
T E R V E Z E T  

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött egyrészről  

Kerepes Város Önkormányzata (2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2. képviseli: Franka Tibor 

polgármester), mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről  

………………….. (székhely: …………………….. bírósági nyilvántartásba vételi határozat 

száma: ……………………………………..., társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 

…………………………., képviseli: ……………………….. elnök) mint támogatott (a 

továbbiakban: Támogatott),  

együttes említésük esetén: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiak 

szerint: 

1. Jelen szerződés keretében Támogató a Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-

testületének a költségvetési támogatások rendjéről szóló 9/2012. (III.2.) rendelete szerint, 

Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének ………………………… sz. Kt. 

határozat alapján a Támogatott részére egyszeri, összesen ……………………………… 

összeget (a továbbiakban: támogatási összeg) biztosít a Támogatott részére a Támogatott 

rendezvényeihez kapcsolódó költségek ………………………….egy részének fedezetére a 

benyújtott pályázat szerint. A megvalósított programoknál támogatóként meg kell nevezni, 

fel kell tüntetni Kerepes Város Önkormányzatát.  

 

2. Támogatott az 1. pontban jelzett támogatási összeg felhasználásáról a számviteli és egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint köteles gondoskodni. 

3. Támogatott, összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában 

foglalt előírásokkal, a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2019. január 31. napjáig, 

a saját nevére kiállított, 2018.01.01. és 2018.12.31. közötti kifizetésekről szóló számlák, 

vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatok eredeti példányainak bemutatása mellett, 

azok másolati példányának benyújtásával, illetve azok felhasználásához kapcsolat beszámoló 

alapján köteles elszámolni Támogató felé.  

4. A támogatott nevére kiállított számlákat "Önkormányzati támogatásból fizetve" záradékkal 

kell ellátni, és azok fénymásolatát a pályázatért felelős személy aláírásával, bélyegzőjével 

hitelesítve kell benyújtani. A számlamásolatok ellenőrzését Támogató részéről a 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi. A szakmai beszámoló és a pénzügyi 

elszámolás elfogadásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Településfejlesztési és 

Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügy és Ügyrendi Bizottság közös, összevont bizottsága 

dönt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének vezetésével. Támogatott kötelezettséget 

vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt támogatás összegét kizárólag a megjelölt célra 

használja fel. 

 

5. A jelen szerződés szerinti támogatási összeg Támogató részéről banki átutalással kerül 

folyósításra a Támogatott ……………………… vezetett ……………. számú számlájára, a 

jelen okirat aláírását követő 8 napon belül.  



6. Amennyiben a Támogatott nem, vagy csak részben tesz eleget a jelen szerződés 3. 

pontjában rögzített elszámolási kötelezettségének, illetve bebizonyosodik, hogy a támogatást 

vagy annak egy részét nem a szerződés szerinti célra, illetve a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően használta fel, úgy a Támogató írásbeli felszólítását követő 8 munkanapon belül 

köteles a támogatást, illetve annak arányos részét - a PTK. 6:47. § (2) bekezdése szerint 

meghatározott késedelmi kamattal együtt - visszautalni Támogató Kereskedelmi és Hitelbank 

Zrt-nél vezetett 10402142-49545248-56551007 számú költségvetési számlája javára. 

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató jogosult a támogatás jogszabályoknak és 

támogatási célnak megfelelő felhasználását ellenőrizni. 

8. A támogatás folyósítása a hivatkozott képviselő-testületi határozat alapján, Kerepes Város 

2018. évi költségvetésének, civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat terhére 

történik. 

9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés által szabályozott 

jogviszonyukból származó jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton kívánják rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek jogvitáikra nézve kikötik a Gödöllői 

Járás Bíróság kizárólagos illetékességét. 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a PTK. előírásai az irányadóak. 

11. Szerződő Felek a jelen megállapodást, annak átolvasása és értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá.  

 

Kerepes, 2018. …………………………… 

 

 

 

 

  Franka Tibor ……………………. 

                      polgármester Képviselő 

    

  Támogató Támogatott 

 

  

 

 

 


