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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2015. (XI.24.) számú határozata

a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hantosért  Polgárőr  Egyesület
támogatási kérelmének helyt adva

A Hantos Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a Hantosért  Polgárőr Egyesület
részére 200.000,-Ft (azaz Kettőszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást állapít
meg a Hantos Községi  Önkormányzat 2015. évi  költségvetéséről  szóló 1/2015. (II.25.)
önkormányzati  rendeletének  3.§-ában,  a  15.  mellékletében  foglalt  működési  és
felhalmozási pénzeszköz átadás terhére a Hantosért Polgárőr Egyesület részére jutatott
Lada Niva típusú gépjármű eredet vizsgálata, átíratása, esetleges javítása, valamint az
Egyesület tagjainak formaruházat beszerzése költségeinek fedezete biztosítása céljából.

Utasítja  és  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási  szerződést  a  Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr Egyesülettel aláírja.
(Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  támogatás  átutalásáról  gondoskodjon,  a  szükséges
intézkedést megtegye.

Felelős: Fischer József polgármester

Határidő: 2015. december 15.

       (: Fischer József : ) sk.                                                        ( : Gálné Papp Erika : ) sk.
polgármester                                                                             jegyző
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata 
1. melléklete

Támogatási szerződés

Amely létrejött

A Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Székhelye: 2434 Hantos, 
Nagylóki út 3.) képviseli: Fischer József polgármester, mint támogató (továbbiakban: mint
támogató)

másrészről:

a támogatást elnyert Hantosért Polgárőr Egyesület (Székhely: 2434 Hantos, Köztársaság
tér  5,,  mint  kedvezményezett  (továbbiakban:  mint  kedvezményezett)  képviseletében
eljáró

Név: Tausz László István elnök

Székhely/lakcím: 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.

Adószám: 18656675-1-07

(kedvezményezett  és  támogató  a  továbbiakban együttesen:  Szerződő  Felek)  között  a
következő tartalommal, az alulírott helyen és napon:

I. A támogatás tárgya

1.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a kedvezményezett Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületéhez vissza nem térítendő támogatás  iránti  kérelmet  nyújtott  be a
Hantosért  Polgárőr  Egyesület  részére  jutatott  Lada  Niva  típusú  gépjármű  eredet
vizsgálata, átíratása, esetleges javítása, valamint az Egyesület tagjainak formaruházat
beszerzése kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

2.) Hantos  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  év  november  hó  24.
napján tartott ülésén 162/2015(XI.24.) számú határozatával kedvezményezett részére
a  Hantosért  Polgárőr  Egyesület  részére  jutatott  Lada  Niva  típusú  gépjármű  eredet
vizsgálata,  átíratása,  esetleges  javítása,  valamint  az  Egyesület  tagjainak  formaruházat
beszerzése kiadások fedezetének biztosítása érdekében vissza nem térítendő támogatást
állapított meg. A támogatás kizárólag a Képviselő-testületi határozatában meghatározott
célok elérése érdekében, az abban felsorolt költségtételekre vehető igénybe.

A Támogató felhívja a Kedvezményezett figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során
köteles  figyelembe  venni  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény
rendelkezéseit.
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3.) A támogatás  összegét  Támogatott  a  fentiekben  meghatározott  céltól  eltérően  nem
használhatja fel.  Ezzel  összefüggésben sem fordítható a támogatás  összege  adóhatóság
felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.
Támogatott kijelenti, hogy
- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint

TB- és egyéb járulás tartozása) nincs.
- - Csőd-, és felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.
Támogatott kijelenti, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokat teljes körűen megismerte
és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A támogatási megállapodás 1. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csődfelszámolás
és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni
ha  a  Támogatott  egy  korábbi  támogatással  összefüggésben  benyújtott  lejárt  határidejű
elszámolása  még  nem  került  elfogadásra,  illetve  leszámolási-,  vagy  visszafizetés
késedelemben van.
Támogatott  vállalja,  hogy  amennyiben  a  Támogatott  rendelkezik  honlappal  vagy
kiadvánnyal,  akkor  a  támogatási  szerződés  hatálya  alatt  ezeken  feltünteti  a  támogatás
tényét.

II. A támogatás összege

A támogató a be a Hantosért Polgárőr Egyesület részére jutatott Lada Niva típusú gépjármű
eredet vizsgálata, átíratása, esetleges javítása, valamint az Egyesület tagjainak formaruházat
beszerzése kiadások fedezetéhez 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint vissza nem térítendő
támogatást  nyújt  Hantos  Községi  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2015.
(II.25.) önkormányzati rendeletének 3.§-ában, a 15. számú mellékletében foglalt működési és
felhalmozási pénzeszköz átadás terhére.

III. A támogatás kifizetése, felhasználhatósága, elszámolása, visszafizetése, visszafizetési
garancia

1.) A Támogató  a  támogatás  összegét  2015.év  december  15.  napjáig  készpénzben a
Kedvezményezett  Sárbogárd  és  Vidéke  Takarékszövetkezet  Nagylóki  Fiókjánál
vezetett 5810-0130-1300-8730-0000-0000 számú bankszámlájára, átutalással  fizeti
ki.

2.) A Kedvezményezett a támogatást 2015.év december hó 31. napjáig használhatja fel.
A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének
lejártát  követő  15  napon  belül  köteles  a  Támogatónak  az  OTP Rt.  Sárbogárdi
Fiókjánál vezetett 11736051-15364366-00000000 számú költségvetési  elszámolási
számlájára visszautalni.
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3.) A  Kedvezményezett  a  támogatás  felhasználásáról  a  2.)  pontban  megjelölt
felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az
alábbiak szerint:

- Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai
beszámolót két példányban, melyből egy példányt Hantos Község Polgármesterének
kell beküldeni, egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz ( „Űrlap önkormányzati
támogatás elszámolásához”) kell csatolni, melyet  a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal  Hantosi  Kirendeltsége Pénzügyi  ügyintézőjéhez kell  beküldeni,  a szerződés
iktatószámára hivatkozva.

- A  Pénzügyi  ügyintézőhöz  benyújtott,  a  támogatási  szerződés  mellékletét  képező
„Űrlap  önkormányzati  támogatás  elszámolásához”  csatolni  kell  a  támogatás
felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi
teljesítést  igazoló  bizonylatoknak  a  Kedvezményezett  által  utalványozott,
szabályszerűen  hitelesített  (lepecsételt  és  aláírt)  másolatát  és  a  támogatási  cél
megvalósulása  érdekében  kötött  szerződések  másolatát.  A  Kedvezményezett  a
nyilatkozattételre  jogosult  képviselője  által  kiállított  nyilatkozatát  köteles  csatolni,
mely  szerint  a  Kedvezményezett  a  mellékelt  számlák  alapján  kifizetett  kiadásokat
kizárólag  a  támogatási  szerződés  I/2.  pontjában  meghatározott  cél  megvalósítására
kapott támogatás elszámolására használta fel.

A  Kirendeltség  által  készített  pénzügyi  beszámoló  elfogadó  vizsgálati  jelentés  alapján
tekinthető a támogatás lezártnak.

4.) A  Támogató  a  Kedvezményezett  által  készített  elszámolást  ellenőrzi,  és  a
Kedvezményezett tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha
a  Támogató  a  Kedvezményezett  elszámolását  nem  fogadja  el,  felhívja  a
Kedvezményezettet  a  hiányosságok  tíz  napon  belüli  pótlására.  Ha  a
Kedvezményezett a hiánypótlási kötelezettségének nem a megadott határidőig nem
tesz eleget, a Támogató a támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatás
összegének azonnali visszafizetését.

5.) A Kedvezményezett  az általa  a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális
javak  elidegenítésére-  az  elszámolásnak  a  Támogató  részéről  írásban  történő
elfogadásáig-  nem jogosult.  A Kedvezményezett  köteles  a  támogatásból  vásárolt
eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni.

6.) Ha a Kedvezményezett  által  kitűzött  cél  a Kedvezményezett  hibáján kívüli okból
részben vagy egészben meghiúsul, a Kedvezményezett köteles azt haladéktalanul a
Támogatónak  bejelenteni,  és  a  3.)  pontban  meghatározott  módon  a  felhasznált
támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 2.) pontban
meghatározott módon visszautalni.

7.) Ha a Kedvezményezett neki felróható okból az általa a kérelemben meghatározott
célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét
visszautalni a Támogató által írásban meghatározott időig.
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8.) A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az
ellenőrzés során betekinthet a Kedvezményezett nyilvántartásaiba és könyvibe oly
mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen
szerződésben  meghatározottak  szerint  használta-e  fel.  Ellenőrizheti  a  vásárolt
eszközök  meglétét,  rendeltetésszerű  használatát,  és  a  megkötött  szerződések
teljesedésbe menését.

9.) A Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a támogatás
összegét  részben  vagy  egészben  szabálytalanul,  vagy  nem  jelen  szerződésben
foglaltaknak  megfelelően  használta  fel,  a  Támogató  a  támogatási  szerződést
felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után.
Amennyiben  a  Kedvezményezett  a  meghatározott  határidőig  elszámolását  nem
nyújtja  be,  vagy  visszafizetési  kötelezettsége  keletkezik,  a  Támogató  a
Kedvezményezett pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi
a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését.

10.) Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles
a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába
adni.

11.) A  Kedvezményezett  vállalja,  hogy  kiadványaiban,  rendezvényein  feltünteti  a
támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli.

12.) Jelen  szerződés  elválaszthatatlan  része  a  „Űrlap  önkormányzati  támogatás
elszámolásához” című melléklet, továbbá a köztartozások, illetve csődfelszámolás és
végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.

13.) A Kedvezményezett  a szerződés aláírásával  egyidejűleg írásban nyilatkozik arról,
hogy esedékes köztartozása nincs.

14.) A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait Hantos
Községi Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelete, valamint
jelen szerződés tartalmazza.

15.) Támogatott  jelen  megállapodás  aláírásával  tudomásul  veszi,  hogy  –  az  Állami
Számvevőszék  vizsgálhatja  a  támogatás  felhasználását,  jelen  megállapodást,  és  a
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt  közérdekű adatait (támogatott
neve,  támogatás  célja,  összege,  a  támogatott  program  időpontja,  helyszíne)
nyilvánosságra hozza (www.hantos.hu)

- A Ptk. vonatkozó rendelkezései értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
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- Kérésére  a  Támogatott  jelen  jogviszonnyal  összefüggő,  és  a  Ptk.  vonatkozó
rendelkezése  alapján  közérdekből  nyilvánosnak  minősülő  adatokra  vonatkozóan
köteles tájékoztatást adni;

- A  támogatott  civil  szervezetek  kötelesek  a  szerződés  megkötésekor  átadott
dokumentumokban  (szervezet  bírósági  bejegyzéséről  szóló  végzés,  hatósági
engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban
tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;

- A támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után
fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

16.) Egyéb kikötések:
……………………………………………………………………………

17.) A  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv
rendelkezéseit  kell  irányadónak  tekinteni.  Jogvita  esetén  a  szerződő  felek  a
Sárbogárdi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

18.) Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Hantos, 2015.év…………hó………………….nap

_____________________________ ____________________________

támogató kedvezményezett

Előttük, mint tanúk előtt:

1.) Név:…………………………… 2.)Név:……………………………

Lakcím:…………………………… Lakcím:…………………………...

Aláírás:……………………………. Aláírás:……………………………
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