
TÁMOGATÁSI  SZERZŐDÉS 

 
 

amely létrejött egyrészről a Kunfehértó Község Képviselő-testülete (székhelye: 6413 

Kunfehértó, Szabadság tér 8., - képviselő Huszár Zoltán polgármester, mint támogató 

(továbbiakban: támogató)  

másrészről a Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület (székhelye: 6413 Kunfehértó, Béke 

tér 3., képviselő Lakos Dénes Gyula elnök, adószám: 19045205-1-03), mint támogatott 

(továbbiakban: támogatott) között az alulírott napon és helyen, a következőkben 

megállapított feltételek szerint: 
 

1. A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a támogató a Kunfehértói „Előre” Horgász 

Egyesület munkájának segítése céljából támogatást kíván nyújtani, mely szervezet e 

támogatást nyugtázza és elfogadja kihangsúlyozva, hogy azt teljes egészében a 

támogató szándékának megfelelően használja fel. 

 

A támogatás tárgya: 2021. október 2. napján tartandó Catch&Filézz- Feeder kupa& 

Halászlé főzőverseny hallé készítéséhez szükséges konyhakész hal megvásárlása.  

 

2. A Támogató a jelen szerződésben rögzített vissza nem térítendő 100.000 Ft, azaz 

százezer forint támogatást nyújt a támogatott részére. A támogató a támogatást 

akként teljesíti, hogy azt jelen szerződés aláírását követő 5 banki munkanapon belül, 

egy összegben átutalja a támogatott 10402568-25616451-00000000 számú számlájára. 

3. A támogatott vállalja, hogy a számára nyújtott támogatást kizárólag a pályázati cél 

megvalósítására fordítja. A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó a számára nyújtott 

támogatást a tervezett cél időpontját követő 30 napon belül köteles visszafizetni a 

támogatónak. 

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást csak e szerződésben, illetve Kunfehértó 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről 

szóló 6/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelő módon 

használhatja fel, illetve ezen dokumentumokban foglaltak szerint kell elszámolnia. 

5. Támogatott köteles a támogatott program megvalósulásáról Kunfehértó Község 

Önkormányzatát tájékoztatni.  

6. Támogatott kijelenti, hogy köztartozásait (vám, központi és helyi adó, illeték) megfizette, 

illetve, hogy köztartozása nincs.  

7. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatási összeg egészét nem fordítja a 

szerződésben meghatározott célra, a fel nem használt összeget köteles visszautalni a 

támogatónak legkésőbb a tervezett cél időpontját követő 30 napon belül. 

8. A támogatott az igénybe vett támogatásról legkésőbb 2021. október 15-ig köteles 

elszámolni az eredeti számlák másolatával, valamint a számlaösszesítő benyújtásával az 

Önkormányzat gazdálkodása felé.  

 

 



9. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 9. pontban említett elszámolási 

kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét, az erre 

vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni és részére újabb 

támogatás 3 évig nem folyósítható. 

10.Felek kötelesek betartani a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad árámlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelét, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseit.  

11.Támogatott a támogatási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI törvény 3.§ -a szerinti átlátható szervezetnek minősül,és a szerződés 

hatálya alatt e minőségét fenntartja, így a jelen támogatási szerződés megköthető.  

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az   

irányadók. 

 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 

 

Kunfehértó, 2021. szeptember ... 

 

 

 

 

 

           Huszár Zoltán                                                                    Lakos Dénes Gyula  

 Kunfehértó Község Önkormányzata                       Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület 

                (támogató)                                                                            (támogatott) 

                    
 

 

 

Ellenjegyzem: Gömzsik László gazdasági vezető 

 

 

 

 

 


