DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.§
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és a Mötv. 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon államháztartáson kívüli jogi személyekre és
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, akik részére Dabas Város
Önkormányzata
(továbbiakban:Önkormányzat) természetbeni vagy pénzbeni
támogatást jutat vagy akiktől vesz át.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a külön önkormányzati rendeletekben
meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociális
rászorultság alapján nyújtott támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú
támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés,
köznevelési megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil
szervezetek és a közösségi célú közalapítványok feladatellátására, valamint a
testvértelepülési megállapodás alapján adott támogatásokra, határon túli szervezetek
támogatására.
2. §
A rendelet célja
Jelen rendelet célja, hogy az Önkormányzat meghatározza az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
szabályaival összhangban az önkormányzati támogatások eseteit, a támogatás
felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait.
3.§
A támogatás forrása
Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében határozza meg azon költségvetési
előirányzatait, amelyek terhére támogatás adható.
4.§
A támogatás formája

(1) A támogatás lehet
a) természetbeni vagy
b) pénzbeli vagy
c) a kettő együtt is biztosítható.
(2) A természetbeni támogatás lehet közfeladat ellátása céljából a közfeladat
ellátásához szükséges mértékben az ingyenes vagy kedvezményes gépjármű használat,
helyiséghasználat, illetve más, a működést segítő ingyenes vagy kedvezményes
szolgáltatás biztosítása.
(3) Visszatérítendő vagy vissza nem térítendő pénzbeli támogatás elszámolási
kötelezettséggel nyújtható.
5. §
Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának szabályai
(1) Támogatásban részesülhet
a) aki a pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be
b) aki támogatás iránt egyedi kérelmet nyújt be
c) akinek a javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzatában címzetten támogatás kerül megállapításra.
(2) Pályázati felhívást a képviselő-testület, a képviselő-testület SZMSZ-ében
meghatározott esetekben a képviselő-testület bizottsága vagy a polgármester írhatja
ki.
(3) A pályázati felhívásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban Áht), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
kormányrendelet (továbbiakban: Ávr) 66.§-ában meghatározottakat kell
tartalmaznia.
A pályázati felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján.
A pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni,
hogy arra a pályázati kiírás közzétételétől számítva legalább harminc nap álljon
rendelkezésre. E rendelkezéstől a támogató, ha a pályázat céljára tekintettel indokolt,
kivételesen eltérhet, a pályázat benyújtásának határidejét ez esetben úgy kell
meghatározni, hogy az ne legyen aránytalanul rövid és biztosítsa a pályázatról való
értesülés lehetőségét és a pályázat megfelelő elkészítéséhez objektíven szükséges időt.
(4) A pályázat személyesen a Dabasi Polgármesteri Hivatalban, postai úton (Dabas
Város Önkormányzata 2370 Dabas, Szt. István tér 1/b), e rendelet szerinti adatlapon
(1.melléklet) nyújtható be. Lehetőség szerint a pályázat benyújtásakor szükséges
csatolni az Ávr. 75.§ (2) bekezdésében előírt nyilatkozatokat. A (2) bekezdés
szerinti nyilatkozatokat a Kedvezményezett a támogatási szerződés szövegébe
foglalva is megteheti.

Lehetőség szerint a pályázat benyújtásakor szükséges csatolni az Ávr. 75.§(3)
bekezdésében előírt dokumentumokat. A (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat a
Kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötéséhez vagy legkésőbb a
költségvetési támogatás folyósítását megelőzően a támogató rendelkezésére kell
bocsátania.
(5) A jegyző a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy alkalommal, 15 napos
határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.
(6) A beérkezett pályázatokat a pályázatot kiíró bírálja el. Az éves költségvetési
rendeletben meghatározott polgármesteri keret előirányzatainak felhasználásáról, a
keret terhére nyújtott támogatásról a polgármester dönt.
Az éves költségvetési rendeletben meghatározott Emberi Erőforrás Bizottsági
(továbbiakban:EEB) keret felhasználásáról, a keret terhére nyújtott támogatásáról az
az EEB dönt.
Az éves költségvetési rendeletben meghatározott Esélyegyenlőségi Bizottsági
(továbbiakban:EB) keret felhasználásáról, a keret terhére nyújtott támogatásáról az
az EB dönt.
(7) Az elbírálásnál előnyt jelent:
a) ha a rendezvény, program együttműködésben, civil összefogásban kerül
megvalósításra,
b) ha olyan vállalt feladatról van szó, mely településünk, esetleg térségünk széles
köreit szólítja meg,
c) ha a civil szervezet, kiszervezett kulturális tevékenységként tehermentesíti a
település kulturális feladataira szánt költségvetési összeget,
d) az olyan program, rendezvény, mely a település hírnevét, ismertségét növeli,
e) ha tradicionális rendezvényről van szó, ill. hagyományteremtő céllal került
megrendezésre.
(8) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely az Ávr. 81 §-ban
megfogalmazottaknak nem felel meg.
(9) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:
a) a támogatott szervezet pontos megnevezését,
b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenységet megnevezését,
c) a támogatás összegét.
(10) Támogatás juttatása esetén a jelen rendelet 2. mellékletét képező támogatási
szerződést kell kötni a támogatottal.
(11) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.
(12) A támogatás csak a döntésben és az alapján kötött támogatási szerződésben
megjelölt célra használható fel.
(13) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a
döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződést ennek megfelelően
módosítják.

(14) A Támogatottat a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban beszámolási
kötelezettség
terheli
legkésőbb
a
cél/feladat/tevékenység
megvalósítási
idejét/tárgyévet követő év január 31. napjáig.
(15) A támogatás felhasználásáról a Támogatottnak szakmai és pénzügyi beszámolót
kell készíteniük jelen rendelet 3. melléklete szerint.
Az ellenőrzés tényét a mellékleten dokumentálni kell.
(16) Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét vagy annak egy részét a
támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem
használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.
(17) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott
nem a támogatási szerződésben foglalt céloknak megfelelően használta fel a kapott
támogatást vagy egy részét, a támogatott köteles a jegyző felszólításától számított 15
napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni a kifizetett támogatás nem
megfelelően felhasznált részét.
(18) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre
vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és
közzétételi kötelezettség terheli.
(19) Támogatás iránt benyújtott egyedi kérelmekre, és az önkormányzat mindenkori
költségvetési rendeletének előirányzatában meghatározott címzett támogatásra
vonatkozóan is a pályázati kiírás szerinti dokumentációt kell csatolni.
6.§
Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről-az alapítványi forrás kivételével- a
polgármester dönt.
(2) A megállapodás aláírásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol
a Képviselő-testületnek.
7.§
(1) E rendelet 2019. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január
01. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezzel egyidejűleg az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló
11/2017. (IV.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:
A rendelet 2019. február 15.-én kihirdetésre került.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

1.melléklet a 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
A pályázat iktatószáma:

PÁLYÁZATI ADATLAP

A pályázati téma címszerű leírása:

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI :
A pályázó neve:

A pályázó címe:
telefonszáma:

A pályázó
szervezet
tőjé kcíme:
Értesítési

e-mail címe:

A szervezet
tevékenységi
köre:
A szervezet
adószáma:
A bírósági
nyilvántartásba
vétel

száma:

időpontja:

Számlavezető bank
neve, számla száma:

2. PÁLYÁZATI PROGRAM
A PÁLYÁZATI PROGRAM LEÍRÁSA
A pályázati program célja:

A program kb. hány főt
érint, hány főnek
A pályázati program kezdési
és befejezési időpontja:

A pályázathoz csatolni kell a részletes pályázati programtervet, melyben szerepeltetni kell a tervezett programok,
programelemek megnevezését és időpontját, a bevont közreműködők körét, a program célcsoportját, annak
létszámát, azt, hogy a nagyközönség számára nyílt-e a program.
A PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK
(Mellékletként kérjük a különböző programelemek költségvetését külön feltüntetni!)
A pályázati program
megvalósításának teljes
költsége:
(igényelt támogatás + saját
forrás)
A szervezet által igényelt
támogatás összege:
A pályázati programhoz
rendelkezésre álló saját forrás
mértéke:
Tagdíj összege:
A pályázati program
megvalósításához
rendelkezésre álló egyéb
források (szponzorok, egyéb
támogatások)

Ft

.-Ft

Ft
Ft/hó/fő
Támogató megnevezése:

Összege:

Ft

Támogató megnevezése:

Összege:

Ft

Támogató megnevezése:

Összege:

Ft

Pályázati program
megvalósításához igényelt, még
el nem bírált egyéb források
Sportegyesület esetén
pályázott-e a látványcsapatsport szervezetek által
igényelhető TAO-ból adható
támogatásra

Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
megadott személyes adatokat az önkormányzat a nyilvántartásában megőrizze,
összefüggő célra felhasználja az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései
veszem, hogy a pályázat eredményét az önkormányzat hivatalos lapjában,
közzéteszi.

Hozzájárulok, hogy a
azokat a pályázattal
szerint. Tudomásul
illetve a honlapján

Dabas, 20...

P.H.
………………………………………………….
aláírás
Pályázathoz csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok:

1. sz. melléklet: nyilatkozatok
2. sz. melléklet:átláthatósági nyilatkozat
3-4.sz. melléklet: nyilatkozat az összeférhetetlenség, illetve az
érintettség fennállásáról, ill. hiányáról (3. melléklet) illetve
amennyiben releváns, azaz, ha az érintettség fennáll, a közzétételi

kérelem (4. melléklet:Közzétételi kérelem) az érintettségről. A
pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a
pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik
be, az ettől számított 8 munkanapon belül - kezdeményezheti
érintettségének közzétételét.
A benyújtott nyilatkozatok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának
napjától számított kilencven napnál régebbi. Amennyiben a kedvezményezett által benyújtott
dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított
30 nap, a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt
adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi,
mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap.

Dokumentumok:
-a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített
aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített –a
támogatási igény benyújtásának napjától számított kilencven napnál nem régebbimásolatát.(Amennyiben a kedvezményezett által benyújtott dokumentumok
kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap,
a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt
adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet
régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap.

Amennyiben a korábbi- 3 éven belüli- pályázathoz beadott okirathoz
képest változás nem történt, akkor elegendő a pályázó nyilatkozata.)

pályázati adatlap 1.melléklet

NYILATKOZATOK
Nyilatkozattevő:
Neve:

.............................................................................................................................................................

Székhelye:

..................................................................................................................................................

Adószáma:

........................................................

Képviseletében eljáró személy: ……………………………………………………..
Nyilatkozom, hogy (megfelelő aláhúzandó!)

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak
és hitelesek
igen/nem

2. az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be
nem
igen:…………………………………………………………………………

3. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban és kötelezi magát arra, hogy haladéktalanul, írásban
bejelenti Támogató részére, ha jelen szerződés hatálya alatt ellene a fentiekben megjelölt
eljárás indul
igen/nem

4.a saját forrás rendelkezésre áll
igen/nem/nem releváns

5. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja
igen/nem

6. – a biztosítékmentesség kivételével – a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre
bocsátja legkésőbb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig
igen/nem/ nem releváns

7. a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik
igen/nem

8. ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához
szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az
engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál benyújtotta
igen/nem/ nem releváns

9. megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. §-ában és 50.
§-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2)
bekezdése szerint egyedi határozatban döntött, azok hiánya nem jelenti a támogatás
nyújtásának akadályát, és az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet
szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait
rendelkezésre bocsátja.
igen/nem

10.A pályázó szervezet képviseletében hozzájárulok, hogy a támogatott szervezet nevére, a
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó
adatokat a Támogató a szerződés megkötését követő 60 napon belül honlapján és a
kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétegye
igen/nem/nem releváns

11. Nyilatkozom, hogy a pályázó szervezetnek nincs esedékessé vált és még meg nem
fizetett adótartozása valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt:
köztartozás).
igen
Dabas, 20.…………….

……………………………………………
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

pályázati adatlap 2. melléklet (törvény erejénél fogva átlátható szerv)

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában
meghatározott
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjában előírt
kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott
Név:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint az
pályázó/kérelmező szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában írtaknak
megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi1:
‐
‐
‐
‐

1

állam
költségvetési szerv
köztestület
helyi önkormányzat

A megfelelő válasz aláhúzandó.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

nemzetiségi önkormányzat
társulás
egyházi jogi személy
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a…………. helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
nemzetközi szervezet
külföldi állam
külföldi helyhatóság
külföldi állami vagy helyhatósági szerv
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:……………..
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Önkormányzat
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
‐ az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából az Áht. 55. §ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy
amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt
haladéktalanul bejelentem.
Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás

pályázati adatlap 2. melléklet civil szervezetek

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. c) pontjában
meghatározott
CIVIL SZERVEZET 2 RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjában előírt
kötelezettség teljesítéséhez
Alulírott
Név:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. c.) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről
részletesen a jelen nyilatkozat 1. mellékletében nyilatkozom;
b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, melyről jelen nyilatkozat 2.
mellékletében nyilatkozom;
c) az általa képviselt szervezet székhelye:
- az Európai Unió tagállamában,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
- …………………. országban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a Önkormányzat
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
‐ az Önkormányzat az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből
eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam
képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott
adatokat kezelni.
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Civil szervezet: a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontja szerinti szervezet.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzat részére, vagy
amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt
haladéktalanul bejelentem.

Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás

1. melléklet
Nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről3

Ssz.

Név

Születési Születési Születési
név
hely
ideje

Anyja
neve

Befolyás,
Tulajdoni szavazati
hányad
jog
mértéke
%

%

1.
2.
3.

Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás

3

Vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai [Ptk. 3:77. §]; alapítványnál: a
kuratórium tagjai [Ptk. 3:397. § (1) bek.]; civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított
személy vagy testület tagjai [Ptk. 3:21. §];

2. melléklet
Nyilatkozat a szervezetnek és a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedéséről

A nyilatkozatot tevő szervezet
vezető tisztségviselőjének

25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel érintett szervezet
felett gyakorolt

Ssz.
neve

befolyás,
cj.száma /
születési születési anyja
neve székhelye adószáma nyilvántartásba adóilletősége tulajdoni szavazati
neve
helye
neve
hányad
jog
vételi száma
%
mértéke
%

1.

2.

3.

Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás

Pályázati adatlap 3. melléklet
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. melléklet a 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
……………………. Önkormányzata (…………… képviseli: ……….. polgármester), mint
támogatást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Támogató), másrészről
XY Szervezet (székhely:,……………., képviseli: ………….), mint támogatott szervezet (a
továbbiakban: Támogatott) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződés tárgya, a támogatás célja és jogcíme

1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ………… Önkormányzat Képviselő-testülete a
…/…... (…...) számú határozata alapján (x) Ft azaz … forint összegű vissza nem térítendő
támogatást nyújt Támogatott részére a ……. Tárgyú, (x) Ft összköltségű
cél/tevékenység/feladat megvalósításának céljából. A támogatás intenzitása 100 %.
1.2. A Támogató a helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok, civil szervezetek
támogatására kiírt 20... évi pályázat felhívást tett közzé, melyre Támogatott ….. napon …..
azonosító számon pályázatot nyújtott be. / Támogatott ….. napon ….. azonosító számon egyedi
kérelmet nyújtott be/ Támogatott javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzatában címzetten támogatást állapított meg
A cél/feladat/tevékenység megvalósítása érdekében a Támogatott támogatásban részesül.
1.3. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg kizárólag az 1.1 pontban meghatározott
cél/tevékenység/feladat megvalósítása érdekében kerül felhasználásra. A támogatás forrása
………. Önkormányzatának 201…. költségvetése. A támogatott tevékenység:……………….
1.4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a cél/feladat/tevékenység megvalósítása 201……
napjától 201….. napjáig tart. A felhasználás határideje:……………………
1.5. A Támogatás felhasználására kizárólag Támogatott jogosult. Támogatott tudomásul
veszi, hogy a támogatásból további támogatást nem nyújthat. Közreműködők bevonására
nincs lehetőség.
2. A támogatás folyósítása
Támogató a támogatást ……… napjáig egyösszegben/x egyenlő részletben átutalással, magyar
forintban teljesíti a Támogatott …….. vezetett …….. számú bankszámlájára. Támogató előleget
nem folyósít. A támogatás átutalásának feltétele a támogatási szerződés megkötése.
3. Az elszámolás módja, a teljesítés elfogadása, szerződésmódosítása
3.1. A Támogatottat a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatban beszámolási kötelezettség
terheli legkésőbb a cél/feladat/tevékenység megvalósítási idejét/tárgyévet követő év január 31.

napjáig. A támogatás felhasználását köteles a számviteli nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni,
a folyósított összeggel kapcsolatos pénzügyi és egyéb dokumentumokat külön nyilvántartani.
3.2. A támogatási összeg terhére kizárólag az 1.1. pontban meghatározott
cél/feladat/tevékenység megvalósításával közvetlenül összefüggő, az elszámolhatósági
időszakban ténylegesen felmerült, és pénzügyileg rendezett, azaz kifizetett, a pályázati
űrlapban előzetesen feltüntetett költség minősül elszámolható költségnek.
Az elszámolható költség a belföldi és esetleges külföldi költségszámlák ÁFA vagy
értéktöbbletadó nélküli összege.
A Támogatott nyilatkozik arról, hogy a támogatással fedezett költségek tekintetében
általános forgalmi adó visszaigénylési jogosultsággal rendelkezik/nem rendelkezik.
3.3. A kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás
és a saját forrás terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére
vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E
bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt
megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt
kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
3.4. A szakmai beszámoló keretében a Támogatott köteles számot adni a szerződés céljának
megvalósulásáról a pályázati felhívásban meghatározott formanyomtatvány(ok) alkalmazásával,
valamint a szakmai teljesítést alátámasztó dokumentumok megküldésével.
3.5. A pénzügyi elszámolás keretében a Támogatott a következő dokumentumokat köteles a
Támogatónak megküldeni:









A Támogatott képviseletre jogosult vezetője által tett, cégszerűen aláírt nyilatkozat. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a források felhasználására a szerződésben
meghatározott feltételek szerint a vállalt célok megvalósítása érdekében került sor, a
felmerült költségek pénzügyi teljesítése megtörtént.
A Támogatott köteles az elszámoláshoz a projekttel kapcsolatban keletkezett,
elkülönítetten nyilvántartott számlákról cégszerűen aláírt számlaösszesítő(ke)t csatolni.
A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
vonatkozóan cégszerűen aláírt összesítőt, mely tartalmazza
 az érintett, a feladat ellátásban részt vevő személyek nevét munkaszerződését,
munkaköri leírás
 az illetmény bruttó összegét, a levont SZJA-előleget, TB-járulékokat, valamint a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértékét havonkénti
kimutatásban jövedelemre vonatkozóan oly módon, hogy egy esetleges tételes
ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő számlára, illetve
egyéb bizonylatra (pl.:fizetési jegyzék) rá kell vezetni, hogy „A ………………….számú
támogatási szerződés terhére elszámolva …………….. Ft”.Az elszámoláshoz valamennyi
számla, egyéb bizonylat hiteles másolatát kell csatolni.
A Támogatott által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumok hitelesített
másolatait. (átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a
pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum.)

3.6. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását követő 60 napon belül a Támogató írásban
nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. Amennyiben az nem felel meg a fentiekben foglaltaknak,

vagy egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, a
Támogató a Támogatottat egy alkalommal, 15 napos határidő megadásával hiánypótlásra szólítja
fel. Hiánypótlás esetén a teljesítés elfogadására meghatározott határidő a hiánypótlás
benyújtásának napjától újrakezdődik. Amennyiben a hiánypótlást követően az elszámolás
továbbra sem, vagy csak részben alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának
ellenőrzésére, úgy a Támogató a rendelkezésére álló információk alapján dönt a csökkentett
összegű támogatás elfogadásról vagy az elutasításról.
3.7. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak írásos
formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály eltérően
rendelkezik.
A Támogatott azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés
minden külön intézkedés nélkül módosul.
3.8.
A Támogatott a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha
a) a cél/tevékenység/feladat megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben
meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
b) változik a cél/tevékenység/feladat bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges
jellemzője.
3.9. A Szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így
módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási
döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.
A Támogató akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, ha a módosítás a Támogatott
számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre
jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési jelentés megállapítása és javaslata miatt van szükség.
4. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, az elállás esetei
4.1. Amennyiben a támogatott cél/tevékenység/feladat megvalósítása részben vagy egészben
meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet
szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget; a Támogató elállási/felmondási jogának
gyakorlására alapot adó valamely lent felsorolt körülmény bekövetkezik, illetve a szerződésben
rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt a Támogatott a tudomására jutástól
számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Támogatónak.
Ha az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 82. § (1) bekezdés a), c), f) pontjában meghatározott bármely körülmény
bekövetkezik, a Támogatott adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb -, a jogszabályban,
támogatási szerződésben rögzített - feltételeiben változás következik be, a Támogatott a
tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak. A
bejelentést követően a Támogató a jogszabályban rögzített határidőn belül vagy annak hiányában
30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési
támogatás feltételeinek módosítására, jogszabályban vagy a támogatási szerződésben
meghatározott esetekben annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak módosítására,
felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, vagy más
eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.

4.2. A Támogató a szerződéstől való elállásra vagy választása szerint annak felmondására jogosult,
ha az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:
4.2.1.
jogszabályban vagy a szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő
időpontjától számított három hónapon – külön jogszabályban meghatározott esetben 8
hónapon - belül a szerződés teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik
meg, illetve a Támogatott a támogatás igénybevételét ezen időszak alatt nem
kezdeményezi és késedelmét írásban sem menti ki;
4.2.2.
hitelt érdemlő módon bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási igény
benyújtásakor annak tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
4.2.3.
a támogatott feladat teljesítése meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik vagy a
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
4.2.4.
a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt,
illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű
megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
4.2.5.
a Támogatott a támogatási összeget a jelen szerződésben meghatározottól akár
részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
4.2.6.
a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a
támogatás igénybevételére Támogatott nem volt jogosult;
4.2.7.
a Támogatott jelen szerződésben foglalt vagy a támogatási igény bejelentésekor
tett nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;
4.2.8.
a támogatás felhasználásáról készült beszámoló benyújtásának határidejét a
Támogatott elmulasztja vagy beszámolási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti;
4.2.9.
a Támogatott részéről, vagy a Támogatottra tekintettel harmadik személy részéről
nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke számottevően csökken, és a
Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további
biztosíték nyújtásáról, kiegészítéséről a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül
nem intézkedik;
4.2.10.
a 4.1. és a 6. pontban meghatározott értesítési kötelezettségek bármelyike egy
hónapon túli késedelmet szenved.
4.2.12. a Támogatott ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási,
végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás indul;
4.2.12. a Támogatott teljesítését biztosító bankgarancia, kezesség – annak lejárata előtt 45 nappal
– nem kerül meghosszabbításra.
4.3 Az elállási jog gyakorlása esetében Támogatott köteles a már kifizetésre került támogatás
összegét az alább meghatározott ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
köteles visszafizetni 15 napon belül Támogató …….. számú pénzforgalmi számlájára
egyösszegben/x részletben legkésőbb 201…. január 31. napjáig.
Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki
alapkamat kétszerese. Külföldi törvényes fizetőeszköz pénznemében meghatározott
pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a külföldi törvényes fizetőeszközt kibocsátó
központi bank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a piaci gyakorlatban egy hónapos
lejáratra referenciaként használt bankközi kamatláb (a továbbiakban: külföldi kamat) kétszerese. A
késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamat, illetve - külföldi törvényes fizetőeszköz pénznemében
meghatározott pénztartozás esetén - külföldi kamat. Az ügyleti kamat számításakor a
visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első
napján érvényes jegybanki alapkamat, illetve külföldi kamat irányadó az adott naptári félév teljes
idejére.

A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napja.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató elállás nélkül is elrendelheti a támogatás
visszafizetését jogsértő, illetve a szerződésben foglaltaktól eltérő, nem rendeltetésszerű
felhasználás esetén.
4.4. A támogatási összeg és kamatai visszafizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési
megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően, az
abban foglalt 15 napos határidőn belül a Támogatott nem teljesíti fizetési kötelezettségét.
4.5.
Támogatott vállalja, hogy valamennyi számlavezetőjénél bejelenti a Támogató beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető
fizetési megbízás esetére a követelés 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel
együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak a Támogató a támogatási jogviszony
alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A Támogatott számlavezetője(i)
által érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány
miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább 35 napra való sorba állítására
vonatkozó rendelkezéssel együtt a jelen szerződés …. számú mellékletét képezi.
A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől
a) a beszámoló elfogadását követően,
b) költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szociális szövetkezet kedvezményezett részére,
– ha a költségvetési támogatás teljes egészében a helyi önkormányzat kötelező feladatát,
önként vállalt helyi közfeladatát vagy a nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi feladatát érinti,
vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon a helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat törzsvagyonná válik – helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat
kedvezményezett részére,
d) – ha a költségvetési támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot, vagy ha a
projektet több kedvezményezett valósítja meg, a ráeső költségvetési támogatás összege nem
haladja meg a húszmillió forintot – bármely kedvezményezett részére,
– ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik – a működési célú vagy kutatásra, fejlesztésre vagy
innovációra irányuló költségvetési támogatásban részesülő bármely kedvezményezett részére,
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó forrás terhére megvalósuló projektek
esetében végrehajtó szervként eljáró, a Polgári Törvénykönyv szerint többségi állami befolyás
alatt álló gazdasági társaság esetében, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:
a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam, helyi önkormányzat vagy
nemzetiségi önkormányzat kizárólagos tulajdonába, vasúti pályahálózat működtetője vagy
közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül,
a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági
társaság a támogatást az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi

önkormányzatok társulása, nemzetiségi önkormányzatok társulása vagy – központi
költségvetési szerv kivételével – költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére fordítja,
a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági
társaság a támogatást az fb) alpontban meghatározott szervezetek valamelyikének többségi
befolyása alatt álló jogi személy olyan vagyontárgyának fejlesztésére fordítja, amely
közfeladat ellátását szolgálja vagy közfeladat ellátását mozdítja elő,
a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint a közlekedésért felelős miniszter által az országos
jelentőségű vasútvonalak működtetésére alapított vagy kijelölt kizárólagos állami tulajdonban lévő
gazdasági társaság részére
folyósított költségvetési támogatás esetén eltekint.
5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
5.1. A Támogató, valamint az általa meghatalmazott személy vagy szervezet jogosult a jelen
szerződés alapján a szerződésszerű teljesítést, a támogatási cél megvalósítását, és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy
személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és
a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Jogosult a pénzügyi-számviteli dokumentumok
és a teljesítéssel kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, továbbá a számlákat kibocsátó
személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére. Ennek
keretében Támogatott köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat átadni, illetve a
helyszíni ellenőrzés gyakorlásának feltételeit biztosítani.
5.2. Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy jelen szerződés alapján a költségvetési
pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
és a Támogató által megbízott belső ellenőr is jogosult ellenőrizni.
5.3.
Támogatott vállalja, hogy a Támogató általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy,
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban feljogosított
egyéb szervek részére megadja a jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről az általuk kért
tartalmú tájékoztatást.
5.4. Támogatott köteles az ellenőrzés érdekében a Támogató által ellenőrzéssel megbízott szerv
vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Támogató által kijelölt belső ellenőrzési szerv
képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is - a megfelelő dokumentumok, számlák, a
cél/feladat/tevékenység megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre
bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni. A támogatással kapcsolatos
iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat köteles a
támogatott tevékenység lezárását követő tíz éven keresztül hiánytalanul megőrizni.
6. Támogatott nyilatkozatai
6.1. Támogatott nyilatkozik arról, hogy ellene a szerződés megkötésekor a cégközlönyben
elrendelt felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési vagy egyéb a
megszüntetésére irányuló eljárás nincsen folyamatban, és kötelezi magát arra, hogy haladéktalanul,

írásban bejelenti Támogató részére, ha jelen szerződés hatálya alatt ellene a fentiekben megjelölt
eljárás indul.
Támogatott nyilatkozik, hogy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, átlátható
szervezetnek minősül.
6.2. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy vele szemben a rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei teljesülnek, azok hiánya
nem jelenti a támogatás nyújtásának akadályát; és az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott
miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
adatait rendelkezésre bocsátja.
6.3.
A Támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel.
Amennyiben Támogatott általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult (vagy áru, ill.
szolgáltatás továbbértékesítése esetén az adóterhet áthárította), úgy a támogatási összeg az általa
benyújtott számlákon szereplő nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összeg, ha általános
forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult (illetve amennyiben a támogatott tevékenység áru
vagy szolgáltatás továbbértékesítése, nem hárította át az adóterhet), úgy a számlaérték bruttó
összege alapján kerül meghatározásra.
Támogatott kijelenti, hogy a Támogatással fedezett költségek tekintetében általános forgalmi adó
visszaigénylési, levonási jogosultsággal rendelkezik. (Amennyiben a támogatott tevékenység
valamely áru vagy szolgáltatás továbbértékesítésével jár, az előbbiek mellett szükséges azt is
megadni, hogy a Támogatott az adóterhet áthárította-e.)
A Támogatott az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a szerződés módosítása
végett haladéktalanul – de legkésőbb 8 napon belül köteles Támogató részére írásban bejelenteni.
A Támogatásban – a változás bejelentéséig – igénybe vett áfa összeget a szerződés módosításakor
rögzített módon a Támogatott köteles visszafizetni.
6.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatott nevére, a támogatás céljára,
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a
Támogató a szerződés megkötését követő 60 napon belül honlapján és a
kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzéteszi.
6.5. Támogatott nyilatkozik arról, hogy a szerződéskötést megelőzően benyújtott
támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és
hitelesek. Az 1.2. pontban meghatározott cél/feladat/tevékenység megvalósítása
érdekében a jelen szerződésen kívül egyéb támogatási igényt Támogatott nem nyújtott
be. / [időpont megjelölése] időpontban [szervezet megnevezése]–nál/nél nyújtott be.
(A fenti bekezdés utolsó mondatában a megfelelő rész törlendő attól függően, hogy a Támogatott
nyújtott-e be az adott programhoz kapcsolódóan egyéb támogatási igényt.)
6.6. Támogatott nyilatkozik arról, hogy jelen támogatás tekintetében nem állnak fenn vele
szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenségi okok.
6.7. Támogatott nyilatkozik, hogy nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett
adótartozása valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt:
köztartozás).
7. Egyéb rendelkezések

7.1. Felek rögzítik, hogy Támogatott a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről kiadott
tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás a
Támogatótól származik.
7.2. A szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket
jelölnek meg az alábbiak szerint:
- Támogató részéről:
-

Támogatott részéről:

7.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni,
amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.
Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
7.4. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.
7.5. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett
vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
7.6. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt
változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett
változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.
7.7. A Támogatónak és a Támogatottnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a
szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése
után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a szerződő Felek kölcsönösen
kötelesek egymást tájékoztatni.
Jelen szerződés a szerződő Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép
hatályba, és a szerződő Felek szerződésszerű teljesítésével – a 2. és 3. pontokban foglaltakra
figyelemmel –, vagy szerződésszegés esetén a 4.2. pont szerint szűnik meg.
Szerződő Felek a jelen 7 oldalból és 7 számozott pontból álló szerződést – annak elolvasása és
értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt ….. példányban jóváhagyólag
aláírják.

…………………………
polgármester
Támogató részéről

……………………………….…
……..
Támogatott részéről

Pénzügyi ellenjegyzés:
Aláírás:…………………………………..
Dátum:…………………………………..
Melléklet:
a jelen szerződés …. számú melléklete
A Támogatott számlavezetője(i) által érkeztetett felhatalmazása a Támogató beszedési jogának
biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés
legalább 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt

3. melléklet a 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Elszámolólap

Támogatott neve/székhelye:……………………………………………………………………
Támogatás célja:

………………………………………………………………………

Támogatás összege: ……………………………………………………………………Ft

ELSZÁMOLÓ LAP

Számla/ Bizonylat
Kiállítója

Kelte

Kifizetés
Száma

Jogcíme
(termék, szolgáltatás
megnevezése)

összege

Elszámolni kívánt
önkormányzati
támogatás

A támogatott téma/ program elszámolni kívánt teljes költségei összesen:

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok
szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú támogatási szerződésben foglalt célra történő
felhasználását igazolom. Igazolom továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem
szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

Kelt: ………………………………………………..

……………………………………..

Támogatott (cégszerű) aláírása

Ellenőrzési záradék

1. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy fenti támogatott a támogatási célnak megfelelően használta fel a
támogatási összeget, az erről szóló elszámolást határidőre benyújtotta. A fentiek alapján a támogatottnak
visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Kelt:…………………..
P. H.
___________________________
Ellenőrző aláírása
2. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy fenti támogatott
- a támogatási összeg……….…….,-Ft összegű részét céltól eltérően használta fel.
- az elszámolást nem nyújtotta be határidőre.
- egyéb:…………………………………………………

A fentiek és a támogatási szerződés alapján megállapítottam, hogy a támogatottnak ………..,-Ft, azaz
……………………………….. Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Kelt:…………………….
P. H.
___________________________
Ellenőrző aláírása

