4. sz. melléklet
TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró NFSI
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027
Budapest, Horvát u. 14-24.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-200849; statisztikai számjel: 251187647219-113-01, a továbbiakban: Pályázatkezelő),
…. (állandó lakcím/tartózkodási hely: …., születési idő: …., adóazonosító: …. bankszámlaszám: a
továbbiakban: Kedvezményezett) ……. kódszámú pályázatát elbírálta, és támogatásra
alkalmasnak minősítette az alábbi feltételekkel.
1. Támogató az Otthon Melege Program keretén belül …-án „….” elnevezésű pályázati kiírást tett
közzé, melyre Kedvezményezett pályázatot nyújtott be, melyet a Támogató 2017. ……. napján kelt
…… számú miniszteri döntés alapján támogatásban részesített.
2. A támogatás tárgya a meglévő ingatlanokban lévő lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését
eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások – meglévő korszerűtlen
földgázüzemű konvektorok új energiahatékony gázkonvektor készülékekre történő cseréjének támogatása (a továbbiakban: Beruházás), elszámolható költségeinek a finanszírozása vissza nem
térítendő támogatás formájában.
3. A támogatás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 1. melléklet XVII. NFM fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. alcím Klíma-,
energia és zöldgazdaság-politika ágazati programok, 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság
Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat.
4. Kormányzati funkció szerinti besorolás: 056010 – Komplex környezetvédelmi programok
támogatása.
5. Kedvezményezett …………… Ft, azaz …………………… forint összegű, vissza nem térítendő
támogatásra jogosult (a továbbiakban: Támogatás), melyet Támogató a pályázatban megadott,
jelen Támogatói Okirat bevezető részében megjelölt bankszámlájára utal, a beruházás
befejezését, és a teljes beruházási költség kiegyenlítésének igazolását követően.
Kedvezményezett a Támogatást köteles a Beruházás végrehajtására fordítani.
6. A Támogatás intenzitása: ......... %.
7. Kedvezményezett a Támogatásra tekintettel az alább részletezett ingatlanon az alábbi
támogatott Beruházást valósítja meg: ………………………………………..
8. Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a Beruházás megvalósításához használhatja fel.
9. A Támogatás terhére kizárólag a kivitelezési költség (beleértve az anyagköltséget, valamint a
munkadíj teljes összegét), továbbá a szakértői díjra vonatkozó költségek – e címen a támogatás
szempontjából elszámolható kivitelezési költség maximum 10 %-a – számolhatók el. Amennyiben
a Beruházás megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek
meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen
Okiratban foglalt támogatási összegre jogosult.
10. A Beruházás megvalósításának végső határideje: a Támogatói Okirat elektronikus átvételét
követő egy év (12 hónap). A Beruházás keretében a Beruházás megkezdésétől a Beruházás
befejezése napjáig felmerült beruházási költségek számolhatók el. A pályázat benyújtásával, a
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vállalt beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült szakértői, szakhatósági díjak
elszámolhatóak a támogatási feltételekkel összhangban.
11. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Támogatásból előleget nem folyósít.
12. A Támogatás folyósításának feltétele a Beruházás befejezését - amennyiben a Beruházást a
Támogatói Okirat kiküldését megelőzően már elvégezte, a Támogatói Okirat kézhezvételét –
követő 90 napon belüli elszámolási dokumentáció, teljes körű, pályázati portálon keresztül történő
beküldése.
13. A Támogatás folyósítására, a Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint egy összegben,
az elszámolás hiánytalan benyújtását és elfogadását követően 30 napon belül kerül sor
Kedvezményezett jelen Támogatói Okirat bevezető részében megjelölt bankszámlaszámára.
14. Kedvezményezett köteles a Támogatás felhasználásával megvalósított Beruházást a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal kezelni, az új gépek karbantartásáról saját költségén
haladéktalanul gondoskodni és vállalni annak folyamatos üzemképes állapotban tartást, valamint
viselni a fenntartással járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit.
15. Kedvezményezett köteles a Támogatás felhasználásával megvalósított Beruházás fenntartását
3 évig biztosítani jelen Okirat 7. pontjában megjelölt ingatlanon. Fenntartási időszak kezdete: a
beruházás befejezése, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja. A támogatás
felhasználásával végzett Beruházással érintett ingatlan, létrehozott vagyon a Beruházást követő 3.
év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, illetve szüntethető meg
(szerelhető le).
16. Kedvezményezett a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban köteles
bejelenteni Pályázatkezelőnek, ha a Támogatói Okirat bármely adatában változás történt. Ebben
az esetben Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Pályázatkezelő a szükséges
intézkedéseket megteszi.
17. A Fenntartási időszak alatt, a beruházással létrehozott vagyon Támogató hozzájárulása nélkül
történő elidegenítése vagy megszüntetése esetén, a Kedvezményezett köteles a Beruházás teljes
értékére, beleértve a tárgyi eszközökre és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekre eső
támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti
kamattal növelten, egy összegben visszafizetni. Az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti ügyleti kamat,
késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat a visszafizetés
időpontjában kerül meghatározásra. Az ügyleti kamatszámítás kezdő napja a támogatás
folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi
kamatszámítás kezdő napja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja
18. A Támogatás felhasználását a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy
személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzés Hivatal, a Magyar Államkincstár,
illetve a külön jogszabályban erre feljogosított szervek jogosultak – a Kedvezményezett
szükségtelen zavarása nélkül – a jelen Támogatói Okirat alapján a szerződésszerű teljesítést, a
támogatási cél megvalósítását és a Támogatás rendeltetésszerű felhasználását helyszíni és a
bekért dokumentumok alapján történő ellenőrzés keretében lefolytatni a 3 éves fenntartási időszak
folyamán. Kedvezményezett az ellenőrzést tűrni köteles, illetve annak gyakorlása feltételeit
biztosítani köteles.
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19. Kedvezményezett köteles a Támogatással kapcsolatos valamennyi dokumentumot és a
Támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat az Ávr. 101. §-a alapján teljes körűen, a
beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított 10 (tíz) évig megőrizni.
20. Támogató jogosult a Támogatást visszavonni vagy jelen Támogatói Okirattól elállni, különösen,
de nem kizárólagosan, ha az alábbi esetek bármelyike bekövetkezik:
x a Támogatói Okiratban kiállításától számított 8 hónapon belül a Beruházás megvalósítása
nem kezdődik meg vagy Kedvezményezett a Támogatás igénybevételét határidőben neki
felróható okból nem kezdeményezi és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki;
x a Beruházás megvalósítása meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik vagy a Támogatói
Okiratban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
x hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatói döntést, a
támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtása, a Támogatói Okirat
vagy annak módosításának kiállítása, illetve az ellenőrzés során;
x az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatói döntés meghozatalát követően
következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
x a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Pályázati Útmutatóban, a Támogatói
Okiratban vagy más jogszabályban foglalt kötelezettségeit, így különösen az Áht-ban, Ávrben foglalt rendelkezéseket megszegi,
x nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, azt akadályozza, vagy meghiúsítja és
ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet
ellenőrizni,
vagy
nem
tesz
eleget
bejelentési,
monitoring
adatszolgáltatási
kötelezettségeinek;
x a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem
rendelkezik;
x a Kedvezményezett a jelen Okirat 16. pontjában rögzített bejelentési kötelezettségét az ott
meghatározott határidőn belül nem teljesíti;
x a Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen Okiratban megjelölttől akár részben eltérő
célra vagy eltérő módon használja fel;
x jelen Okiratban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a Támogatás
igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult;
x a Kedvezményezett a Beruházással érintett ingatlant, a Támogatás terhére létrehozott
vagyont, eszközöket a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül elidegeníti, vagy a
Beruházást a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül megszünteti (leszereli);
x a Kedvezményezett a jelen Okiratban foglalt, illetve az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott
nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
x a Kedvezményezett az Ávr. 94. § (2) bekezdése szerinti határidőig sem teljesítette vagy nem
megfelelően teljesítette beszámolási kötelezettségét;
x a jelen Támogatói Okirat rendelkezéseit megszegi.
21. Kedvezményezett a Beruházás megvalósításától a Beruházás megkezdése előtt, illetve azt
követően elállhat. Ha Kedvezményezett az elállást az állami támogatás folyósítását követően
jelenti be, úgy a részére megítélt támogatást a 17. pontban részletezettek szerint egy összegben
vissza kell fizetnie Támogató részére.
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22. Kedvezményezett legfeljebb 5 évre kizárható az állami támogatási rendszerből, ha a
Beruházás meghiúsulásával, tartós akadályba ütközésével, vagy a Pályázati Útmutatóban, illetve
Támogatói Okiratban foglaltakhoz képest késedelmes megvalósulásával kapcsolatos bejelentési
kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget.
23. A Támogatói Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében különösen, de nem
kizárólagosan az Áht., és az Ávr. rendelkezései az irányadóak.
A támogatás felhasználása, elszámolása és ellenőrzése tekintetében a Pályázati Útmutatóban
foglaltak az irányadók.
24. A Kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követő évtől kezdődően 3 éven keresztül
évente egy alkalommal, a monitoring adatlapot - az éves energiafogyasztási adatokat - szolgáltat a
Támogató számára.
25. A Támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása, továbbá a Támogatói Okirat visszavonása esetén a Kedvezményezett a
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű ügyleti, késedelem esetén
késedelmi kamattal növelt mértékben, egy összegben köteles visszafizetni Támogató részére.
Nem teljesítés esetén Támogató kezdeményezésére a visszafizetendő összeget és annak
kamatait az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.
26. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony jelen Támogatói Okirat
kiállításával jön létre, mely elektronikusan kerül megküldésre a Kedvezményezett részére.
27. Jelen Okirat elválaszthatatlan részét képezi a ZFR-KONVEKTOR/2017 kódszámú Pályázati
Felhívás és Pályázati Útmutató, valamint a Pályázó által benyújtott összes adatlap és annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum, függetlenül attól, hogy azok az adatlap
részei vagy ténylegesen csatolásra kerültek.
Budapest, 20__ év _________hó ____ nap

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Támogató
képviseli: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
pénzügyi ellenjegyző
Kapják:
1.) Kedvezményezett – elektronikus úton

Jelen Támogatói Okirat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató megbízásából eljáró
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. elektronikus aláírásával és pénzügyi
ellenjegyzésével van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum joghatás
kiváltására való alkalmassága – az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabálynak
megfelelően – a papíralapú dokumentuméval megegyező.
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