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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-án megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Kinizsi SE 2018. évi támogatásáról 8 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2018. (II.13.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Kinizsi SE 2018. évi támogatásáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12.000.000,- Ft támogatási összeget nyújt 
2018. évben az Ercsi Kinizsi SE részére az alábbiak szerint: 
 
Ercsi Kinizsi SE (labdarúgás):    11.000.000,- Ft 
Ercsi Kinizsi SE (evezős és túra szakosztály):   1.000.000,- Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az Ercsi Kinizsi SE-vel történő 
támogatási szerződés e határozat tartalma szerinti megkötésére, továbbá felkéri Dr. Feik 
Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet előkészítésére.  
  
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Feik Csaba jegyző 
Határid ő: a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 
    polgármester                jegyző 
 
 
 
           Balázs Mária  sk.                  Sandi József  sk. 
       képviselő            képviselő 
          jkv. hitelesítő                      jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

„Melléklet a 48/2018. (II.14.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Ikt. Sz.:  
 

F E L H A L M O Z Á S I  C É L Ú  T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z ŐD É S 
 
amely létrejött egyrészről Ercsi Város Önkormányzat (2451 Ercsi, Fő u. 20.), képviseli 
Győri Máté polgármester, ( a továbbiakban: Támogató),  
másrészről Ercsi Kinizsi SE (cím: 2451 Ercsi, Móricz Zs. u. 63., adószám: 19820325-1-07 
képviseli: Flórián Gábor elnök),  mint támogatott ( a továbbiakban: Támogatott) között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 

1.) Támogató vállalja, hogy Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (II.14.)  önkormányzati rendelet alapján a 2018. évben 12.000.000,- Ft, azaz 
Tizenkettőmillió forint  vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást nyújt 
Támogatott részére  az alábbiak szerint: 
 
Ercsi Kinizsi Sportegyesület Evezős és Túra Szakosztály        1.000.000,- Ft 
Ercsi Kinizsi Sportegyesület  Labdarúgás                               11.000.000,- Ft 

 
2.) A támogatás Ercsi Város Önkormányzat 11990101-06156491-10000001 számú 

költségvetési elszámolási számlájáról kerül átutalásra a  B3 Takarék Szövetkezetnél 
vezetett 57700012-10009347 számú számlája javára az alábbi ütemezés szerint:        

                              
    6.000.000,- Ft   2018. 04. 15-ig 
    6.000.000,- Ft   2018. 09. 15-ig 
 

3.) Támogatott vállalja, hogy a részére biztosított működési támogatást gazdaságosan, 
kizárólag a tevékenységi körébe tartozó céljára használhatja fel.  

4.) Az elszámolásokat a Támogató – akár helyszíni szemle tartásával is –ellenőrizheti, 
amelyet a Támogatott köteles tűrni, együttműködően támogatni. Az ellenőrzés 
meghiúsulása az elszámolás hiányát eredményezi. 

5.) Támogatott kijelenti, hogy eleget tett a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény 6. és 8.§ rendelkezéseinek és 
nyilatkozott arról, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség, illetve 
érintettség. 

6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2018. 
december 15-ig írásban, a bizonylatok másolatainak csatolásával köteles tételesen 
elszámolni Támogató felé. 
Az elszámoláshoz csatolni kell: a Támogatott nevére és székhelyére kiállított és 
jelen szerződés iktatási számára való hivatkozással ellátott eredeti bizonylatok egy 
hitelesített másolati példányát, mely tartalmazza a Támogatott képviselőjének  
alábbi hivatalos nyilatkozatát: „Az eredetivel mindenben megegyező másolat, a 
támogatási összeg más célra nem lett elszámolva”. 

Amennyiben Támogatott az előírt elszámolási kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, vagy e szerződésben foglaltakat nem tartja be, Támogató a következő 
évre nem nyújt számára támogatást. 
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7.) Elszámolás elmulasztása a támogatás azonnali, egy összegben történő visszafizetését 
vonja maga után. A Támogatott köteles az elszámolással egyidejűleg, de az 
elszámolási határidő lejártát követő 8 napon belül egy összegben visszafizetni a 
támogatás azon részét, amelyet nem használt fel, illetve amelyet a támogatási céltól 
eltérően használt fel. 

 
8.) Támogatott köteles a támogatás felhasználását bizonyító dokumentumokat, iratokat 

a támogatás felhasználásától számított 5 évig megőrizni. Támogató jogosult a 
támogatás felhasználását igazoló iratokat bekérni. 

 
9.) Támogatott vállalja, hogy a támogatási cél megvalósulásakor, különösen 

tevékenysége, programjai helyszínén, kiadványain, honlapján a Támogató nevét 
mint támogatót feltünteti. Támogatott vállalja továbbá, hogy a rendezvényeiről, azok 
megtartását megelőzően legalább 15 nappal, Támogatót tájékoztatja. 

10.) Támogatott tudomásul veszi, hogy e szerződésben szereplő adatokat Támogató az  
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. tv. 33 § (3) és 37.§ (1) bekezdése alapján közzéteszi. 

11.) Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen 
szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben 
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató 
felé. 

12.) E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 

Jelen szerződést – mely 3 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 2 
oldalból, valamint 12 pontból áll – felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 
 

Ercsi, 2018…………………. 
 
 
 

          Ercsi Kinizsi SE Ercsi Város Önkormányzat 
   Flórián Gábor elnök           Győri Máté polgármester 

  Támogatott                   Támogató 
 
 

Ellenjegyzem: 
 

Szük Katalin 
mb. pénzügyi irodavezető  

 
 

 


