
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

Kenderes Városi Önkormányzat  
székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56., 

adószáma: 15732987-2-16, 

képviseli: Bogdán Péter Szabolcs polgármester, mint támogató (a továbbiakban: Támogató),  

 

másrészről  

Kenderesi Városi Sportegyesület  
székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56., 

nyilvántartási száma: 16-02-0002781, 

képviseli: Koszta Kálmán elnök,  

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott),  

- a továbbiakban együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. A támogató a 2022. évi költségvetéséből 3.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatást nyújt működési célra nem normatív jelleggel az alábbi 

ütemezésben: 

április -  200 000 Ft 

május - 300 000 Ft 

június - 500 000 Ft 

július - 500 000 Ft 

augusztus - 300 000 Ft 

szeptember - 300 000 Ft 

október - 300 000 Ft 

november - 300 000 Ft 

december - 300 000 Ft 

2. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást 2022. év folyamán 

legkésőbb 2022. december 31-ig kizárólag az egyesület szerinti célra használja fel. 

3. A támogatás folyósítása a támogató Kenderes Városi Önkormányzat bankszámlájáról 

történik. 

4. Támogató vállalja, hogy a támogatást támogatott részére minden hónap 10. napjáig 

átutalja a kedvezményezett Takarékszövetkezetnél vezetett 69300121-12000753 

számú számlájára. 

5. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a cél szerinti felhasználásról adatlapon 

elszámolást készít, és a számviteli bizonylatok hitelesített fénymásolatának 

csatolásával benyújtja azt Kenderes Városi Önkormányzat Jegyzője részére a 

tárgyévet követő év január 31-ig. 

 

 

 

 



 

6. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elszámolási határidő elmulasztása 

miatti írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem kerül sor a támogatás 

elszámolásának benyújtására, vagy a támogatási összeg tárgyévben nem került 

felhasználásra, ill. a támogatás nem egyesületi célra került felhasználásra, úgy a 

támogatott a támogatás teljes összegét köteles azonnal visszafizetni a támogató 

számára. 

7. A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy az egyesületi cél megvalósítását a Kenderes 

Városi Önkormányzat Jegyzője által megbízott személy a helyszínen ellenőrizze. 

8. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadja el a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásait. 

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak 

 

A felek a támogatási szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kenderes, 2022. április  

 

 

………………….. 

támogató 

………………….. 

támogatott 

 

 

                                                                                           

  

 


