
 

 

 A rendezvényekre vonatkozó előírásokat kell 
alkalmazni akkor is, ha nem kerül erre költség 
elszámolásra: 
Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, 
helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a 
rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a közbenső szervezeti 
feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak 
elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen 
keresztül megküldeni valamint köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, 
a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének 
tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni. 
A támogatást igénylő köteles a rendezvény megtartásáról, annak lezárását követő 15 
napon belül, írásbeli emlékeztetőt készíteni, és az emlékeztetőt a HACS részére 
elektronikus úton a bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu címre megküldeni. 

Az emlékeztető tartalmazza: a rendezvény helyszínét, időpontját,a célcsoport 
megjelölését,a céljának és eredményének bemutatását,legalább 10 db, a rendezvény 
főbb programjait és az elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 
kötelezettségek kihelyezését bemutató dátumozott fotót. A beszámolót a HACS 
honlapján megjelenteti és a megküldésről igazolást állít ki, melyet megküld a 
kedvezményezett részére. 

Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a 
bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben rendezvényre jóváhagyott 
támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül. 
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A kedvezményezett a rendezvény helyén a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 
kötelezettségek szerint elvárt elemeket, valamint a HACS logoját köteles feltüntetni. 
Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a kifizetési 
igénylésben az adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal 
csökkentésre kerül. 

Kizárólag azon szolgáltatások költségei számolhatóak el, amelyeknek igénybevételére 
a rendezvény látogatói felé külön díjat a szolgáltatást nyújtó nem számolt fel. 

 

 
Együttműködési megállapodás egy SZERZŐDÉS! 

- szerződést kötők pontos adatai 

- megnevezés 

- cím 

- képviseletre jogosult neve, beosztása 

 

Felek vállalásai: 

KIZÁRÓLAG konkrét, ellenőrizhető vállalás kerül 
elfogadásra, általános megfogalmazások nem! 



Az együttműködésnek a projekt 
megvalósítására kell vonatkoznia, lehet a 
kifizetési kérelem előtt, vagy amennyiben 
releváns a fenntartási időszak alatti 
együttműködés. 

 

Nem elfogadható pl: 

- Feltételes mód alkalmazása! 

- Eszközbeszerzésnél, partner segíti az egyesület 
munkájának népszerűsítését, 

- ha igény van rá, kölcsön kérheti, 

- Rendezvénynél: részt vesz rajta 

- bérbe adja 

- bármi olyan tevékenység végzése, amihez 
költség tartozik 

 
  



Árajánlatok: 

3 egymástól és az árajánlat kérőtől független 
árajánlat benyújtása szükséges, kivéve az 5.6 
pontban tett kivételek. 

Árajánlat tatalma: 

• az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő 
nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító 
jelét, 

• a kiadási tétel műszaki adatait, részletes leírás 
• a kiadási tétel mennyiségét és 

mértékegységét, 
• a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított 

áfát és bruttó összegét, 
• a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az 

forinttól eltérő, 
• az ajánlattevő aláírását, valamint 
• az árajánlat kiállításának dátumát.  
• Érvényesség idejét. 



Elektronikus formában beküldött árajánlat is 
elfogadható. Az építésre vonatkozó árajánlatokat 
az ÉNGY struktúrájának megfelelő 
részletezettséggel, építési tételekre lebontva 
szükséges elkészíteni. 

További szabályok az elszámolhatóságra:  

a) A 12. ponttól eltérően az alábbi költségek 
esetében nem kell 3 db árajánlatot benyújtani: 
projektelőkészítés, ingatlanvásárlás, terület-
előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás, 
projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása valami hatósági díjak .  

b) A 12. ponttól eltérően nem kell 3 db 
árajánlatot benyújtani: - rendezvényszervezés 
esetén konkrét helyszín bérleti díjához 
kapcsolódóan, amennyiben a bérbeadó 
nyilatkozik a szokásos bérleti díjról, időtartam 
megjelölésével - rendezvényszervezés esetén 
konkrét előadó (műfajtól függetlenül) 
megnevezése esetén, amennyiben az előadó 



nyilatkozik a vállalási árról, téma/műsor és 
időtartam megjelölésével.  

c) Amennyiben valamely eszköz vagy nem a b) 
pontba tartozó szolgáltatáshoz kötelezően 
benyújtandó három árajánlat nem szerezhető 
be, úgy a az árajánlat adó nyilatkozatának ki kell 
terjedni arra, hogy az igényelt költségelem, 
berendezés egyedi gyártású, vagy az más 
forgalmazótól, szolgáltatótól nem szerezhető be. 

19. A 12. pontot túl webáruházból letöltött 
árajánlat is elfogadható, ebben az esetben a 
csatolt dokumentumnak tartalmaznia kell a 
weblap címét, jól olvasható PrtSc képpel 
tartalmaznia kell az termék leírását, a termékkel 
töltött "kosarat", amiből kiderül a termék 
mennyisége és az ár valamint az ÁSZF-ből a 
weboldal üzemeltetőjének adatait. (név, 
székhely, adószám) Bruttó összegben megadott 
ár is elfogadható, amennyiben egyértelműen 
beazonosítható az ÁFA tartalom. 


