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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
mely létrejött egyrészről Nagymaros Város Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fő 
tér 5.), képviseli: Heinczinger Balázs polgármester), mint támogató (a továbbiakban: 
Támogató), 

másrészről a Cédrus Művelődési és Sport Egyesület (2626 Nagymaros, Dózsa 
György út 11.; Adószám: 18680157-1-13, képviseli: Hadi Péter elnök) mint 
támogatott (a továbbiakban: Támogatott), 

együttes említésük esetén: Szerződő Felek 

között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

1. Jelen szerződés keretében, Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-
testületének támogató határozata alapján, az abban foglalt felhatalmazás 
szerint Támogató vállalja, hogy Támogatott részére 3.000.000,- Ft, azaz 
Hárommillió forint összeget (a továbbiakban: támogatási összeg) biztosít a 
jelen megállapodásban rögzített ütemezés szerint az Egyesület 
keretében működő utánpótlás és felnőtt korú, kosárlabda csapatok Pest 
Megyei Kosárlabda Bajnokságban – 2021.01.01 és 2021.12.31 között - 
történő részvétele érdekében a csapatok költségeinek egy részének 
fedezetére. 

2. Támogatott az 1. pontban jelzett támogatási összeg felhasználásáról a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint köteles gondoskodni. 

3. Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2022. július hó 
31. napjáig beszámol Támogató felé. Támogatott köteles a támogatás 
felhasználásának mértékéről a Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) megkeresésére információkkal szolgálni. 

4. A jelen szerződés szerinti támogatási összeg Támogató részéről banki 
átutalással kerül folyósításra a Támogatott OTP Bank NYrt-nél vezetett, 
11742094-21393787-00000000 számú folyószámlája javára, az alábbi 
ütemezés szerint:  

Esedékesség Részlet száma Összege 

2021.02.15. 1/2. részlet 1 500 000 Ft 

2021.07.01. 2/2. részlet 1 500 000 Ft 

5. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a támogatást vagy annak egy részét a 
Támogatott nem a jogszabályoknak megfelelően használta fel, úgy a 
Támogató írásbeli felszólítását követő 8 (nyolc) munkanapon belül köteles a 
támogatást, illetve annak arányos részét - a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényben meghatározott késedelmi kamattal együtt – 
visszautalni Támogató költségvetési számlája javára. 

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató jogosult a támogatás 
jogszabályoknak megfelelő felhasználását ellenőrizni. Támogatott a jelen 
szerződéssel támogatott tevékenységet illetően köteles feltüntetni, hogy a 
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kosárlabda csapatok bajnokságban történő indulását Nagymaros 
Önkormányzata támogatta. 

7. A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg 
felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli. 

8.  Amennyiben Támogatott nem használja fel a teljes támogatás összegét, úgy 
a támogatás összege és a felhasznált összeg közötti különbözetet köteles az 
elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb 2022. január hó 31.-ig visszautalni a 
Támogató költségvetési elszámolási számlájára. 

9. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a 

Támogatott a Hivatalt haladéktalanul, akadályoztatása esetén az akadály 

megszűnését követően azonnal írásban köteles értesíteni. 

10.  A Támogatott súlyos szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal írásban, indokolva felmondani. Ebben az 
esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét a Támogató 
költségvetési elszámolási számlájára a felmondásról szóló értesítés 
kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. 
 

11.  Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

- a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis 
adatot szolgáltatott; 

- az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályozása, a 
szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése; 

- a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése; 

- a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek 
megszegése; 

- a szerződés 9. pontjában meghatározott esetben az értesítési 
kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. 

12.  A Támogatottal való kapcsolattartást, valamint minden, a jelen szerződésből 
fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé váló ügyintézést és 
bonyolítási feladatot, valamint a támogatás folyósításának előkészítését a 
Hivatal végzi.  

13.  Jelen támogatási szerződés mindegyik fél aláírásával lép hatályba és a 3. 
pont szerinti beszámoló benyújtásával szűnik meg.   

14.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés által 
szabályozott jogviszonyukból származó jogvitáikat elsősorban békés, 
tárgyalásos úton kívánják rendezni.  

15.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Nvtv., Áht., az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) 
Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzati rendeletek előírásait kell 
irányadónak tekinteni. 
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Szerződő Felek a jelen megállapodást, annak átolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag 
írják alá.  

 

 

Kelt: Nagymaros, 2021.02. 

 
 
 
  ……………………………………….. ……………………………………………. 
                   polgármester Cédrus Művelődési és Sport Egyesület  
    
  Támogató Támogatott  
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 

 
 

 …………………………………… 
  jegyző  


