen
Támogatói okiratot módosítani nem kell, azonban a késedelmet a Kedvezményezett köteles az
eredeti befejezési határidö lejárta elött 30 nappal postai úton vagy elektronikusan a Támogató
felé jelezni és egyúttal megjelölni az új teljesítési határidöt. A Támogató elektronikusan vagy
postai úton igazolja vissza az új teljesítési határidöt a Kedvezményezett felé.
6.2.3. Amennyiben a költségtervben szereplő egyes költségvetési sorokhoz tartozó támogatási
összegek közötti eltérés a+ 20%-ot, vagy az 5.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, a Támogatói
okirat módosítására nem kerül sor, azonban a Beszámolóban az eltérést megfelelöen
indokolni szükséges. Abban az esetben, ha + 20%-nál nem nagyobb mé1iékü eltérés összege
meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot, vagy az eltérés mértéke meghaladja a + 20%-ot, a
költségterv módosítása szükséges és az en-e vonatkozó módosítási kérelmet a támogatott
feladat megvalósítási határidejének lejá1ia elött legalább 30 nappal történö beérkezéssel kell
megküldeni az NPTF részére. Amennyiben a költségvetésen belüli átcsoportosítással új
költségvetési tétel ke1ül be a költségtervbe, szintén a költségterv módosítása szükséges,
amelyre az előbbiek szerinti eljárásrend vonatkozik.
6.2.4. Amennyiben a költségterv módosítása szükséges, de a módosítás a jelen Támogatói
okiratnak a költségterven kívüli egyéb részeit nem érinti, úgy a Támogatói okirat
módosítására nem kerül sor. Ebben az esetben az új módosított költségterv az NPTF an-a
vonatkozó elfogadó nyilatkozatával lép érvénybe. Amennyiben csak a költségterv
módosítására kerül sor és az semmilyen tekintetben nem érinti a Támogatói okirat egyéb
pontjait, Kedvezményezett az új költségterv elektronikus megküldésével is kezdeményezheti
annak módosítását. Az új (módosított) költségterv elfogadását az NPTF elektronikusan
igazolja vissza. Amennyiben a költségterv többször módosul, az egyes módosított
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költségterveket egymástól sorszámozással és dátummal kell megkülönböztetni. Az elfogadott
módosított költségterv a továbbiakban a Támogatói okirat elválaszthatatlan mellékletét
képezi. A beszámolót az utolsó érvényes költségtervnek megfelelöen kell benyújtani.
6.3

A Támogatói okirat vonatkozásában kapcsolattartók:

Támogató részéről szakmai kapcsolattartó:
Név:
Tel.:
e-mail:

Kedvezményezett részéröl szakmai kapcsolattarió:
Kedvezményezett részéről pénzügyi kapcsolattarió:

6.4 A jelen Támogatói okiratban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
vonatkozásában Felek az Áht., az Ávr., a Ptk., a fejezeti és központi kezelésű elöirányzatok
kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V.26.) FM rendelet, a XII.
Agránninisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal
kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020. (IV. 10.) AM utasítás, a 2/2019. (Ill.20.) AM
utasítás, valamint a költségvetési támogatásokra vonatkozó egyéb vonatkozó jogszabályok és
közjogi szervezetszabályozó eszközök elöírásait tekintik irányadónak.
6.5. Jelen Támogatói okirat a KF p énzügyi ellenjegyzését és a Támogató általi aláírást
követöen az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján a közléssel lép hatályba.
6.6. Jelen Támogatói okirat 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Támogatót, 1
példány Kedvezményezettet illet meg.

