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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 

         

        Az előkészítésben közreműködött: 

Dr. Demeter-Bankó Nikolett 

jogi szakreferens 

Előterjesztés 

az Aszódi Szabadidősport Egyesülettel, az Aszódi Városi Nyugdíjas Klubbal és 

a Stellaria Media Nőikar Egyesülettel  

kötendő támogatási szerződések megkötéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a városban működő civil szervezetek 

tevékenységének fontosságát, így költségvetésének tervezése során döntött támogatásukról. A 

támogatások egy része a civil szervezetek konkrét céljaihoz kapcsolódóan az egyes szervezetek 

számára külön-külön kerültek megállapításra, míg a támogatások másik része pályázati eljárás 

lefolytatását követően kerül megosztásra. 

A megállapított támogatások folyósítását megelőzően a támogatott civil szervezetekkel 

támogatási szerződést kell kötnünk, figyelembe véve az államháztartáson kívüli források 

átadásának és átvételének szabályairól szóló 4/2014. (III. 28.) számú önkormányzati rendelet 

szabályait. 

Az Aszódi Szabadidősport Egyesület (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.), az Aszódi Városi 

Nyugdíjas Klub (székhely: 2170 Aszód, Hatvani út 1.) illetve a Stellaria Media Nőikar Egyesület 

(székhely: 2170 Aszód, Baross tér 6.) vonatkozásában a támogatási szerződések tervezeteit 

elkészítettük, rögzítve bennük a támogatások felhasználásának célját, a támogatások összegét és 

valamennyi igénybevételi feltételt.  

A fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a mellékelt támogatási 

szerződéseket a határozat-tervezetben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

Határozati javaslat: 

Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének  /2020. (III.25.) 

határozata az Aszódi Szabadidősport Egyesülettel,  

az Aszódi Városi Nyugdíjas Klubbal és a Stellaria Media Nőikar Egyesülettel  

kötendő támogatási szerződések megkötéséről 

 

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási szerződést köt – jelen határozat 

1. sz. melléklete szerinti tartalommal – az Aszódi Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 2170 
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Aszód, Szabadság tér 9.), melyben tevékenysége folytatásához 250 000.- Ft, azaz 

kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt egy összegben.  

A pénzügyi támogatás Aszód város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet 8. számú tájékoztató táblája alapján rendelkezésre áll. 

 

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási szerződést köt – jelen határozat 

2. sz. melléklete szerinti tartalommal – az Aszódi Városi Nyugdíjas Klubbal (székhely: 2170 

Aszód, Hatvani út 1.), melyben tevékenysége folytatásához 450 000.- Ft, azaz négyszázötvenezer 

forint támogatást nyújt egy összegben.  

A 2020. évi pénzügyi támogatás Aszód város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet 8. számú tájékoztató táblája alapján rendelkezésre áll. 

3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási szerződést köt – jelen határozat 3. 

sz. melléklete szerinti tartalommal – a Stellaria Media Nőikar Egyesülettel (székhely: 2170 Aszód, 

Baross tér 6.), melyben tevékenysége folytatásához 250 000.- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint 

támogatást nyújt egy összegben.  

A 2020. évi pénzügyi támogatás Aszód város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet 8. számú tájékoztató táblája alapján rendelkezésre áll. 

4. Felkéri a Polgármestert és civil szervezetek elnökeit a támogatási szerződések aláírására. 

 

Felelős:  polgármester, civil szervezetek elnökei  

Határidő:  2020. április 15. 

 

 

 

Aszód, 2020. március 18.  

 

 

  Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   

  polgármester 

 

Látta: Dr. Ballagó Katalin 

                     jegyző  
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1. sz. melléklet 

 

 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

- CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA  - 
 
amely létrejött: 
egyrészről  
Aszód Város Önkormányzata (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9., törzsszám: 
730435, adószám: 15730435-2-13, KSH jel: 15730435-8411-321-13, 
bankszámlaszám:12001008-00169993-00100004, képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester),  
mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat vagy  Támogató) 
másrészről:  

Aszódi Szabadidősport Egyesület 
            Címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 

Adószám: 18700475-1-13 
Szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0003635 
Bírósági bejegyzés száma: Pest Megyei Bíróság 1400/Pk.60146/2003.  
Képviseli: Nyíry Zsolt klub elnök, 

mint Támogatott között az alábbi feltételekkel: 
 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA: 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (III. 28.) számú 
önkormányzati rendeletében szabályozta az államháztartáson kívüli források 
átadásának és átvételének szabályait. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati 
rendelete 8. számú tájékoztató táblája alapján támogatja az Aszódi Szabadidősport 
Egyesület tevékenységét.  
 
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 támogatás felhasználható. 
 
2) Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően 2020-ban az 
önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott támogatás összegét elszámolási 
kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi célra használhatja fel. Az 
Aszódi Szabadidősport Egyesület 2020. évi szabadidő- és sport tevékenységének 
támogatása, ezen belül: 
- uszodabérlet (úszószakosztály) vásárlása, 
- kerékpár- és túraszakosztály működésével kapcsolatos költségek (eszközpótlás, utazási 
költségek) térítése, 
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- tömegsportverseny rendezési költségek (terembérleti díj, uszodabérlet, érmek, 
oklevelek, emléklapok, kitűző, jelölő festék, fénymásolás díja, stb.) viselése. 
 
3) Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő 
feladatok ellátása érdekében a Támogatott részére 2020. évben 250 000.- Ft-ot, azaz 
kettőszázötvenezer forintot biztosít. 
A támogatás összege kizárólag a támogatási célokban meghatározottakra kerülhet 
felhasználásra. 
 
4) Támogató az együttműködési megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, 
hogy a támogatásként megítélt összeget a szerződés aláírását követő 15 munkanapon 
belül a támogatott szervezet számára átutalja.  
A Támogatott számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank 
Bankszámlaszáma: 10402915-50526565-78541009 
 
5) Támogatott a 3. pont szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével tárgyévet 
követő január 31-ig 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 és Gazdálkodási Osztály vezetője felé köteles teljesíteni. Az önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegével, annak teljes körű felhasználásáról a támogatást 
nyújtó önkormányzat felé. 
 
6) Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját 
csak a támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által 
befogadott számlák alaki és formai hiányosságaiért, az SZJA- és ÁFA- elszámolásokért a 
Támogató felelősséget nem vállal. Támogatott kijelenti, hogy ismeri a számla jogszabály 
szerinti alaki és tartalmi követelményeit. 
 
7) Támogatott a szerződés 5) pontjában meghatározott pénzügyi elszámoláshoz köteles 
becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák – eredetivel 
mindenben megegyező – fénymásolatát. A benyújtott számlákról összesítőt kell 
készíteni, amely tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla 
kiállítóját, az esemény megnevezését és a számla bruttó összegét. Az eredeti számlán fel 
kell tüntetni a támogató önkormányzat döntésének számát. Az eredeti pénzügyi 
bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős. 
 
8) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási 
szerződésben foglalt céloknak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a 
Támogatott köteles a Támogató felszólításától számított 8 munkanapon belül 
visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét a Támogatónak. 
Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott a visszafizetendő támogatás összege 
után a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig járó törvényes kamatot is köteles 
megfizetni a Támogatónak. 
 
9) Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. 
Támogatott köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni. 
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Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan 
együttműködnek. 
 
 
10) Támogatott jelen szerződésben kijelenti, hogy 

- a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, valódiak és hitelesek, 

- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, célja, 
összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható. 

 

11) Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, 
illetve a támogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább 
egy bekövetkezik: 

1. ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai, 
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az 
igénylés benyújtásakor, 

2. ha a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatott használta fel, 
3. ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 
4. ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt 

határidőig nem teljesíti, 
- ha a Támogatott bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan. 

 
12) A Támogatott tudomásul veszi, hogy - legfeljebb öt évre - kizárható a támogatások 

rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy 
bekövetkezik: 

- jelen szerződésben rögzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak 
részben valósul meg, 

- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, 
- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg. 

 

13) A Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató 
képviselőivel közölt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak 
és hitelesek. 
A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztartozása, illetve a Támogatóval 
szemben lejárt tartozása nincsen. 

 
14) Ezen megállapodás 2020. évre érvényes. 
 
15) Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és 
kizáró okok személyében nem állnak fenn. 
 
16) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 
Aszód Város Önkormányzat 17/2013.(VII.5.) ÖR. Vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
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17) Jelen szerződés 3 eredeti, egymással megegyező példányban készült. A szerződő 
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.     
 
 
 
Aszód, 2020.  „……..…...” 
 
 

…………………………………………  ………………...………………. 

             Aszód Város Önkormányzata                    Aszódi Szabadidősport Egyesület 

     Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester                Nyíry Zsolt elnök 

Támogató               Támogatott  

 

 
Pénzügyi ellenjegyző:    
 
 
Uti Csabáné 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
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2. sz. melléklet 

 

 

 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

- CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA  - 
 
amely létrejött: 
egyrészről  
Aszód Város Önkormányzata (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9., törzsszám: 
730435, adószám: 15730435-2-13, KSH jel: 15730435-8411-321-13, 
bankszámlaszám:12001008-00169993-00100004, képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester),  
mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat vagy  Támogató) 
másrészről:  

Aszódi Városi Nyugdíjas Klub 
            Címe: 2170 Aszód, Hatvani út 1. 

Adószám: 18718018-1-13 
Szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0005018 
Bírósági bejegyzés száma: 1400/Pk.60.246/2007/5.  
Képviseli: Takács Lajosné elnök 

mint Támogatott között az alábbi feltételekkel: 
 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA: 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (III. 28.) számú 
önkormányzati rendeletében szabályozta az államháztartáson kívüli források 
átadásának és átvételének szabályait. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati 
rendelete 8. számú tájékoztató táblája alapján támogatja az Aszódi Városi Nyugdíjas 
Klub tevékenységét.  
 
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 támogatás felhasználható. 
 
2) Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően 2020-ban az 
önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott támogatás összegét elszámolási 
kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi célra használhatja fel.  
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Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub 2020. év őszén tartandó 40. évfordulós fennállásának 
megünneplése, zenei illetve kulturális előadásokkal színesített ünnepség keretében, 
melynek során étkezés, vendéglátás is lenne. 
 
3) Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő 
feladatok ellátása érdekében a Támogatott részére 2020. évben 450 000.- Ft-ot, azaz 
négyszázötvenezer forintot biztosít. 
A támogatás összege kizárólag a támogatási célokban meghatározottakra kerülhet 
felhasználásra. 
 
4) Támogató az együttműködési megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, 
hogy a támogatásként megítélt összeget a 2) pontban jelölt évfordulós ünnepség 
megrendezése előtt legalább 30 nappal a támogatott szervezet számára átutalja. 
Támogatott a rendezvény pontos dátumáról legkésőbb 2020. augusztus 15-ig tájékoztatja 
Támogatót. 
A Támogatott számlavezető pénzintézete: Takarékszövetkezet aszódi fiókja 
Bankszámlaszáma: 65900190-57000082-00000000 
 
5) Támogatott a 3. pont szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével tárgyévet 
követő január 31-ig 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 és Gazdálkodási Osztály vezetője felé köteles teljesíteni. Az önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegével, annak teljes körű felhasználásáról a támogatást 
nyújtó önkormányzat felé. 
 
6) Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját 
csak a támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által 
befogadott számlák alaki és formai hiányosságaiért, az SZJA- és ÁFA- elszámolásokért a 
Támogató felelősséget nem vállal. Támogatott kijelenti, hogy ismeri a számla jogszabály 
szerinti alaki és tartalmi követelményeit. 
 
7) Támogatott a szerződés 5) pontjában meghatározott pénzügyi elszámoláshoz köteles 
becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák – eredetivel 
mindenben megegyező – fénymásolatát. A benyújtott számlákról összesítőt kell 
készíteni, amely tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla 
kiállítóját, az esemény megnevezését és a számla bruttó összegét. Az eredeti számlán fel 
kell tüntetni a támogató önkormányzat döntésének számát. Az eredeti pénzügyi 
bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős. 
 
8) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási 
szerződésben foglalt céloknak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a 
Támogatott köteles a Támogató felszólításától számított 8 munkanapon belül 
visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét a Támogatónak. 
Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott a visszafizetendő támogatás összege 
után a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig járó törvényes kamatot is köteles 
megfizetni a Támogatónak. 
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9) Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. 
Támogatott köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni. 
Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan 
együttműködnek. 
 
10) Támogatott jelen szerződésben kijelenti, hogy 

- a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, valódiak és hitelesek, 

- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, célja, 
összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható. 

 

11) Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, 
illetve a támogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább 
egy bekövetkezik: 

5. ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai, 
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az 
igénylés benyújtásakor, 

6. ha a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatott használta fel, 
7. ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 
8. ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt 

határidőig nem teljesíti, 
- ha a Támogatott bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan. 

 
12) A Támogatott tudomásul veszi, hogy - legfeljebb öt évre - kizárható a támogatások 

rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy 
bekövetkezik: 

- jelen szerződésben rögzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak 
részben valósul meg, 

- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, 
- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg. 

 

13) A Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató 
képviselőivel közölt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak 
és hitelesek. 
A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztartozása, illetve a Támogatóval 
szemben lejárt tartozása nincsen. 

 
14) Ezen megállapodás 2020. évre érvényes. 
 
15) Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és 
kizáró okok személyében nem állnak fenn. 
 
16) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 
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Aszód Város Önkormányzat 17/2013.(VII.5.) ÖR. Vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 
17) Jelen szerződés 3 eredeti, egymással megegyező példányban készült. A szerződő 
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.     
 
 
 
Aszód, 2020.  „……..…...” 
 
 

…………………………………………  ………………...………………. 

             Aszód Város Önkormányzata                    Aszódi Városi Nyugdíjas Klub 

     Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester                Takács Lajosné elnök 

Támogató               Támogatott  

 

 
Pénzügyi ellenjegyző:    
 
 
Uti Csabáné 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
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3. sz. melléklet 

 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

- CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA  - 
 

 
amely létrejött: 
egyrészről  
Aszód Város Önkormányzata (székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9., törzsszám: 
730435, adószám: 15730435-2-13, KSH jel: 15730435-8411-321-13, 
bankszámlaszám:12001008-00169993-00100004, képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester),  
mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat vagy  Támogató) 
másrészről:  

Stellaria Media Nőikar Egyesület 
Címe: 2170 Aszód, Baross tér 6. 
Adószám: 19165585-1-13 
Szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0007674 
Bírósági bejegyzés száma: Budapest Környéki Törvényszék 1400/Pk.60200/2019. 
Képviseli: Énok Nagy Levente elnök, 

mint Támogatott között az alábbi feltételekkel: 
 
 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPJA: 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (III. 28.) számú 
önkormányzati rendeletében szabályozta az államháztartáson kívüli források 
átadásának és átvételének szabályait. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati 
rendelete 8. számú tájékoztató táblája alapján támogatja a Stellaria Media Nőikar 
Egyesület tevékenységét.  
 
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 támogatás felhasználható. 
 
2) Támogatott vállalja, hogy a fentiekben leírtaknak megfelelően 2020-ban az 
önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott támogatás összegét elszámolási 
kötelezettség terhe mellett fogja kezelni és kizárólag az alábbi célra használhatja fel. A 
Stellaria Media Nőikar Egyesület 2020. évi kórusmuzsika ápolási és előadói 
tevékenységének támogatása, ezen belül különösen: 
- a nőikar működésével kapcsolatos költségek (eszközpótlás, utazási költségek) térítése, 
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- fellépésekhez szükséges díszletek, formaruhák költségeinek rendezése. 
 
3) Támogató jelen támogatási szerződés 2. pontjában rögzített cél érdekében végzendő 
feladatok ellátása érdekében a Támogatott részére 2020. évben 250 000.- Ft-ot, azaz 
kettőszázötvenezer forintot biztosít. 
A támogatás összege kizárólag a támogatási célokban meghatározottakra kerülhet 
felhasználásra. 
 
4) Támogató az együttműködési megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, 
hogy a támogatásként megítélt összeget a szerződés aláírását követő 15 munkanapon 
belül a támogatott szervezet számára átutalja.  
A Támogatott számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt. 
Bankszámlaszáma: 10402915-50526854-77781009 
 
5) Támogatott a 3. pont szerint meghatározott pénzügyi támogatás összegével tárgyévet 
követő január 31-ig 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 és Gazdálkodási Osztály vezetője felé köteles teljesíteni. Az önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegével, annak teljes körű felhasználásáról a támogatást 
nyújtó önkormányzat felé. 
 
6) Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az elszámolás alapját 
csak a támogatás nyújtásának évében kiállított számlák képezhetik. A Támogatott által 
befogadott számlák alaki és formai hiányosságaiért, az SZJA- és ÁFA- elszámolásokért a 
Támogató felelősséget nem vállal. Támogatott kijelenti, hogy ismeri a számla jogszabály 
szerinti alaki és tartalmi követelményeit. 
 
7) Támogatott a szerződés 5) pontjában meghatározott pénzügyi elszámoláshoz köteles 
becsatolni a szervezet nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák – eredetivel 
mindenben megegyező – fénymásolatát. A benyújtott számlákról összesítőt kell 
készíteni, amely tartalmazza a számla sorszámát, a számla kiállításának keltét, a számla 
kiállítóját, az esemény megnevezését és a számla bruttó összegét. Az eredeti számlán fel 
kell tüntetni a támogató önkormányzat döntésének számát. Az eredeti pénzügyi 
bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Támogatott a felelős. 
 
8) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási 
szerződésben foglalt céloknak megfelelően történt a kapott támogatás felhasználása, a 
Támogatott köteles a Támogató felszólításától számított 8 munkanapon belül 
visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét a Támogatónak. 
Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott a visszafizetendő támogatás összege 
után a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig járó törvényes kamatot is köteles 
megfizetni a Támogatónak. 
 
9) Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. 
Támogatott köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni. 
Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan 
együttműködnek. 
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10) Támogatott jelen szerződésben kijelenti, hogy 

- a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, valódiak és hitelesek, 

- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, célja, 
összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható. 

 

 

11) Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, 
illetve a támogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább 
egy bekövetkezik: 

9. ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai, 
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az 
igénylés benyújtásakor, 

10. ha a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatott használta fel, 
11. ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 
12. ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt 

határidőig nem teljesíti, 
- ha a Támogatott bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan. 

 
 

12) A Támogatott tudomásul veszi, hogy - legfeljebb öt évre - kizárható a támogatások 
rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy 
bekövetkezik: 

- jelen szerződésben rögzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak 
részben valósul meg, 

- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, 
- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg. 

 

 

13) A Támogatott kijelenti, hogy támogatási igénnyel kapcsolatban a Támogató 
képviselőivel közölt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak 
és hitelesek. 
A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztartozása, illetve a Támogatóval 
szemben lejárt tartozása nincsen. 

 
14) Ezen megállapodás 2020. évre érvényes. 
 
 
15) Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és 
kizáró okok személyében nem állnak fenn. 
 
 
16) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 
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Aszód Város Önkormányzat 17/2013.(VII.5.) ÖR. Vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 
17) Jelen szerződés 3 eredeti, egymással megegyező példányban készült. A szerződő 
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.     
 
 
 
Aszód, 2020.  „……..…...” 
 
 

…………………………………………  ………………...………………. 

             Aszód Város Önkormányzata                    Stellaria Media Nőikar Egyesület 

     Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester                Énok Nagy Levente elnök 

Támogató               Támogatott  

 

 
Pénzügyi ellenjegyző:    
 
 
Uti Csabáné 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
 
  

 


