1. sz. minta

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Szerződés száma:

… - /202..

amely létrejött egyrészről Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa u. 18. képviseletében ……………………….., adószáma: …………….. támogató (továbbiakban
támogató);
másrészről a …………………………..
képviseletében ………………………- adószáma:………………, mint kedvezményezett
(továbbiakban kedvezményezett) között a mai napon az alábbi feltételek mellett.
1. Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./202….. (…..) sz. határozata alapján
202…... évre ………. -Ft (……………….. forint) vissza nem térítendő támogatást
nyújt kedvezményezett részére.
2. Kedvezményezett a támogatást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a
támogatás teljes összegét kizárólag, a támogatási kérelmében is megjelölt alábbi
feladatok megvalósítására használja fel:
- működési költségek (személyi jellegű, dologi, egyéb költségek, felhalmozási
kiadások) ……………Ft,
- …………….. program ………………….. Ft,
- …………….. program ………………….. Ft.
3. A támogatás átutalása az alábbiak szerint történik a kedvezményezett :
………………………vezetett …………………….. sz. számlájára:
202………….-ig
Ft
202………….-ig
202………….-ig
Összesen:

Ft
Ft
Ft

4. A kedvezményezett vállalja, hogy
a. az átutalt támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott feladatok
megvalósítására használja fel, és kizárólag az ilyen célú felhasználásnak
megfelelő, és záradékkal ellátott számlával igazolja a felhasználást,
b. az átutalt összeg felhasználásáról elkülönített nyilvántartást vezet. A
kedvezményezett a feladat tényleges költségeiről, 202…... január 31-ig teljes
körű elszámolást készít a támogató részére. Az elszámolást a támogatási
szerződés mellékletét képező „Beszámoló nyomtatvány” és „Számlaösszesítő”
szerint kell elkészíteni. Az elszámoláshoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt
meghaladó, záradékkal ellátott számlák hitelesített másolatát, vagy egyéb, a
támogató által a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott, a
gazdasági eseményt igazoló záradékkal ellátott dokumentum hitelesített másolatát.
A Számlaösszesítőben feltüntetett eredeti számlát, vagy gazdasági eseményt
igazoló eredeti dokumentumot a következő záradékkal „………..Ft a
……………………. számú támogatási szerződés terhére elszámolva” kell ellátni, és
aláírni és dátumozni.

5. A támogatásból 202…... december 31-ig esetlegesen fel nem használt összeget a
kedvezményezett a 4.b. pont szerinti elszámolást követő 15 napon belül köteles
támogató részére visszautalni.
6. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a támogatási szerződés 4. pontjában
rögzített határidőig a számadási kötelezettség teljesítésének, úgy a támogató a további
támogatást és finanszírozást felfüggeszti.
7. A támogatás jogsértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetében a
kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét azonnali hatállyal visszafizetni.
8. A kedvezményezett kijelenti, hogy nincs lejárt köztartozása. Ennek igazolására
becsatolja 30 napnál nem régebbi NAV igazolást. A támogatás nem használható fel a
kedvezményezettet terhelő - NAV, Önkormányzat felé fizetendő - adó, adótartozás,
illeték vagy egyéb közteher kifizetésére.
9. Kedvezményezett hozzájárul, hogy az Önkormányzat belső ellenőre az átutalt
támogatás szerződésszerű felhasználását vizsgálja, a kedvezményezett könyvelésébe,
bizonylataiba és számviteli nyilvántartásaiba jegyzői megbízás alapján betekintsen.
Tudomásul veszi, hogy az ellenőr a vizsgálat során tett megállapításairól jelentést
készít.
10. Felek jelen támogatási szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Onga, 202…….
Melléklet: Beszámoló nyomtatvány, Számlaösszesítő minta

…………………………….
Onga Város Önkormányzata
támogató

Ellenjegyző:

…………………………………..
kedvezményezett

