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                                                                     …./2021(….) számú önkormányzati határozat melléklete 

 
Iktatószám: 01/           /2021  

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Pomáz Város Önkormányzata (székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 

23-25.; adószáma: 15731058-2-13, bankszámlaszáma 10403057-50485456-57481008, képviseli: 

Leidinger István polgármester) a továbbiakban: Támogató, 

 

másrészről   

intézmény vagy szervezet neve: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 

székhelye:  2013 Pomáz, Huszár utca 3. 

adószáma:  16796407-2-13 

cégbírósági nyilvántartási száma:   

képviseli:  Nyári Darinka igazgató 

támogatásért felelős neve:  Nyári Darinka igazgató 

támogatásért felelős telefonszáma:  +36 /20 452-4666 

levelezési címe:  2013 Pomáz, Huszár utca 3. 

számlavezető pénzintézet neve:   

bankszámlaszám:   

 

A Támogatott köteles becsatolni Alapító okiratot vagy cégkivonatot. 

 

a továbbiakban: Támogatott 

 

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)  

 

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:  

 

1) Szakmai feladat részletes megjelölése:  

 

2021. évi „Kábítószer Ellenes világnap” alkalmából rendezendő programok pénzügyi támogatása.  

 

2) A Támogató az 1) pontban meghatározott feladat költségeinek fedezésére 2020. évben  1.000.000 Ft, 

azaz egymillió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít a Támogatott javára Pomáz 

Város Önkormányzatának 1/2020. (III.05.) önkormányzati rendelet 5 §-a szerinti Polgármesteri 

támogatási keret alapján az alábbi megoszlás szerint: 

 

2021. évi „Kábítószer Ellenes világnap” alkalmából rendezendő programok pénzügyi támogatására 

150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegben. 

 

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

A támogatás 2021. június 7. napjáig kerül átutalásra.  

 

3) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy 

a) a feladatot  2021. június 30.  napig, mint végső határidőig megvalósítja, 
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b) az átutalt támogatást kizárólag a feladat költségeinek fedezésére használja fel, és kizárólag 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 támogató felé nem számolja el. 

c) az átutalt összegek felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet. A Támogatott a 

feladat tényleges költségeiről az a) pontban megjelölt végső határidőt követően, de legkésőbb 

2021. július 31-ig teljes körű 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 bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős. A Támogatott 

köteles a nevére kiállított eredeti számlára az alábbi záradékot rávezetni: 

 

„A számlán feltüntetett összeg Pomáz Város Önkormányzata által nyújtott támogatás 

pénzügyi, illetve szakmai elszámolásához, beszámolójához felhasználva. 
4)  

Dátum.  Aláírás.” 

 

d) a feladattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot legalább öt évig 

megőriz, és lehetővé teszi, hogy a Támogató illetve képviselője azokba betekintsen. 

 

4) 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, valamint a 

jogszabályban feljogosított állami szervek (MNB, KEHI, NAV, stb.) ellenőrizzék, ennek során 

a támogatással kapcsolatos dokumentumokba betekintsenek, 

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

  

5) Amennyiben a feladat meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez 

képest késedelmet szenved, erről a Támogatott haladéktalanul köteles értesíteni a Támogatót. 

 

6) Amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba 

ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a 

támogatásról le kell mondania. 

 

7) A Támogatott az általa fel nem használt támogatást a program végső megvalósítási határidejét követő 

30 napon belül köteles a Támogató részére visszafizetni.  

 

8) A fel nem használt támogatás visszafizetéséről szóló igazolást (számlakivonat hitelesített másolata) 

Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz csatolni. A pénzügyi elszámolás csak ezen igazolás 

megléte esetén kerülhet a Támogató által elfogadásra.  

 

9) 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 közbeszerzésekről 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.), valamint az ÁSZF a vonatkozó 

jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül 

módosulnak. Továbbá a szerződésben részletesen nem szabályozott egyéb kérdésekben pedig a 

Polgári Törvénykönyv vonatkozó, hatályos rendelkezései az irányadók. Támogatott a jelen szerződés 

aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit – 

amennyiben az abban foglalt feltételek fennállnak – betartja. 

 

 

10) Jelen szerződés azon a napon lép hatályba és tekintendő megkötöttnek, amelyen azt a Támogató is 

cégszerűen aláírta. Támogatott az általa változtatás nélkül aláírt szerződést a kézbesítéstől számított 
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15 (tizenöt) napon belül köteles Támogatónak visszaküldeni. Amennyiben 15 (tizenöt) napon belül 

Támogatóhoz nem érkezik vissza a Támogatott által aláírt szerződés, vagy Támogatott a szerződésben 

változtatásokat hajtott végre, a szerződés nem lép hatályba és attól a Támogató jogosult mindenfajta 

jogkövetkezmény nélkül egyoldalúan elállni. Ennek következtében a támogatási döntés érvényét 

veszti. 

 

11) Jelen szerződés egymással megegyező három eredeti példányban készült. A Szerződő Felek a jelen 

szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 

 

 

 

Kelt: Pomáz, 2021. június 15. 

 

 

 

 

  ________________________________   ________________________________  

 Leidinger István dr. Balogh Pál 

 polgármester jegyző 

 

 

 

  ________________________________   ________________________________  

 Jeszenszkiné Szikra Brigitta Nyári Darinka  

 pénzügyi ellenjegyző Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 

                                                                                                                  kedvezményezett 

 

 


