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Kivonat 

 

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 13. napján 

megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

42/2020.(III.13) számú 

határozat 

 

A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

támogatási szerződés jóváhagyására  

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. A Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötését jóváhagyja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Rátkai Sándor Bötykös Katalin 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Veres Csaba ügyvezető 

2. Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal pénzügy 

3. Irattár 
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a 42/2020.(III.13.) határozat 1 melléklete 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4516 

Demecser Kétezer-egy tér 1. sz., adószáma: 15404352-2-15), mint alapító és támogató 

képviseletében Rátkai Sándor polgármester (a továbbiakban: Támogató), valamint a 

Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4516 

Demecser Szent István út 2-4. sz. Cg. 15-09-073590) képviseletében Veres Csaba ügyvezető (a 

továbbiakban: Támogatott) 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

 

1) A Képviselő-testület a Támogatott részére 2020. évre, maximum bruttó 35.000.004,-Ft azaz 

harmincötmilliónégy Ft összegű vissza nem térítendő általános működési támogatást 

folyósít. 

 

2) A támogatás lebonyolításában résztvevő az 1. pontban foglalt támogatást ezen támogatási 

szerződésben foglalt ütemezésben utalja a Támogatott Tiszántúli Takarék 

Takarékszövetkezet Demecseri Kirendeltségénél vezetett 68700236-14007323 számú 

számlájára. 

 

3) A Támogatott a támogatás összegét kizárólag a támogatott alapító okiratában meghatározott 

közhasznú tevékenységeinek ellátására használhatja fel, továbbá az önkormányzati és az 

önkormányzati társulások által fenntartott intézmények területén végzett bontási, 

karbantartási, felújítási tevékenységek ellátására, jelen szerződésben foglaltak szerint. 

 

4) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten nyilvántartani, 

valamint az érvényes számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási, illetve EU. 

jogharmonizáció szabályai szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége 

ellátása során megtartani. 

 

5) Az 3. pontban foglalt támogatási cél meghiúsulása esetén Támogatott köteles a Támogató 

Képviselő-testületet írásban 15 napon belül értesíteni, a támogatás céljának módosítását 

kérni. Támogatott a támogatási cél meghiúsulása esetén köteles a támogatás összegének 

felhasználásának megszüntetésére azonnali intézkedést tenni, s a támogatás összegét 

zároltan kezelni. 

 

6) Támogatott a Támogató képviselő-testület döntését követően, az új támogatási cél 

meghatározását követően használhatja fel a támogatás összegét. Abban az esetben, 

amennyiben a képviselő-testület a támogatás céljának megváltoztatásához nem járul hozzá, 

úgy a Támogatott a támogatás összegének részbeni felhasználása esetén a fennmaradó 

összeget, a támogatási cél meghiúsulása esetén a támogatás teljes összegét köteles 

Demecser Város Önkormányzata 11744003-15404352 számú Költségvetési elszámolási 

számlájára 8 napon belül visszafizetni. 
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7) Amennyiben a Támogatott támogatás összegét nem jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, melynek 

alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig 

számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten a 

Támogató számlájára visszafizetni. 

 

8) A támogatottak a szerződés teljesítéséről a felhasználást követő 15 napon belül, de 

legkésőbb a felhasználás évét követő május 31. napjáig kötelesek elszámolást készíteni és 

azt a Támogatónak írásban megküldeni. Támogatott köteles továbbá pénzügyi 

beszámolójában a támogatás felhasználásáról nyilvános adatokat szolgáltatni. A támogatási 

cél megvalósításáról Támogatott a képviselő-testület előtt történt beszámolója vagy 

tájékoztatója esetén ennek részeként, ennek hiányában a Támogatóhoz címzett Szakmai 

Beszámolót kell készítenie. 

 

9) Az elszámolás elmaradása, illetve indokolatlan késedelme esetén a Támogatott köteles a 

késedelembe esés napjától a Szakmai és Pénzügyi Beszámoló benyújtásának napjáig kötbért 

fizetni, melynek összege a jegybanki alapkamatnak felel meg. 

 

10) A Támogató jogosult a szakmai beszámolót elbírálni. Demecser Város Önkormányzata 

jogosult és egyben köteles a támogatás felhasználását pénzügyileg ellenőrizni. A Támogatott 

a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, 

dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének 

felhasználását az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult 

vizsgálni. 

 

11) A Támogatott– a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltozása esetén – írásbeli 

kérelemmel jogosult az elszámolási idő meghosszabbítását kérni, melyet a Támogató 

képviselő-testület nevében a város polgármestere engedélyezhet. A meghosszabbítást, illetve 

a támogatási cél részbeni vagy teljes megváltoztatását indokolni szükséges. A 

meghosszabbítás legfeljebb 6 hónapig terjedhet. 

 

12) A támogatási cél megváltoztatásának engedélyezéséről a Támogatott írásbeli engedélyt kap, 

mely a Támogatási Szerződést módosítja. 

 

13) Jelen támogatási szerződés a Támogatott, valamint a Támogató nevében a város 

polgármesterének aláírásával jön létre. 

 

14) Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a Ptk. 

Szabályait tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben felek a Támogató képviselő-testület 

előzetes egyeztető döntését követően a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

15) A támogatás felhasználásának jogcímei és egyéb rendelkezések: 

a) A támogatás összege az alábbi jogcímekre használható fel: 

Közhasznú feladatai ellátásához a feladat-ellátás feltételeinek a 

megteremtéséhez általános működési támogatást biztosít.  

b) A támogatás összegének ütemezése: 
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Havonként egyenlő részletekben 2020. december 31. napjáig.  

c) A b) pontban foglalt ütemezéstől indokolt esetben el lehet térni. 

 

16) Felek az elszámolás időpontját: 

a. A támogatott képviselő-testület előtti beszámoltatásában, 

b. Szakmai és Pénzügyi Beszámoló készítésében, 

 

17) Jelen támogatási szerződést a felek elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírták. 

 

 

Demecser, 2020. március 16. Demecser, 2020. március 16.  

  

  

  

Rátkai Sándor Veres Csaba 

polgármester ügyvezető 

Támogató Támogatott 

 

 

 

 


