TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Balatonboglár Város Önkormányzata (8630 Balatonboglár,
Erzsébet u. 11.) képviseli: Mészáros Miklós polgármester, mint a támogatást nyújtó szervezet
(a továbbiakban: Támogató), másrészről
(civil szervezet neve) .................. (Címe:) ................................ nyilvántartási száma:
................................ képviseli: ................................, mint támogatott szervezet (a
továbbiakban: Támogatott)
Bankszámlaszáma: ................................
együttesen: Szerződő Felek (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1. Jelen megállapodás megkötésének célja, hogy a Támogató a közpénzekkel való
hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás megvalósítása érdekében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásai szerint az általa támogatott
szervezet számára számadási kötelezettséget írjon elő az államháztartás alrendszereiből
esetileg, illetve céljelleggel finanszírozott pénzösszegek rendeltetésszerű felhasználása
érdekében, valamint jelen szerződés aláírásával írásba foglaltan egyedileg meghatározza a
felhasználható célt, amelyre a pénzügyi támogatást nyújtja, illetve amelyre az általa
nyújtott készpénztámogatás összege felhasználható.
2. Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően 2013-ban az
önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott --------- számú képviselő-testületi
határozat alapján támogatás összegét elszámolási kötelezettség terhe mellett fogja kezelni
és kizárólag az alábbi célra használhatja fel:
----------------------------------------------------------------------------3. Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő
feladatok ellátása fejében a Támogatott részére a 2013. évben ----------2.000.000.-Ft, azaz
----------- forint támogatást biztosít.
4. Támogatott a 3. pontban meghatározott pénzügyi támogatás összegével tárgyévet
követő március hó 31. napjáig köteles elszámolni a Támogató felé, s ezzel egyidejűleg
köteles a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót a támogatást nyújtó önkormányzat
pénzügyi csoportjának vezetője felé kell teljesítenie.
5. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját
csak a támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által
befogadott számlák alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja- és Áfa-elszámolásokért a
Támogató felelősséget nem vállal. Támogatott kijelenti, hogy tisztában van a számla
jogszabály szerinti alaki és tartalmi követelményeivel.
6. Támogatott a szerződés 4. pontjában meghatározott pénzügyi elszámolásához köteles
becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák– eredetivel

mindenben megegyező – fénymásolatát. A benyújtott számlákról számlaösszesítőt kell
készíteni, amely tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla
kiállítóját, az esemény megnevezését és a számla összegét. Az eredeti pénzügyi
bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős (1.számú
melléklet).
7. Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási
szerződésben foglalt célnak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a
Támogatott köteles a Támogató felszólítástól számított 8 munkanapon belül visszafizetni
a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét a Támogatónak.
8. Amennyiben a Támogatott az elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, illetve a
támogatást nem célirányosan használja fel, úgy a 2015. évi költségvetésről szóló ....
/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése alapján részére újabb támogatás
3 évig nem ítélhető meg.
9. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás
kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási
program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató a pályáztatás
nyilvánosságának biztosítása érdekében a Balatonboglári Hírekben valamint az
Önkormányzat honlapján közzé teszi.
10. Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti.
Támogatottat köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.
11. Felek jelen támogatási szerződést elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették,
megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Balatonboglár, 2015. év ................................ hó ................................napján
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