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FINANSZIROZASI SZERZODBS

l

[módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva|
amely létrejött egyrészről

Nemzeti Rehabilitációs és szociális Hivatal
Székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u.48.
Képviseli: Dr. Pósfai Gábor
Beosztása: főigazgatő
(továbbiakban:

NRSZH)

másrészről

Neve: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Székhelye: 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1
Céglegyzékszámalbírósági nyilvántarlásba vétel'i számlvállalkozói engedély számahörzskönywi
Adő száma:

1

53 4

4083 -2

4

Képviseli: Ruck Márton
Beosztása: polgármester
(továbbiakban Fenntartó)
között

száma:

4

alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.

reambulum
Szerződő Felek kijelerrtik, hogy közöttük JHS-SZ-O8610-2010 számon ftnanszírozási szerződés
jött létre,je|zőrendszeres házi segítségnyújtásellátás flnanszirozása tárgyában.
2) Jelen szerződéssel Szerződő Felek egységes szerkezetbe foglalják a finanszírozási szerződést, a
ftnanszírozási szerződés esetleges módosítását/módosításait, a jogszabályváltozások szerződést
érintő rendelkezóseit, valamint rögzítik a 2012, évre megállapított rnűködési támogatást, az 1
feladategységre jutó támogatás összegét, valamint a rnűködési támogatás alapjául szolgáló ellátási
1)

területet.

I. Fogalmak

Jelen szerződés tekintetében,
Szolgáltató: jelzórendszeres lrázi segítségnyújtástnyújtó szo|gáltató, intézmérry.
Fenntartó: a szociális igazgaíásről és szociális ellátásokról szőlő 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)4. § (1) bekezdésének m) pondában meghatározott személy yagy szervezet.
Igazgatőság: a Magyar Államkincstár területi szerve.
Működési támogatás: a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
szőlő l91l200B. (VII.30.) Korm, rendelet (továbbiakban: Tkr.) 1. § (2) bekezdés h) pontja szerinti
állami támogatás.

Finanszírozási ídőszak: 20i0. január 0I.-2012. december 3l. Jelen szerződés ftnanszírozási idószak
alatti rnegszűtrése esetén a finanszírozásbefejező időpontja, aszeuődés megszűrrésének napja,
Köztartozás: Az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. Törvény (továbbiakban: Art.) 178. §-ának 20.
pontja értelmében,kőztartozás a törvényben meghatározott, az állarnháztartás alrendszereinek
költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizeíésikötelezettség, amelynek megállapítása,
ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskőrébe tartozik, valamint a köztestület
működésének fedezetére törvényben előírt ftzetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az
esedékességkor nem teljesítették. Kőzíartozás az is, ha az állarnháztartás alrendszereinek költségvetése
terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai
megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előít határidőig nem

teljesíti. Az állami adóhatóság

a

támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresósére a

költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja,

II.

A finanszírozási szerződés tárgya

A

finanszírozási szerződés tárgya működési támogatás nyújtása a JHSi000318/09 pá|yázati
azonosító számon nyilvántarlásba vett Fenntarló által nyujtott szociális szolgáltatás működési,
valamint fenntartási költségeihez.
2) Az NRSZH vállalja, hogy a pályázati dontés alapján működési támogatást nyújt a Fenntartó
részére, a jelen szerződés IIl. pontjában megnevezett Szolgáltatő áItal nyújtott szolgáltatás
1)

rnűködési kiadásaihoz.

3)

A

Fenntartó a jelen szerződésbenrögziteít működési támogatást elfogadja, és saját felelősségére
vállalja a JHS/0003l8l09 pályázati azonositó számon nyilvántartásba vett pályázatban foglaltak
végrehajtását. a pályázati döntés alapján, a finanszírozási időszak kezdő napjától folyamatosan,
jelen szerződés rnegszűnéséig.

III. A Szolgáltató adatai, feladatmutatók, a működési támogatás felhasználása

1) A

SzolgáItatő adatai

Neve: Városi Onkormányzat Gondozási Központ Medgyese gyháza
Székhelye: 5666 Medgyesegyháza Luther utca 1

Telephelye 1: Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. (Idősek Otthona)
Telephelye 2: Medgyesegyháza, Luther u. 9. ( Idősek Klubja)
Telephelye 3: Medgyesegybáza, Kossuth tér 13. (Támogató
Szolgáltatás)

Agazati azonosítój a: S0026046
Adőszáma: 16654921 - 1 - 04
A szolgáltatás megnevezése: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Működési engedélyt kiadó hatóság:
Neve: BékésMegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
Címe: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 216
A működési támogatás alapjául szolgálő ellátási terület,, Dél - Békési
Kistérség(Medgyesegyháza, Almáskamarás, Battonya, Dombegl,háza,

Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota,
Magyarbánhe gye s, M agyardomb e gyház, Med gye sbo dzás, Mezőh e gyes,
Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka,
Y

2)

é ge

gyháza

Kötelezően

te

lepül

és

ek kő zigaz gatás i területe)

telj esítendó feladatrnutató 40

20t2. évre vállalt feladatmutatő (íőigazgatói döntés szerint): 190

feladatmutató a vállalt, illetve teljesített
Szt. 65.§ (4) bekezdése szerinti szociálisan

3) A feladatmutató számításának módja: A

l

feladategység az
rászorult szernélynél kihelyezett jelzőkészülék,
feladategységek száma.

IV. A működési támogatás összege
Egy feladateglség után jóró támogatás 2012. évre

1)

Egy feladategység után j árő támogatás: 25000 Ft

2)

Alaptámogatás

Az NRSZH vállalja, hogy 2012. évre a nemzeti erőforrás miniszter döntésében megltaídrozottak
szerint,
467900 Ft, tzaz négyszázhatvanhétezer kilencszáz forint
alaptámogatást nyujt.

3)

Teljesítménytámogatás

Az NRSZH vúllalju, hogy 2012. évre az NRSZHfőigazgatójának döntése alapján,
4750000 Ft, azaz négymillió hétszázőtvenezer forint
telj esítmény,támogatást nyúj t.

4) A

működési tdmogatás összege 2012. évre:

'
5) A

5217900

Ft, azazötmillió kettőszáztizenhétezer kilencszáz forint

Fenntarló kötelezi magáí ana, hogy a szerződésnek és a mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfelelő szolgáltatást a jelen szerződéshatályba lépésétkövetően folyamatosan nyújtja.

V. A működési támogatás folyósításának határideje, módjao feltételei

1) Az NRSZH

2)

3)

elektronikus levélben haladéktalanul értesítia folyósító igazgatőságot és a működést
engedélyező szervet a finanszirozási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről,
mely érlesítéshezmellékelten rnegküldi a finanszírozásl szerződés, illefue a módosítás egy
másolati pé|dányát.
A Fenntartó tudomásul veszi, hogy az lgazgatőság a finanszírozási szerződés alapján, a jelen
szerződésben meghatározott összeget folyósítj a,
Az NRSZH a finanszírozási szerződés egy másolati péIdányát a magyarországi székhellyel nern
rendelkező fenntartó esetén a Magyar Allamkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatósága
tészéreküldi meg. A Fenntarló tudomásul veszi, hogy az Igazgatőság a finanszirozási szerződés
alapián, a jelen szerződésben meghatározott összeget fo|yósítja.

4) Az

lgazgatőság a működési támogatást a Fenntartó alábbi pénzintézetnéIvezetett pénzforgalmi

számlaszámár a történő átutal

ás

s

al

fo lyó

s

ítj a :

OTP Bank NvRt. Medsvesesvházi Fiók
pénzintézetneve

11733137 _ 15344083 _ 00000000
Pénzforga

l

m

i számlaszam

Azlgazgatőság aíárgyévialaptámogatást egy összegben, január 25-éig folyósítja.
tárgyévi teljesítménytárnogatást a napíári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első
negyedévben j anuár 25 -éig folyósítja az lgazgaíőság.
7) 2012. évben az alábbí ütemezésben folyósítja ax Igazgatóság az alaptámogatást, valamint a
5)
6)

A
te

lj e s íímény tám o g atá st :

Negyedév

Naptámogatás (Ft)
467900

l

Osszesen kiutalandó (Ft)

Telj esítménytámogatás (Ft)
1

l87500

1655400
1187500
1187500
1187500

1187500
1187500
1187500

2.
,)_

4.

8) A

Fenntartó minden költségvetési év, május 20-áig kérheti az NRSZH-hoz bejelentve, a vállalt
A Fenntartó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az NRSZH

feladatmutató évközi módosítását.

döntése szerinti módosításból szánnazó különbözet

a soron

következő

negyedévi

kenil kiutalásra, illetve abból kerül levonásra.
9) A működési tárnogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor és azí követóen az
lgazgatőság által töfténő utalásig a Fenntartónak, i|letve a Szolgáltatónak, ha önál|ó jogi személy
nincs lejárt kőztartozása. nem folyik ellene csődeljárás, felszárnolási eljárás, végelszámolás, vagy
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve adósságrendezési
eljárás valamint társadalmi szervezeí Fenntartó esetén annak bírósági nyilvántartásból való törlését
az ijgy észségnem kezdeméty ezte.
10) Amennyiben az előző esetek bármelyike fennáll, akkor az utalást az Igazgatőság felfiiggeszti a
kőztaftozás megszűnéséig, illetve az eljárás befej ezéséig.
11) A Fenntarló tudomásul veszi, hogy a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a Fenntartót
terhelő kőztartozások összege visszataftásra kerülhet az állaInháztaftásről szőlő 1992. évi
XXXVil. törvény 13/A. § (6) bekezdés rendelkezései alapján,
telj esítménytámogatással

VI. A működési támogatás felhasználása

1) A

2)

működési támogatás kizárőlag a jelen szerződésberl rész|etezett Szolgáltatő által nyújtott, jelen
szerződés szerinti szolgáltatásra fordítható.
A működési támogatás a szolgálátás működési és fenntartási költségeihez - lnilönösen az
alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó
közterhekhez, valamtnt a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz

adott állami támogatás.
Fenntartó köteles átadni a működési támogatás teljes összegét annak a Szolgáltatónak, amelyre
tekintettel a működési támogatást az lgazgatőság, jelen szerződés alapján folyósítja.
A működési támogatást a Tkr., valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint lehet felhasználni,

3) A

4)
5) A

Fenntartó kijelenti, hogy

a

működési támogatási összeget kizárőlag

jogszabályoknak megfelelően használja fel.

a

számviteli

VII. Az elszámolás rendje
1)

A

4)

A

Fenntarló minden évben, a tárgyévet követó év február 28-áig elszámolást készit az NRSZH
elektronikus pályázatkezelő rendszerén keresztül, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást nyujtja
be a Hivatalhoz, a tárgyévben igénybevett működési tárnogatásról, valamint a szakmai mutatókról.
Amennyiben a finanszírozási szerződés év közben szűnik meg, a Fenntarló a megszűnéstől
számitott 30 napon belül köteles teljesíti elszámolási kötelezettségét.
2) Az e\számolást a Hivatal megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén egy alkalommal, legfeljebb
8 napos határidővel lriánypótlásra hívja fel.
3) Az NRSZH az elszámolást a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja és dönt annak
elfogadásáról. A döntésról 5 naporr belül írásban érlesítia fenntartót, valamint elektronikr.rs
levélben -az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével- a folyóstő és az ellenőrző
igazgatőságot.

Fenntarló tudomásul veszi, hogy az

NRSZH az elszámolást elutasítja, amennyiben abból

a

feladatellátás, illetve a feladatmutatók teljesítésenem állapítható meg.

Az

elszámolást az általános forgalmi adóról szőlő 2001. évi CXXVII. töruény, a számvitelről
szóló 2000. évi C. töwény, valamint a 24lI995. (XI. 22.) PM rendeletben leír1 tartalmi és alaki
követel ményeknek me gfelel ő számlákkal kell telj esíten i.
6) A fenntarló kijelenti, hogy a jelen szerződésben rneghatározott pénzügyi bizonylatokat, banki
átutalási igazolásokat, számlákal más támogató felé nem számolja el.
7) Az eredeti szám7ákat a felhasználás elszámolására vonatkozóan hitelesen záradékolni szükséges,
valamint ennek során a számlára rá kell vezetni a Finanszírozási szerződés szárnát és a támogatás
terhére elszámolt összeget.
8) A Fenntarló kijelenti, hogy a működési támogatás felhasználását elkiilönítetten és naprakészen
tarlja nyilván.
5)

VIII. Bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek ós a finanszírozísiszerződés módosítása
1)

A

2)

A Fenntarló köteles

NRSZH felé a jelen szerződéssel, a
Fenntaftóval, a Szolgáltatóval és a szo|gáltatással kapcso|atos szerződést érintő valarnennyi
Fenntartónak á|talánostájékoztatási kötelezettsége van az

ténnyel, körülménnyel kapcsolatban.

a)
b)

c)

az NRSZH-nak l5 napon belül bejelenteni:
amennyiben a szolgáltaíás nyújtása bármely okból tarlós akadályba ütközik,
a pályázatban illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve a szerződést
befolyásoló körülményb en v áltozás állt be,
amennyiben a fenntarló neve, székhelye, adőszáma, annak a pénzforgalmi számlájának a

száma, amelyre

a

nrűködési támogaíás folyósítását kéri, megváltozik, illetve új

pénzforgalm i számlát ny it,

d) a

Szolgáltató neve, széklrelye, teleplrelye, ágazati azonosítója, a működési támogatás
alapjául szolgáló ellátási terület megváltozik.
A bejelentéssel egyidejűleg a Fenntaftó köteles a megválíozoít adatokkal kapcsolatos
dokumentumokat is megküldeni, figyelemmel a Tkr. 10.§ (2) bekezdéséberi előírt nyilatkozatokra
és iratokra. A bejelentésnek az NRSZH-hoz való rnegérkezéséig az NRSZH a jelen szerződésben
rőgzitett adatokat tekinti hatályosnak. Amennyiben a fenntartó jelen szerződés szerinti
pénzforgalmi számlaszáma megváltozik és bejelentése az NRSZH áItal az Igazgatőság részére
törlénő utalás napján, vagy azt követőelr érkezik meg, úgy a rnűködési támogatás folyósítása a jelen
szerződés szerinti pénzforgalm j számlára való folyósítással töfténik, melyből eredően az NRSZHnak, valaminí azIgazgatóságnak káftédtési,kártalanítási kötelezettsége nincs.
3)

A Fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni,

ha fenntartőváItozás miatt kérelmet nyújtottak be a

működést engedélyező szervhez. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a Tkr. 10. § (2)
bekezdés szerinti dokumentunrokat, a rnűködési engedély kiadása, illetve módosítása iránti
kérelernrrek a működést engedélyező szerr,z által érkeztetett példányát, valamint az uj fenntartő
p énzigy i - gazdálkodás i ter-vét a S zol gáltatóra vonatkozóan.

4) A

5)

FenntaItó

5 napon belül köte|es bejelenteni, ha csőd-, felszámolási-, végelszámolási, vagy

egyéb, a megszüntetésére irányulő, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve adósságrendezési
eljárás indul ellene, valamint ha a Fenntartó társadalmi szervezet, annak bírósági nyilvántartásból
való törlését az igyészségkezdeményezte.A Fenntarló a, ÁFA levonási jogában bekövetkezett
váItozásrőI, aváltozás bekövetkezését követő 15 napon belül köte|es értesíteniaz NRSZH{.
A Fenntarló évente egyszer, május 20-áig jogosult kémi az NRSZH-tóI a vállalt feladatmutató

évkőzi módosítását.

A

feladatmutató módosítás

iránti igényételektronikus úton, a

https ://pkr.nrszh.hu weboldalon nyujtj a be.

6) A

Fenntartó minden év szeptember 30-áig, írásban köteles bejelenteni az NRSZH részérea
következő évre vállalt feladatmutatőt, Az NRSZH a bejelentés alapján ajánlatottesz a következő
évi működési támogatás összegére, a feladatmutatőra, valamint szükség esetén az ellátási terület

módosítására.
Fenntartó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az NRSZH az ellátások területi lefedettségére, az
ellátás iránti igényre, az e|látások színvonalára, a szo|gáltatások esetlegesen megváltozott kötelező
személyi és tárgyi feltételeire, valamint a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel, a

7) A

bizottság javaslatának kikérésétkövetőerr a rendelkezésre álló költségvetési fonásokról szóló
értesítéskézhezvételétkövető 30 napon belüI, az értesítéstaftalmát figyelembe véve teszi meg a
következő költségvetési évre szóló VIIV6. pont szerinti ajánlatát,
8) A Fenntarló tudomásul veszi, hogy az NRSZH a költségvetési törvény elfogadása után tett YilIlí.
pont szerinti ajánlaíát a költségvetési törvény hatálybalépéséigmódosithatla. Amennyiben az
NRSZH módosítja az ajánIatát,űgy az eredeti ajánlat érvényétveszti.
9) A Fenntartó elektronikus úton jogosult egyeztetést kezdeményezni az NRSZH aján|atárőI, az
ajánlat tárhelyre érkezésétkövető 5 napon belül.
10) A Finanszírozási Szerződés rnódosítására aYIII.12.) valamint a VIII./4.) pontban foglalt adatokban
törlénő változásokra tekintettel, a Fenntaftó írásbeli kérelme alapjárr kerülhet sor. A Fenntartónak
azűj adaíokat is tarla|rnazó elektronikusan elérhető fonnanyomtatvány nrellett a VIII./3.) valamint
a YIII.|4.) pont szerinti iratokat, dokumentumokat is szükséges az NRSZH-nak postai úton
megküldeni. Amennyiben a módosítási kérelmet a Fenntaftó iriányosan nyújtja be, az NRSZH 8
napos határidő tűzésévelelektronikus úton hiánypótlást írlrat elő. A módosítási kérelerrr isrnételt
hiányos benyujtása esetén a NRSZH a módosítási kérelmet elutasítja.
11) A Ferrrrtaftő a szerződés módositására irányuló javaslatát indokolással alátámasztva nyúltjabe az

NRSZH-hoz.

12) Jelen szerződés szerinti pénzforgalmi számlaszámra vonatkozó szerződésmódosítás iránti kérelmét
a Fenntarló, legkésőbb az NRSZH Igazgatőság részére történő folyósítást megelőző 30 nappa|
köteles eljuttatni az NRSZH-hoz.
13) Az NRSZH jogszabályváltozás miatt, továbbá a mindenkor hatályos költségvetési törvétryberu
foglaltakra tekinteííelis kezdetnényezheti a szerződés írásbeli módosítását.
Fenntartő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés a vonatkozó jogszabályok
14)
módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden kiilön intézkedés nélkül módosul,
amennyiben a jogszabáIy-változás jel en szerződés módosítása nélkül is része a szerződésnek.
15) Az NRSZH-t a szerződés rnódosításából adódóan káltérítési,kártalanítási, vagy késedelmi
kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
l6) Ha a Fenntarlórrak fel nern róható okból a szolgáltatás nyújtása, a szerződésszerű teljesítés csak a

A

szerződés rnódosításával valósítható meg, a Fenntaftónak haladéktalanul írásban kezdeményeznie
szükség
szerint bekérheti a Fenntartó űj pénzigyi-gazdálkodási teruét, valamint további feltételeket köthet

kell a szerződés módosítását az NRSZH-náI. Az NRSZH a szerződés rnódosításához
ki.

17) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy
v álto zatlan formáb an, hatályb an maradnak.

a

szerződésnek

a

módosítással nem érintett részet

IX. Jelentési kötelezettség

1) A Fenntartó kiielentí, hogy elektroníkus úton jelentést ad a szocíális regiszteren

keresxtül, a
míndenkor hatályos szociális, glermekjóléti és gyermekvédelmi Szolgdltatók, intézmények

ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben

2)
3)

.fo g l ult a kn

a

k me gfe l e l őe n.
a https://jelentes.nrszh.hu internetes

oldalon kell teljesíteni.
Amennyiben a Fenntartő az országos jelentési rendszerbe történó bejelentési kötelezettségét
lratáridőben részben vagy egészben nem teljesíti vagy valótlan adatot szolgáltat, úgy az Sá. 92lL §
(3) bekezdése alapjárr az orczágos jelentési rendszeft rnűködtető szerv bírságot szabhat ki a
fenntarlóval szemben.
A jelentést

X. Ellenőrzés
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes
Igazgatőságjogosult azelszánolás szabályszerűségét ellenőrizni a Szolgáltató székhelyén.
A Szolgáltató ellenőri zhetőségének biztosítása a Fenntartó feladata.
2) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy a Fenntarló székhelye, telephelye szerint illetékes Igazgatőság
jogosult az elszámolás szabályszerűségét ellenőrizrri a Fenntaftó székhelyén.
3) A Fenntartó tudomásul veszi, hogy határon átnyuló szolgáltatást nyujtó közösségi fenntartó esetén
a Szolgáltató elsődleges ellátási területe szerint illetékes Igazgatőság jogosult az elszámolás

1) A Fenntarló

szabály szerűsé gét e

4) A

1 |

en

őrizn i.

Finanszírozási Szerződés évközi megszűnése esetén az Igazgatőság az ellenőrzést jelen

szerződés megszűnésétől szárnított 60 naporr belül folytatja le,
Lgazgatőság ellerrőrzi az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók rnegállapításának

5) Az

szab ály szerűsé gét, valanr i nt a fe lhaszn ál ás j o gszerű sé gét.
a Tkr.-ben, valamint a jelen szerzódésben foglaltak betarlását ellerrőrizni.

6)
7) A

Az NRSZH jogosult

az ellenőrzéseket tűrni, valamint az Lgazgaíőság és az NRSZH képviselőit
ellenörzési munkájuk során, a szükséges dokunrentutnok, számlák, igazolő okmálryok,
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a ftzikai teljesítés vizsgáIatáhan segíteni, az
ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biáosítani,
ktilönösen a támogató szolgáltatás biztosításához használt személygépkocsit/kat bemutatni, a
Ferrrrtarló köteles

szükséges felvilágosítást megadlri, valamint az ellenőrzésben egyébkéntközreműködni.

8) Az ellenőrzést végző személy jogosult ellenőrzés céljából az ellenőrzéssel

érintett

helyiségbe/helyiségekbe belépni, ott taftőzkodni, a teljesítés sorálr eljáró szerné|yektől, valamint
az ellátottaktól szóban és írásban felvilágosítást kérni, vonatkozó dokumentumokat, iratokat,
száml ákat me gvizs gáln i, azolr őI másolatot, kivonatot ké szíteni.
9) A Fenntarló biáosítani köteles, hogy az előzetesen bejelerrtett helyszíni ellenőrzések alkalmával
az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és segítse az ellenőrzések végrehajtását, valamint a
v izs gál aí al apj án ké szített j e gyzőkörryv átvéte l ét aláír ásáv al i gazo ln i.
10) Az NRSZH, valamint az Igazgatőság az e]lenőrzésről készült végleges jegyzőkönyvet 8 napon
belül, írásban megküldi a Fenntarló részére.
11) A Fenntarló tudonrásul veszi, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek előzetes bejelentés rrélkül is
folytathatnak ellenőrzést,ha az előzetes bejelentés veszélyeztetné vagy meghiúsítaná az ellenőrzés
eredményes lefolytatását.

XI. Dokumentumoko megőrzési kötelezettség
l) Fenntartó nyilatkozik, hogy a szerződés mellékletétképező dokumentutnokat az előírásoknak
megfelelően vezeti és tárolja o|yan módon, hogy abból a tényleges munkavégzés megállapítható.
2) A Fenntarló köteles jelen szerződés a|apján az eredeti dokumentumokat vagy azok hitelesített
rnásolatait bemutatni az ellenőrzésre jelerr szerződés, va|amint külön jogszabály alapján jogosult
szervezeteknek, illetve azok képviselőinek.
3) A Fenntartó köte|es a szerződés mellékletétképező eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített
másolatait, valamint az elszámolást és annak alapjátképező összes dokumentumot, iratot, számlát,
a szerződés megszűnésétől számított l0 évig rnegőrizni.

XII. A működési támogatás folyósításának felfüggesztése

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Arnennyiben a Fenntarlórrak a szerződés megkötését követően köztartozása keletkezik, a
körtaftozás megszűnéséig a működési támogatás folyósítását azlgazgatőság felfiiggeszti.
Amennyiben a Fenntartó a bejelentési, valamint az országos jelentési rendszerbe törlénó
adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, az lgazgatőság a működési tárnogatás folyósítását a
kötelezettség telj esítéséigfelfiiggeszti.
Amennyiben a Fenntaftő az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a
hiánypót|ási felhívásrrak határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség
telj es ítéséigaz Igazgatő ság a folyó sítást felfiigge szti.

Amennyiben a Fenntartó vagy a szolgáltató nem biZosítja a működést engedélyező szery, az
NRSZH, az lgazgatőság, vagy a külörr jogszabály alapján jogosult szeruek ellenőrzésének
feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig az lgazgatóság a folyósítást
felfiiggeszti.
Amennyiben a szolgáltatő a szoIgáltatást nem nyújtja, a szolgáltaíás nyújtásának fol1,tatásáig az
Igazgatőság a folyósítást felfiiggeszti.
A felfiiggesztés okárrak megszűnése esetén, a felfiiggesáés miatt nem folyósított működési
támogatást a felfiiggesztés okának megszűnésétkövető lrarminc napon belül kell folyósítani,
feltéve, hogy a szerződést a Hivatal időközberr nem mondta fel, vagy a fe|fuggesáett működési
támogatást a folyósító igazgatőságkőztartozás fejében nem utalta át az adőhatóságnak.
A Fenrrtartó jelen szerzódésben vállalt kötelezettségeit a működési támogatás folyósításának
felfiiggesztése nem éirnti. Az NRSZH-t vagy az Igazgatőságot a felfiiggesztés elrendeléséből
adódóan kártérítési,kártalanítási , vagy késedelmi kamatftzetési kötelezettség nem terheli.

XIII. A szerződés felmondása

1) A

Fenntartó tudomásul veszi, hogy az alábbi szerződésszegésnek rninősülő esetek fennállása
esetén az NRSZH a szerződést 60 napos felrnorrdási idóvel - a nemzeti erófonás minisáer
egyetérlésével- felmondhatja:
a) a teljesített feladatmutató éves szinten nem éri el a kötelezőerr teljesítendő feladatmutatót
yagy a vállalt feladatmutatő 90 százalékáí,
b) a szolgálíatő a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, vagy azzal felhagy,
c) a fenntarló a VIII. pont szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,
d) kiegészítő működési támogatás biztosítása esetén nem teljesítik annak feltételeit,
e) a szolgáltatással összefi"iggésben egy naptári éven belüljogerősen összesen
100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki,

f) a finanszirozási

szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási,
végrehajtási, vagy adósságrendezési ellárás indul vele szemben, valamint társadalmi
szewezet Fenntarló esetén az igyészségarrnak bírósági nyllvántaríásból való törlésót
kezdeményezíe,
g) a működési támogatás egy részéí,nem a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez
használja fel,

h) az elszámolási kötelezettségének az lgazgatőság felhívása ellenére határidóben nem tesz
eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz
eleget, illetve az NRSZH az elszámolást elutasítja,
i) a fenntartó vagy a szolgáltató nem biztosítja az NRSZH, az lgazgatóság vagy a krilön
jogszabály alapján ellenőrzésrejogosult szerv ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza
az ellenőrzést,
visszaíizetési, kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti
k) a szolgáltató nem nyujtja a szolgáltatást a finanszirozási szerződésben rögziteít ellátási

j)

terület egészén,,
szerződésben, továbbá avonatkozőjogszabályokbarr
súlyosan vagy ismételten megszegi.
Kötelezettség súlyos megszegésének minősül különösen, ha

l) jelen

2)

meghatározoíl kötelezettségeit

a) a _|elen szerződéshez benyújtott bármely nyilatkozata valótlarrrrak bizonyul, vagy

e

ny llatkozatainak bármelyikét vi s szavonj a,

b) a jelen szerződés megkötésekor, vagy azelszámolások során vagy az e|lenőrzéskor hamis
adatokat szolgáltat vagy valótlan nyilatkozatot tesz,

c) a szolgáltatásnyújtás rneglriúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény

3)

4)
5)

A

Fenntarló

fe l mo

6)

a

Fenntartónak felróható okból következett be.
A Fenntartó tudomásul veszi, hogy szerződésszegésnek rninősül az alábbi esetek bármelyike és az
NRSZH a szerződést azonnali hatállyal felrnondja, ha a Fenntatlő a pályázatban, a páIyázathoz
csatolt iratokban szándékosarr valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt
elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében apáIyázat nem került
volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a VIIV8. pont szerinti módosítás aláírásának
nregtagadása, vagy elmaradása a Fenntarló azonnali hatályú felmondásnak minősül.

A

a

Finanszírozási Szerzódést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül

ndhatj a az NR

Fenntartó

a

S

ZH -hoz címzeít ki

fej

ezett írá sb

el

i ny ilatko zatáv al.

Finanszirozási Szerződést azonnali hatállyal felmondlratja, |ta

a

működési

támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, feltéve, liogy nem került sor a
működési tárnogatás folyósításának felftiggesztésére.

XIV. A Szerződés megszűnése

l)

A finanszírozási

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

a finanszírozási időszak leteltével,
a Fenrrtarló jogutód nélküli megszűnésével,

aSzolgáltatóműködési engedélyénekjogerősvisszavonásával,
felmondással,

azonrralihatályufelrnondással,

amennyiben az NRSZH nem járul hozzá
j

a

fenntartóváltáshoz,

a

fenntartóváltás

ogerőre emelkedésével,

amennyiben az NRSZH VIII/8. pont szerintl ajánlatát a Fenntarló nem fogadja el, az

egyeztetés nem vezet eredményre, vagy

következő év január l-től,

az

egyeztetést az

NRSZH

elutasítja,

a szerződés rnegszűnésének napjával a felek között
keletkezik.
viszony
elszámolási
Jelen Finanszírozási Szerződés megszűnik, amennyiben azt mindkét fél szerződésszerűen teljesíti.

2) A
3)

szerződés megszűnik:

Fenntarló tudomásul veszi, lrogy

XV. Működési támogatás visszafizetéseo kamat

1) A
2)
3)
4)

Fenntartónak

a tárgyévi alaptámogatás arányos részétvissza kell

ftzetnie, amennyiben a

kötelezően te|j esítendó feladaünutatót rrem telj esíti.
A Fenntartónak a íárgyévi teljesítménl,támogatás arányos részétvissza kell fizetnie, amennyiben
a vállalt feladatmutatót nem teljesíti.
A jogellenesen, nem szerződésszerűen, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált rnűködési
támogatást a Fenntartó visszafizeti.

Fenntaftó tudonrásul veszi, hogy

amennyiben

a)

a rnűködési támogatás teljes összegét vissza kell fizetlrie,

apáIyázatában vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés rnegkötéséhez
benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős télryt,

körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények
ismeretében a páIyázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási
szerződés nem került volrra megkötésre,

5)

b) szükségesnyilatkozatokvalamelyikétvisszavonta.
A tárgyévi működési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni,
a) az NRSZH az elszámo|ást elutasítja,

ha:

b)
c)

elszárnolási kötelezettségének nem tesz eleget a finanszírozási szerződés megszűnését
követően, vagy hiánypótlási felhívásnak határidőben nem-, vagy nem megfele|ően
tesz eleget,

ftnanszírozási szerződés megszűnésétkövetően nem biáosítj a az ellenőtzés feltételeit,
vagy akadál y o zza annak lefo llatását.
6) Fenntartó a jelen szerződésben kifejezetten elfogadja, hogy a visszafizetendő működési támogatás
összege után a folyósítás időpontjától kezdődően a jegybanki alapkamat kétszeresélrek megfelelő
mértékűkarnatát is megfizeti.
7) A fizetendő kamat szálnításakor az érinteítnaptári felévet megelőző utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamat irányadő az adotl naptári félévteljes idejére.
8) Nem kell megfizetni avisszaflzetendő működési támogatás összege után a folyósítás időpontjától
kezdődően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékűkamatát, lia a vállalt
feladatmutatót nem teljesíti a Fenntafió, de a teljesített feladatmutató eléri a vállalt feladatmutató
90 %-át és a köte|ezően teljesítendő feladatmutatót.

A

9)

követelés közlését követő 30 napon belül

a

Fenntarló köteles visszafizetni,

az

abban

meghatározott összegű működési támogatást és annak kamatait.

benyújtott elszárnolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait, az elszámolás
benffi tásával egyidejűleg kell megfizetni.
11) Anrennyiben a működési támogatás és annak kamatai a tárgyévben még folyósítandó rnűködési
támogatásból levonhatóak, az NRSZH e rendelkezés szerint jár eL
I2) Fenntartó tudomásul veszi, hogy az NRSZH részleíftzetésikedvezmény{ a visszafizetésre csak
részletes indokolássa| ellátott, írásban és a visszafizetési határidő lejárta előtt benyújtott kérelenrre

10)

A

engedélyez.
13)

A

részletfizetés időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.

Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett visszaftzetéseket az NRSZH nevére, az alábbi
szám|aszámra kell telj e síteni :

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Jogosult neve:
Jogosult pénzforgalmi
számlaszáma:

10032000-01493043-00000000

XVI. Felhatalmaző levélen alapuló beszedés
1)

A

Fenntarló jelen szerződés időbeli hatálya alaít valamennyi pénzforgalmi számlájára
vonatkozóan felhatalmazza az NRSZH-t atra, hogy amennyiben a szerződés alapjárr fennálló
bármely kötelezettségét megszegi vagy nem teljesítí,és az NRSZH a támogatást visszavonja.
akkor pénzforgalmi szálnláját fellratalrnazó levélen alapu|ó beszedésse|, a visszafizetendő összeg
és annak kamatai erejéig megterhelje.

2)

Az

felhatalmazó levélen alapuló beszedésre vonatkozó felhatalmaző levél jelerr szerződés

elvála szthat atlan r észéíképezi.
3)

Amennyiben a Finanszírozási Szerződés megszűnik, az e|számolást benyújtották, az ellenőrzést
lefolytatták, az esetlegesen visszafizetendó működési támogatást visszaflzették, az NRSZH

hozzájáru|

az

felhatalmaző levélen alapuló beszedésre vonatkozó felhatalmazás/ok

visszavonásához.

XVII. Adatkezelés
1)

A

Ferrntarló kifejezett hozzitlárulását adja ahhoz, hogy a fnanszírozási szerződés alapjátképező

PáIyázatát, annak összes mellékletét, abban található személyes adatokat, esetleges üzl'eíititkait az
és kezelje, azza),, hogy a személyes adatokat és üzleti titkokat harmadik fél
részérenem továbbitla az érintettek írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a harmadik személy
jogszabály alapján jogosult ezen adatok kezelésére. Fenntarló szavaíol1a, hogy a személyes adatok
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

NRSZH nyilvántarlsa

2)

Fenntarló jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykörryvről szóló
l959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8l.§. (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti
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titoknak az állami költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
A Ptk. 81.§. (4) bekezdése értelmében az, aki az állambáztartás valamely alrendszerével pénnjgy|

illetve üzleti kapcsolatot létesít,kérésreköteles íájékoztatást adni, a jelen jogviszonnyal
összefuggő, és a Ptk. 81.§. 3) bekezdés alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra

3)

vonatkozóan.

Fenntartó tudomásul veszi, hogy közpélzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthaíőbbá tételévelés ellenőrzésének bővítésévelösszeftiggő egyes
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXN. törvény rendelkezéseire tekintettel, a működési
támogatás felhasználásárő|valő tájékortaíást üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg.

XVIII. Zár ő r endelkezések
1)

A

3)

A

Fenntartó képviseletébenaláírő személy/ek kijelenti/k és igazolja/k a mellékletben csatolt
dokumentumokkal, hogy jogosultlak a Fenntartó képviseletére, továbbá ennek alapján jelen
Finanszírozási Szerződés megkötésére és aláírására. AIáirő képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi
szervei/k részéről ajelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rende|kezik/nek,
tulajdonosai/k jelen jogügyletet jóváhagy,ták és harmadik személyeknek semminemű olyan
jogosultsága nincs, mely a Fenntartó részéről akadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen
szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradékta|an teljesítését.
2) A Fenntarló kijelenti, hogy az általa fenntartott, jelen szerződés szerinti Szolgáltató minden
tevékenysé g éértűgy fele1, mintha azt maga v égezné.

Finanszírozdsi Szerződés a Magyarország 2012. évi kölíségvetésérűszóló 2011. évi
CLXXXWII. törvény kihirdetését köveíően annak aláírdsdnak napján lép hatáIyba, azzal, hogy

a működési támogatás 2012.

A

január L-jétil illeti meg a Fenníartót.

Fenntartó a szerződés aláirásáxal nyilatkozik, hogy a működési támogatás jelen szerződésben,
illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeit és kitételeit megismerte és azokat
j elen szerződés aláírásával kifej ezetten elfogadj a,
5) A Finanszírozási Szerződés megltatározott mellékletei lizikailag a www.nrszh.hu weboldalon
találhatóak. A Fenntaríó tudomdsul veszi, Itogy azok jogilag, jelen sxerződés elvdlaszthatatlan
4)

részétképezík.

- ide értve a

Fenntartó által a szerződés megkötéséhez
benlrújtott iratok, nyilatkozatok, dokumentumok, valamint a fent jelölt weboldalakról letölthető
mellékletek -a Fi nan szír ozási S zer ződés elvál asáhatatlan r észétképezik.
7) Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a Finanszírozási Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatot
éruényesen írásban tesznek meg, kivéve ahol jelen szerződés rnásként rendelkezik. A Szerződő
Felek kijelentik továbbá, hogy a postai úton megktildött dokumentumokat ajánlott kíildeményként
küldik meg a másik fél részére. A Fenntartó köteles minden kiildeményen a finanszírozást
szerződés számát feltüntetni. A Fenntarló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az NRSZH
elektronikus úton is adhat tájékoztatást, krilönösen e-mailben, az országos nyilvántartási
rendszeren keresztül (weblapcím,. www.nrszh.hil, valamint a Szociális Ágazati Porlál hivatalos
honlapján (weblapcím: www.szocíalisportal.hu). Fenntartó nyilatkozik, hogy ezen weboldalakat
rendszeresen megtekinti, továbbá nyilatkozza, hogy a pályázatában megadott e-mail címe valós,
annak tartalmát rendszeresen megtekinti. Ahol jelen szerződés kifejezett rendelkezése alapján
elektronikus úton kell bejelentést, tétlékoztatást, nyilatkozatot megtenni, a Fenntartő álíal postai
úton t ett bej elentés, táj ékoztatást, ny ilaíkozat érvénfielen.
A Fenntartó az NRSZH-hoz cimzett jelen szerződést érintő elektronikus leveleit az alábbi e-mail
címre kiildi meg: j elzo t@;trszh.hu
8) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a Finanszírozási Szerződés valamely rendelkezése
jogszabályba ütközik, a jogszabályba ütköző rendelkezés semmis. Jelen szerződés további
rendelkezés ei változatlan fotmában, hatályban maradnak.
9) Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés és a támogatő szolgáltatás és a közösségi
ellátások ftnanszirozásának rerrdjéről szóló 19112008. (VII. 30,) Korm. rendelet tartalma közötti
ellentmondás esetén, ez utóbbi kerül alkalmazásra.
6)

Ielen szerződés összes melléklete,

l1

10) Szerződő Felek kije|entik, hogy jelen szerződés éftelrnezésévelkapcsolatban, vagy a szerződés
alkalmazása során ke|etkező véleménykülönbségek ferrnállása esetén a vitákat elsődlegesen
tárgyalások útján rendezik. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően

jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezi. Fe|ek az ilyen egyeztető tángyalások

során

keletkező jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak.
után, mint akaratukkal
1 1) A Szerzódő Felek jelen Finanszírozási Szerződést annak áttanulmányozása

mindenben egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott
kérdésektekintetében elsődlegesen a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, atámogatő szolgáltatás és a közösségi ellátások ftnanszirozásának rendjérőI szóló
l9ll2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartásról szőlő 1992. évi XXXVIII. törvény, a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény, az adőzás
rendjéről szőlő2003. évi XCil, Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
akőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairő| sző|ő 2004. évi CXL törvény,
az államháztaftás működési rendjéröl szőlő 29212009. (XlI.19,) Korm. Rerrdelet mindenkor
hatályos vonatkozó rendelkezéseit, aPályázati Felhívást, a Fenntartó által benyújtotípályázatot és
mellékleteit, valamint apályázati döntésről szóló érlesítésttekintik irányadónak.

Jelen szerződés 13 oldalon és 3 darab eredeti példányban készült, melyből egy darab eredeti példányt a
F

enntarló

je

]en szer ző dés aláírásával

e

gyi dej ű le

g

átv

esz.

,. darab rnellék|et a szerződés elválaszthatallan részét
finanszírozási szerződéshez csatolt
rnelléklet a szerződés rnódosítása kapcsán került
darab
,,,....
Jelen
szerződéshez
csatolt
képezi.
2010,
évre megkötött finanszirozási szerződéshez
becsatolásra; szerződő felek kijelentik, hogy a
jelen
szerződésben ismételten nem tüntetik fel.
becsatolt rnellékleteket

A

Meltékletek. *a

becsatolt mellékleteket X-el kell ielölni

|. Fenntartó által benyúitott nyilatkozatok és iratok a finanszírozási szerződés megkötéséhez
1. számú melléklet:

IlA.

Nyilatkozatok

számú melléklet: Fenntartó/Kedvezmény ezett nvllatkozatai
számú melléklet: Szo|eáltató. mint Végső Kedvezményezeítnyllatkozatai
számú melléklet: Nyilatkozat.ha a Fenntartó/Kedvezményezett az egyház bírósági nyilvántarlásba nem
v etí szerv ezeti e gvsése

1/B.
llC.

2. számű melléklet:

A.

,

számú rnelléklet; Fenntartó/ Kedvezményezett nyilatko zata csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás
valamint működését ellehetetlenítő véerehaitási eliárásról
2lB. számú melléklet: Fermtartó/ Kedvezményezett nyilatkozaía adósságrendezési eliárásról
2lc. számú melléklet: Fenntartó/kedvezményezett nyilatkozatabírósási nyilvántafiásból való törlésről
3. számú melléklet: tr'elhatalmazó levél/levelek beszedésre
darab
számú melléklet: Felhatalm aző |ev éI beszedésre.
3lA.
3lB, számú melléklet: Felhatalmaző levéI beszedésre, amennyiben a kedvezményezett kincstári körbe
darab
íartoző szerv, szeryezet.
4. számű melléklet: Esvéb csatolt dokumentumok
1. Jogerős működési engedély
2. Társulási megállapodás másolata, ha a Fenntartó/Kedvezményezelt intézményi társulás vagy települési
önkormánvzatok többcélú kistérséeitársulása
3. Cégkivonat. ha a Fenntartó/Kedvezményezett gazdasági társaság
4. Bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatokról kiadott kivonat, ha a FenntartőlKedvezményezeíí
társadalmi szervezet, alapíwány, kőzalapítvány, egyház, eeyházi iogi személy
5. Szociális/egyéni vá|lalkozói engedélynek a kiadó hatóság vagy közjegyző áItal hitelesített másolata, ha a
2l

6.
7.
8.
9.

10,

'

Ferrntartó/ke dv ezmérryezett vállalkozó
Pénzforsalmi számlaszerződés vaev hitele§ített. vagy pénzintézetáltal elleniegyzett másolata.
Hiteles aláírás minta. aláirást címpéldány.
Kéoviseleti iososultsásot isazoló okirat.

Meghatalmazás.
Osszeferhetetlenségi nyilatkozat,
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l

1

.

Rendezett munkaügyi kapcsolatok ígazolására alkalmas iratok

5. számú melléklet: NRSZH által csatolt

1.
2.

iratok

Adőzás rendiéről szóló 2003. évi XCll, törvény 178, § 32. pontia szerintikőztartozásmentes
Egyenlő bánásmód követelményének érvényesülésétigazolő irat

II. kötelezően

vezetendő dokumentáció a szolgáltatás működtetéséhez

A www.szocialisporlal.hu; www.nrszh.hu weboldalon találhatő
j

adózó

és letölthető,

valamint a mindenkor hatályos

ogszabályokban találhatóak,

III. szakmai aiánlás a szolgáltatás működéséhez

A www.szocialisporlal.hu; www,nrszh.hu weboldalon található

és letölthető.

Iv. Elszámolással kapcsolatos dokumentumok a finanszírozási szerződésben foglaltak teliesítéséhez
A www,szocialisporlal.hu; www.nrszh.hu weboldalon található
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