
A Képviselő-testület 408/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozatának melléklete 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyfelől Mezőkovácsháza Város Önkormányzata  

képviseli: Varga Gusztáv polgármester) 

székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 

adószám: 15725228-2-04 

mint Támogató, 

másfelől 

Mezőkovácsházi Torna Egylet (röviden: MTE) 

képviseli: Pléli Zsolt elnök 

székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 60. szám 

adószám: 19976426-1-04 

mint Támogatott között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  

 

1.) Támogató az önkormányzat Civil szervezetek támogatásáról szóló 26/2011. (XI. 
30.) sz. önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban: Rendelet) Támogatottat a 
Képviselő-testület 408/2016. (XI. 10.) sz. kt. határozata alapján 300.000,-Ft 
összegű, egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 
2.) Támogató az 1.) pont szerinti támogatást az alábbi céllal bocsátja Támogatott 

rendelkezésére: Megye I. osztályba való kerülés miatti több utánpótlás labdarúgó 
csapat utazási költségeire és edzők foglakoztatására. 

 
3.) Támogató vállalja, hogy az 1. pont szerinti összeget 2016. november 15. napjáig 

Támogatott rendelkezésére bocsátja az 53500810-10031164 számlaszámra történő 
utalással.  

 
4.) A Támogatott kijelenti, hogy a Támogató által rendelkezésre bocsátott támogatási 

összeget a 2.) pontban megjelölt célra használja fel. Támogatott köteles az összeg 
felhasználásáról 2016. december 31. napjáig a Rendelet 9. §-ában foglaltak szerint, 
a 3. sz. mellékletben foglalt nyomtatvány felhasználásával elszámolni. 

 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az elszámolási kötelezettségét 

határidőben nem teljesíti, továbbá a támogatási összeget a megjelölt céltól eltérően 
használja fel, úgy köteles azt a Támogató részére egy összegben 2016. december 
31. napjáig visszafizetni. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a támogatási 
összeg felhasználására csak részben kerül sor, akkor a fel nem használt részt 
legkésőbb az elszámolással egyidőben kamatmentesen vissza kell utalnia a 
Támogató 11733034-15344100 számú számlájára. 

 
6.) Jelen szerződés a támogatási összeggel való elszámolás Támogató általi 

elfogadásával zárul le. Az elfogadással egyidőben jelen szerződés hatályát veszti. 
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7.) Felek kötelezik magukat, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitájukat 

elsősorban tárgyalásos úton, egyeztetéssel rendezik.  
 
8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés 3 pld-ban készült, melyből 1 példányt 
a Támogatott kap kézhez, 2 példány, pedig a Támogatónál (pénzügyi iroda és irattár) 
kerül elhelyezésre. 

 

Mezőkovácsháza, ………………………. 

 

…………………………………              ……………………………………. 
           Támogató                        Támogatott 
 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
……………………… 
 


