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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

közreműködői tevékenység ellátására 

 

amely létrejött egyrészről a Lucfalvi Általános Iskola (székhelye: 3129 Lucfalva, Rákóczi út 36.;  

nyilvántartási száma: 361584; adószáma: 15835372-2-12; képviseli: Klagyivik Attiláné), mint 

kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

 

másrészről a Salgótarjáni Tankerületi Központ (székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; nyilvántartási 

száma: 361584; adószáma: 15835372-2-12; képviseli: Simon Tibor), mint teljesítési közreműködő (a 

továbbiakban: Közreműködő Szervezet), 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

1. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által NEMZ-TAB-20-0049 azonosítószámon kiadott támogatói 

okirat (a továbbiakban: Támogatói Okirat) alapján a tanulók nyelvismeretének bővítése, meglévő 

szókincsének gyarapítás, nyelv gyakorlás, a szlovák nyelvhez való pozitív viszony további mélyítése 

támogatási célra 800 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 

Kedvezményezett részére. Felek kijelentik, hogy a jelen együttműködési megállapodás (a 

továbbiakban: Megállapodás) szerinti kötelezettségeket (így különösen az elszámolási, 

beszámolásra vonatkozó kötelezettséget) és a támogatás célját együttesen valósítják meg az 

alábbiak szerint. 

2. Felek megállapodnak, hogy a Kedvezményezett a Megállapodás alapján az 1. pont szerinti 

támogatásból 800 000,- Ft, azaz nyolcszázezer  forint támogatási összeget Közreműködő Szervezet 

15. pontban megjelölt fizetési számlájára folyósítja, a Megállapodás Felek általi kölcsönös aláírását 

követő 8 napon belül.  

3. Közreműködő Szervezet kijelenti, hogy a Támogatói Okirat tartalmát, az abból folyó jogokat és 

kötelezettségeket ismeri, és kötelezettséget vállal a számlájára beérkező támogatási összeg 

fogadására és a Kedvezményezett által jóváhagyott, a Megállapodás mellékletét képező szakmai 

program és költségterv szerint történő felhasználására. Közreműködő Szervezet köteles a 

támogatott tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak és a Támogatói Okiratnak, valamint az 

annak részét képező Általános Szerződési Feltételekben, Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, 

kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítani. 

4. Közreműködő Szervezet a támogatási összeget kizárólag a támogatott tevékenység 

megvalósításával összefüggésben, a megvalósítási időszakban felmerült, a Támogatói Okiratban és 

a Megállapodás mellékletét képező szakmai programban és költségtervben feltüntetett 

elszámolható költségek kiegyenlítésére használhatja fel.  

5. Közreműködő szervezet a támogatási összeg felhasználása során köteles az érvényes számviteli, 

adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásait betartani. 

6. Közreműködő szervezet haladéktalanul köteles a Megállapodás módosítását kezdeményezni, ha a 

megvalósítás során új, korábban nem tervezett költséget kíván elszámolni, illetve ha a szakmai 

programját kívánná módosítani.  

7. Közreműködő szervezetnek a támogatott tevékenységgel kapcsolatos valamennyi lényeges ténnyel, 

körülménnyel kapcsolatban – ideértve különösen azokat, amelyek a támogatott tevékenység 

megvalósítását veszélyeztetik, vagy ha a támogatott tevékenység megvalósítása részben vagy 

egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatói Okiratban foglaltakhoz képest a 

támogatott tevékenység késedelmesen valósul meg, illetve ennek bekövetkezése fenyeget – azok 

felmerülését, illetve tudomására jutását követő 3 napon belül, írásbeli tájékoztatási kötelezettsége 

van a Kedvezményezett felé. 
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8. Közreműködő Szervezet köteles a nevére szóló számlákat, számviteli bizonylatokat legkésőbb a 

Támogatói Okirat szerinti beszámolási határidő kezdetéig, a hozzá tartozó szakmai beszámolójával 

együttesen a Kedvezményezettnek átadni. Ha Közreműködő Szervezet a 3. pontban meghatározott 

kötelezettségét nem teljesíti, köteles a részére átutalt támogatási összeget a Kedvezményezettnek 

visszautalni. 

9. Közreműködő Szervezet kötelezettséget vállal támogatott tevékenysége megvalósítása során a 

járványügyi helyzettel kapcsolatos biztonsági feltételek és szabályok betartásáért, illetve 

betartatásáért.  

10. Közreműködő Szervezet kötelezettséget vállal, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül 

írásban bejelenti a Kedvezményezettnek, ha új fizetési számlát nyit, vagy ha a meglévő fizetési 

számláját megszünteti.  

11. A Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodásból fakadó kötelezettségek bármelyikének 

megsértése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak a másik Félnek a magyar polgári jog 

általános szabályai szerint. 

12. Felek megállapodnak, hogy a közöttük a Megállapodással kapcsolatban felmerülő bármely vita 

esetén megkísérlik azt békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet ésszerű időn belül 

eredményre, a Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok 

előtti eljárásnak. 

13. Felek kijelentik, hogy Megállapodás nem vagy nem kellően részletesen szabályozott kérdései 

tekintetében a magyar jog szabályait, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet, valamint a mindenkori magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

 

14. Felek kapcsolattartói: 

 Név Telefon Email 

Kedvezményezett: 
 

Klagyivik Attiláné 06-32/394-064 lucfalvi.iskola@gmail.com 

Közreműködő 
szervezet:  

Simon Tibor 06-32/795-221 salgotarjan@kk.gov.hu 

 
A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkező esetleges változás a 
jelen Megállapodás külön módosítását nem igényli. A kapcsolattartóként megjelölt személy(ek) vagy 
azok adataiban bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül, írásban 
tájékoztatják egymást. 

 

15. Közreműködő Szervezet fizetési számlaszáma 

 

Számlát vezető pénzügyi intézmény neve: Számlaszám: 

Magyar Államkincstár 10037005-00336602-00000000 

 

16. Felek képviselői kijelentik, hogy a Megállapodásban feltüntetettek szerint jogosultak a szervezet 

képviseletére, továbbá ennek alapján a Megállapodás megkötésére és aláírására. Kijelentik 

továbbá, hogy az általuk képviselt szervezet részéről a Megállapodás megkötéséhez szükséges 

felhatalmazásokkal rendelkeznek, és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, 

mely a megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Megállapodás megkötését, és az abban foglalt 

kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

17. A Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírását követően lép hatályba. 
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Felek képviselői kijelentik, hogy a Megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag négy példányban írják alá, melyekből mindkét Felet két-két példány illet meg. 

 

Melléklet:  

1. melléklet: Támogatói okirat másolata 

2. melléklet: Közreműködői szakmai program és költségterv 

 

 

 

Salgótarján, 2020. ……….………………………. Lucfalva, 2020. ………………………………. 

 

 

 

   

   

Közreműködő Szervezet   Kedvezményezett 

 

 

 

 


