4. sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - MINTA
amely létrejött egyrészről Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület (székhelye: 9737 Bük,
Eötvös u. 11., képviseli: Spilenberg Andrea elnök (továbbiakban: Megvalósító szervezet)
másrészről
név:
képviselő neve:
lakcím:
adószám:
egyéb szálláshely-szolgáltató (a továbbiakban: Szálláshely-szolgáltató) együttesen Felek között alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:
I.

Előzmények

Megvalósító szervezet kijelenti, hogy Bük Város Önkormányzata által egyéb szálláshely-szolgáltató
minőségfejlesztési felhalmozási támogatási eljárásának lebonyolítására kiírt pályázat nyerteseként
……. Ft összegű támogatásban részesült.
II. A szerződés tárgya
1) Megvalósító szervezet Bük Város Önkormányzattól kapott támogatás összegét továbbadja
pályázat útján egyéb szálláshely-szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyek minőségfejlesztési
támogatására.
2) Felek rögzítik, hogy Szálláshely-szolgáltató a Megvalósító szervezet által kiírt pályázaton részt vett
és pozitív elbírálásban részesült.
3) A támogatási összeg: …..……….Ft, amit Szálláshely-szolgáltató………………… beruházásra
fordít. Jelen szerződés mellékletét képezi a pályázó által beadott pályázat másolata és a pályáztató
támogatási döntésének másolata.
III. Felek kötelezettségei
1) Szálláshely-szolgáltató tudomásul veszi, hogy a támogatás utófinanszírozású, tehát a beruházás
utólag kerül kifizetésre, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolás benyújtásának határideje
a beruházást követő 30. nap, legkésőbb 2017. június 30. napja. Az elszámoláshoz a megvalósított
beruházásról kiállított pályázó által hitelesített (dátum, aláírás) számlamásolato(kat)t valamint fotó
dokumentációt csatolni kell.
2) A pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató köteles a megvalósított beruházásról a
támogatási szerződésben foglalt feltételekkel és határidőre elszámolni. Ennek elmulasztása esetén
a támogatási összeg nem fizethető ki. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a
pályázatot nyert egyéb szálláshely-szolgáltató pályázati döntését vissza kell vonni, részére a
támogatási összeg nem fizethető ki, a pályázót pedig következő évre ki kell zárni a további
minőségfejlesztési pályázatokból.
3) Elszámolás módja: számlaösszesítő – a megadott minta alapján, a pályázó nevére kiállított
számlák pályázó által hitelesített másolata, továbbá fényképes dokumentáció benyújtása által. Az
eredeti számlákra rá kell vezetni, hogy „BBKTE által nyújtott támogatásból felhasznált ………..Ft.”
A másolatot a pályázónak hitelesíteni szükséges (dátum, aláírás). Az elszámolások ellenőrzését a
Megvalósító szervezet végzi el, melyhez bevonhatja a pályázat bírálóit a fejlesztés helyszíni
ellenőrzését az elszámolás alatt elvégezheti, ennek feltételeit a szálláshelyszolgáltató köteles
biztosítani.
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4) Az elszámolás benyújtásának módja:
-

elektronikusan az info@visitbuk.hu e-mail címre és papír alapon, nyomtatott formában postai úton
vagy személyesen a Megvalósító szervezet székhelyére: BBKTE, Bük, Eötvös u. 11.

5) Felek megállapodnak, hogy a támogatási összeg Szálláshely-szolgáltató …………………… számú
bankszámlaszámára kerül átutalásra.
6) Szálláshely-szolgáltató kötelezi magát, hogy a megvalósított beruházást két évig a szálláshelyszolgáltatói tevékenysége céljára fenntartja, valamint biztosítja, hogy BBKTE és a pályázat elbírálói
a beruházást a fenntartási időszakban előzetes értesítés mellett bármikor ellenőrizhesse.
7) Szálláshely-szolgáltató tudomásul veszi, hogy nevét és címét a Megvalósító szervezet a saját
(www.visitbuk.hu) és Bük Város Önkormányzat hivatalos honlapján a támogatási szerződés
megkötését követő 8 napon belül közzéteszi.
8) Amennyiben a szálláshely-szolgáltató a pályázat során valótlan adatokat adott meg a
támogatási összeget a két éves fenntartási időn belül köteles visszafizetni a Megvalósító szervezet
számára.
9) A szálláshely-szolgáltatói tevékenység két évnél előbb történő megszűntetése esetén a
támogatási összeg időarányos részét kell visszafizetni.
IV. Záró rendelkezések
1) A Felek a jelen Támogatási Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, és
kötelesek egymást minden lényeges körülményről tájékoztatni.
2) Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény és Bük Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli források átadásáról
és átvételéről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete, valamint vonatkozó határozatainak
rendelkezéseit kell alkalmazni.
3) A Támogatási Szerződés három példányban készült, melyből két példány Megvalósító szervezeté,
egy példány Szálláshely-szolgáltatóé.
4) A Felek a jelen Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírták.
Dátum, aláírások
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