PH/………../2020

Támogatási megállapodás
amely létrejött egyrészről
Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye:
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Képviseli:
Budai Lóránt polgármester
Adószám:
15732671-2-16
Törzsszám:
732671
Számlavezető pénzintézet:
MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10300002-10697900-49020014
(a továbbiakban: Támogató),
másrészről
……………………………………..
Székhelye:
……………………..
Képviseli:
……………………..
Adószám:
……………………..
Nyilv.szám:
……………………...
Számlavezető pénzintézet:
………………………
Bankszámlaszám:
………………………
(a továbbiakban: Támogatott)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1.

A megállapodás tárgya, célja

1.1. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Támogató az általa
elfogadott Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak
megállapításáról szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
költségvetési rendelet) 18. táblázat II. címszó o) pontjában nevesített „Kulturális programok
kerete (közművelődési konzorcium ajánlása alapján)” keret megjelölésű pénzügyi előirányzat
terhére a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének / Humán, Jogi és Közrendi
Bizottságának
…/2020.
(…)
határozata
alapján
…………….
Ft,
azaz
…………..………………. Forint összegű vissza nem térítendő működési támogatást biztosít
a Támogatott számára a következő ütemezés szerint:
2020. …………..-ig: …………….……… Ft
1.1.1. A Támogató a Támogatott indokolt írásbeli kérelme alapján ezen ütemezéstől eltérhet.
1.1.2. A Polgármester a költségvetési rendelet 9. § (17) bekezdése alapján a támogatás
folyósítását felfüggesztheti.
1.2. A Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatást a JB-CIVIL-2020-C-…… kódszámú
pályázatában megjelölt………………… kulturális program célok megvalósítására fordítja.
1.3.

A Támogató a támogatást átutalja a Támogatott fent megjelölt bankszámlájára.

1.4. A támogatás felhasználásának, elszámolásának, és ellenőrzésének szabályait a
költségvetési rendelet, valamint jelen megállapodás tartalmazza.
2.

A támogatás felhasználása

2.1. A Támogatott a támogatás összegét az 1.2. pontban meghatározott céltól eltérően nem
használhatja fel.

2.2. A támogatás a mindenkori hatályos a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai
szerint használható fel.
2.3. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását év közben a
Támogatottnál ellenőrizni, az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni,
valamint helyszíni ellenőrzést tartani.
2.4.

Támogatási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

2.5. A Támogatott köteles a jelen megállapodás 3. sz. mellékletét képező „A közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról” szóló nyilatkozatot az
aláírással egyidejűleg a Támogató részére benyújtani.
3.

A támogatás elszámolása

3.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról 2021. január 31.-ig a Támogató felé –
önerő biztosítási kötelezettségből eredően a minimum 30%-os önerő összegével együttesen –
elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
a) A kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót;
b) A támogatási elszámoló lapot (2. számú melléklet);
c) A támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak
szabályszerűen hitelesített másolatait. Az eredeti számlán – a másolást megelőzően –
fel kell tüntetni bélyegzővel, vagy olvasható ráírással: „Elszámolva Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének ................ sz. döntése alapján …….….. Ft
összegben.”;
d) A támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések szabályszerűen
hitelesített másolatát;
e) A kifizetésekről szóló bankkivonatok és/vagy kiadási pénztárbizonylatok
szabályszerűen hitelesített másolatát.
3.2. Az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó szabályszerűen hitelesített
bizonylatok másolatait jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló
lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére,
címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények
szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolat(ok) nyújtható(k)
be. Amennyiben a pályázati kiírás önerőt is meghatározott, az önerő rész felhasználásával is el
kell számolni.
3.2.1. A Támogató az elszámolási kötelezettséget nem teljes támogatási összegre és önerő
biztosítási kötelezettség esetén nem az előírt önerő mértékére kiterjedően, vagy nem a
vonatkozó jogszabályok és a támogatási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően teljesítő
Támogatott részére egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított 15 napos
határidővel, hiánypótlási lehetőséget biztosít.
3.3. Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési időpontja a 2.4. pontban megjelölt
támogatási időszakra eshet.
3.4. Amennyiben a Támogatott 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata alapján a
támogatás felhasználásával kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak
az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el.
Amennyiben a Támogatott nem jogosult az előbbiek szerinti ÁFA levonásra, úgy lehetősége
van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

3.5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt elszámolási
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a Támogató a
további támogatást felfüggeszti, újabb önkormányzati támogatásban csak az elszámolást
követően részesülhet.
3.6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás teljes összegével nem
tud szabályszerűen elszámolni, abban az esetben a kiutalt támogatás összege és az
elszámolásban elszámolt támogatás összege közötti különbözetet a Támogató részére az
elszámolás benyújtását követő 30. napig visszafizeti.
3. 6. 1. Továbbá a Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott elszámolása
alapján a támogatás célszerinti felhasználása nem, vagy nem teljes körűen állapítható meg –
ideértve az önerő biztosítási kötelezettség teljesítését is –, a támogatott köteles a támogatási
célnak nem megfelelően felhasznált támogatási összeget az Önkormányzat részére
visszafizetni.
3.7. A 3.5. pont szerinti elszámolási kötelezettség elmulasztása, a támogatás egyéb
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően
bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megállapodástól elállni. Elállás esetén a
Támogatott köteles a támogatás teljes összegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamattal
növelten visszafizetni a Támogató elállásról szóló nyilatkozatának kézhezvételét követő 30
napon belül.
3.8. A Támogatott indokolt írásbeli kérelme alapján az elszámolási határidő a költségvetési
rendelet vonatkozó rendelkezése szerint hosszabbítható meg.
4.

Egyéb rendelkezések

4.1. Jelen megállapodásra a költségvetési rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
4.2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
4.3. Jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi jogvitában a Felek a Jászberényi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amelynek jelen megállapodás aláírásával
egyidejűleg alávetik magukat.
4.4. Felek képviselői kijelentik,
felhatalmazással rendelkeznek.

hogy

jelen

megállapodás

aláírására

teljeskörű

4.5. Jelen megállapodás 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező
tartalommal készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
4.6.

Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

4.7. Támogató a támogatási megállapodás módosításának lehetőségét – a 37/2011.(III.22)
Korm. rendelet rendelkezései alapján – fenntartja.

Jászberény, 2020. ………………

…………………………..
Támogató képviseletében:
Budai Lóránt
polgármester
Pénzügyi ellenjegyzés:
Jászberény, 2020. ………………
…………………………
ellenjegyző

…………………………..
Támogatott képviseletében:
……………….
……………………..

