
16.  melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

 

amely létrejött egyrészt Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata (8994 Zalaszentgyörgy, 

Kossuth út 72.) képviseletében eljáró Kovács Dezső polgármester (továbbiakban:  Támogató), 

 

másrészt a  

támogatott megnevezése ……………………………………………………………….. 

(címe:.................................................................., adóigazgatási azonosító száma:.............) 

képviseletében eljáró  képviselője neve 

(továbbiakban: támogatott) között a mai napon a  

………………………………………………………………….(támogatási cél megjelölése), 

az alábbi feltételekkel:  

 

1. A támogatási összeget Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a ………..../20...(.................) számú határozatával állapította meg. Az összeg a 

..../20....(......) számú ÖR rendeletben a ............................... keret terhére kerül kifizetésre. 

2. A támogatás összegét a Támogató a Támogatottnak átutalás formájában fizeti meg a 

...................................... számú adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi számlájára.  

3.Az 2011. évi CXCV. törvény-ben foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a 

Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű 

felhasználásáról. Ennek a Támogatott legkésőbb tárgyév december 15-ig írásban köteles 

eleget tenni. 

4.A támogatásról számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell 

elszámolni. A számláknak és bizonylatoknak hitelesített másolatnak kell lenniük, ami azt 

jelenti, hogy a másolati számlára, bizonylatra rá kell vezetni „a másolat az eredetivel 

mindenben egyező”, és ezt a tényt a Támogatott az aláírásával el kell ismernie. 

5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem 

tesz eleget, vagy a felhasználás nem a megjelölt célokat szolgálja, úgy a támogatást 

köteles a Támogató felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Zalaegerszegi OTP-nél 

vezetett ............................. számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Ezzel 

egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott 

köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni. 

6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és 

a számadást. 

7. Ezen megállapodás ................. évre érvényes.  

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv 

rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók. 

9. A jelen szerződés egymással megegyező, 3 (2 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) 

eredeti példányban készült. 



 

 

A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják 

és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják 

alá. 

 

 

 

Zalaszentgyörgy, 20……………………………………………………….. 

 

 

 

 

......................................   ...................................... 

Kovács Dezső Támogatott 

   Támogató 

 

 

 

 

 

A támogatás összege a 20.......... évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 

 

Zalaszentgyörgy, 20…………, ..................................  

 

 

...................................... 

Takács Árpádné 

jegyző 
 


