ügyiratszám: NPTF/296/2019.
6.2.2. Amennyiben a támogatott tevékenység vagy cél késedelmesen valósul meg, és a
késedelem nem haladja meg a rögzített befejezési határidőt követő 3 hónapot, jelen
Támogatói Okiratot módosítani nem kell, azonban a késedelmet a Kedvezményezett
köteles az eredeti befejezési határidő lejárta előtt 15 nappal postai úton vagy
elektronikusan a Támogató felé jelezni és egyúttal megjelölni az új teljesítési határidőt.
A Támogató elektronikusan vagy postai úton igazolja vissza az új teljesítési határidőt 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 megfelelően indokolni szükséges. Abban az esetben, ha+ 20%-nál nem nagyobb
mértékű eltérés összege meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot, vagy az eltérés mértéke
meghaladja a +20%-ot, a költségterv módosítása szükséges és az erre vonatkozó
módosítási kérelmet a támogatott feladat megvalósítási határidejének lejárta előtt
legalább 15 nappal töiiénő beérkezéssel kell megküldeni az NPTF részére. Amennyiben
a költségvetésen belüli átcsoportosítással új költségvetési tétel kerül 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 arra vonatkozó elfogadó nyilatkozatával lép érvénybe. Amennyiben csak a
költségterv módosítására kerül sor és az se1ru11ilyen tekintetben nem érinti a Támogatói
Okirat egyéb pontjait, Kedvezményezett az új költségterv elektronikus megküldésével is
kezdeményezheti am1ak módosítását. Az új (módosított) költségterv elfogadását a(z)
NPTF a KF felülvizsgálatát követően szintén elektronikusan igazolja vissza.
Amennyiben a költségterv többször módosul, az egyes módosított költségterveket
egymástól sorszámozással és dátmru11al kell megkülönböztetni. Az elfogadott
módosított költségterv a továbbiakban a Támogatói Okirat elválaszthatatlan mellékletét
képezi. A beszámolót az utolsó érvényes költségtervnek megfelelően kell benyújtani.

6.3 A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének és az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1.
a) pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel arra, hogy
költségvetési szerv.
6.4 A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

6.5 A Kedvezményezett kijelenti, hogy vele szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. §-ában
meghatározott kizáró okok.
6.6 A Támogatói Okirat vonatkozásában kapcsolattartók:
Támogató részéről:

szakmai kezelö részéról aláirás:
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ügyiratszám: NPTF /296/2019.
Kedvezményezett részéről:
A jelen Támogatói Okiratban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
6.7
vonatkozásában Felek az Áht., az Ávr., a Ptk., a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V.26.) FM rendelet, a XII.
Agránninisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal
kapcsolatos gazdálkodásról szóló 6/2018. (XII. 17.) AM utasítás, a 2/2019. (III.20.) AM
utasítás, valamint a költségvetési támogatásokra vonatkozó egyéb vonatkozó jogszabályok és
közjogi szervezetszabályozó eszközök előírásait tekintik irányadónak.
Jelen Támogatói Okirat 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Támogatót, 2

6.8
példány Kedvezményezettet illet meg.

6.9 Jelen Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezik:
1. számú melléklet: Költség-és feladatterv
2. számú melléklet: beszámoló fonnanyomtatvány és általános tájékoztató
3. számú melléklet: Okirat kiadását megelőző nyilatkozat
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