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                                                                                          70/2021(III.29.) számú határozat melléklete 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: Pomáz Város Önkormányzata 

székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

képviseli: Leidinger István polgármester 

adószáma: 15731058213 

mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 

 

másrészről: 

név: ''URBS PRO PATIENTE" Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

székhelye: 2011 Budakalász, Dunapart 4199/3. hrsz. 

adószáma: 20913502-2-13 

bankszámlaszáma: MÁK 10032000-00286772-00000017  

képviseli: Farkas Rita 

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) 

a továbbiakban együtt: Felek között 

az alábbi feltételek szerint: 

1. Támogató és Támogatott 2021. ……. napján használati szerződést kötöttek egymással, 

melynek értelmében az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-

vény 11. § (13) bekezdése alapján ingyenesen biztosítja az egészségügyi közfeladat el-

látását saját tulajdonú ingatlanában, az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő 

és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. pedig folyamatosan ellátja Pomáz Városában 

a vérvételi tevékenységet és az ezzel kapcsolatos diagnosztikai laborvizsgálatok elvég-

zését. 

 

2. A támogatás tárgyát képező szakmai feladat: Pomáz város lakosai részére – egészség-

ügyi szakellátásként - laborszolgáltatás biztosítása és mintavételi hely működte-

tése. 

 

3. Támogató a 2. pontban meghatározott feladat költségeinek fedezésére a 2021. évre vo-

natkozóan 1.000.000.- Ft. azaz egymillió forint, vissza nem térítendő támogatást bizto-

sít Támogatott javára Pomáz Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2021. évi 
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költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) sz. önkormányzati rendelete alapján a 2021. évi 

költségvetés terhére. 

 

4. A támogatás összege a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül átutalásra. A 

támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) is tartalmazza. 

 

5. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy  

a) a feladatot 2021. december 15. napjáig mint végső határidőig megvalósítja, 

b) az átutalt támogatást kizárólag a feladat költségeinek fedezésére használja fel és ki-

zárólag az ilyen célú felhasználásnak megfelelő számlát nyújt be. Támogatott jelen 

támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy jelen támogatási 

szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt költségeket más tá-

mogató felé nem számolja el. 

c) az átutalt összegek felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet. 

A Támogatott a feladat tényleges költségeiről az a) pontban megjelölt végső határ-

időt követően, de legkésőbb 2021.december 15-ig teljeskörű szakmai beszámolót és 

pénzügyi elszámolást készít a Támogató részére. A Támogatott köteles becsatolni a 

szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák, illetve bizonylatok 

– eredetivel mindenben megegyező – fénymásolatát. Az eredeti pénzügyi bizonyla-

tok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős. A Támogatott kö-

teles a nevére kiállított eredeti számlára az alábbi záradékot rávezetni: 

 

„A számlán feltüntetett összeg Pomáz Város Önkormányzata által nyújtott tá-

mogatás pénzügyi, illetve szakmai elszámolásához, beszámolójához felhasz-

nálva. 

Dátum. Aláírás.” 

 

d) a feladattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot leg-

alább öt évig megőriz és lehetővé teszi, hogy a Támogató illetve képviselője azokba 

betekintsen. 

 

6. A Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy  

a) a támogatás folyósításával és ellenőrzésével kapcsolatos adatokat a Támogató és 

megbízottja nyilvántartsa, 

b) a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és/vagy megbízottja, vala-

mint a jogszabályban feljogosított állami szervek ellenőrizzék, ennek során a támoga-

tással kapcsolatos dokumentumokba betekintsenek, 

c) a Támogató és/vagy megbízottja helyszíni szakmai és pénzügyi ellenőrzést végezzen. 

 

7. Amennyiben a feladat meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt 

ütemezéshez képest késedelmet szenved, erről a Támogatott haladéktalanul köteles ér-

tesíteni a Támogatót. 

 

8. Amennyiben a feladat Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós aka-

dályba ütközik, - a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett 

– a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania. 
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9. A Támogatott az általa fel nem használt támogatást a program végső megvalósítási ha-

táridejét követő 30 napon belül köteles Támogató részére visszafizetni. 

 

10. A fel nem használt támogatás visszafizetéséről szóló igazolást (számlakivonat hitelesí-

tett másolata) Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz csatolni. A pénzügyi elszá-

molás csak ezen igazolás megléte esetén kerülhet a Támogató által elfogadásra. 

 

11. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szakmai feladatok megvalósítása és a szerződésben 

foglaltak teljesítése során az állami pénzeszközök felhasználására és ellenőrzésére 

irányadó hatályos jogszabályok, az átadott összegből történő beszerzések során a köz-

beszerzésről szóló törvény, valamint az ide vonatkozó jogszabályok, így különösen az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a 368/2011. (XII.31.) 

Korm.rendelet (Ávr.) módosulásával minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 

Felek kijelentik, hogy a szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Pol-

gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó. 

 

12. Jelen szerződést Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének………. sz. határozata 

hagyta jóvá.  

 

13. A szerződő Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóvá-

hagyólag 4 példányban írták alá, melyből 3 példány a Támogatót, 1 példány Támoga-

tottat illeti. 

 

 Kelt: Pomáz, 2021.     .      . 

   

 

Támogató 

Pomáz Város Önkormányzata 

Képviseli: Leidinger István polgár-

mester 

 

 

Támogatott 

             „URBS PRO PATI-

ENTE”Egészségügyi Fejlesztő és 

Üzemeltető Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

képviseli: Farkas Rita 

Jogilag ellenjegyzem: 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  


