3. melléklet
A támogatási szerződés mintája
„«iktsz»/.........
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészt .......... Önkormányzata (cím )
képviseli: ..................... polgármester) mint támogató, másrészről a(z)
támogatott ......................................................... (adószáma: .......................................................
címe:
...........................................................................................................................................
képviselője (név): ............................................................. mint támogatott pályázó között, a mai
napon az alábbi feltételekkel.
1. A támogatási összeget Zsana Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
................../............... (................) Kt. határozatával a fent nevezett részre/ az alábbi program
megvalósítására .................................................., forint összegben állapította meg.
Az összeg a …../........(....) számú ÖK rendeletben jóváhagyott …........ keretösszeg terhére kerül
kifizetésre.
A program megnevezése: .............................................................................
A program megvalósításának ideje: ..............................................................
2. A támogató a támogatást a támogatott ..................................... számú bankszámlájára utalja át
egy összegben.
3. A támogatás átutalásának határideje: ........................................................
4. A támogatott vállalja, hogy a számára nyújtott támogatást kizárólag a pályázati cél
megvalósítására fordítja. A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó a számára nyújtott
támogatást a tervezett cél időpontját követő 30 napon belül köteles visszafizetni a támogatónak.
5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást csak az említett dokumentumban foglaltaknak
megfelelő módon használhatja fel, illetve hogy az azokban foglaltak szerint kell elszámolnia.
6. Támogatott köteles a támogatott program megvalósulásáról a Közös Önkormányzati Hivatalt
tájékoztatni, nyomtatott és elektronikus szórólapjain, meghívóin, plakátjain az Önkormányzatot
támogatóként feltüntetni, ezt a beszámolójában igazolni.
7. Támogatott kijelenti, hogy köztartozásait (vám, központi és helyi adó, illeték) megfizette,
illetve, hogy köztartozása nincs. Amennyiben az Önkormányzatától a ............-ben kapott
támogatása eléri, vagy meghaladja az 500.000 forint összeget, támogatott a támogatás kiutalása
előtt köteles köztartozásainak nemlétéről igazolást benyújtani.
8. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatási összeg egészét nem fordítja a
szerződésben meghatározott célra, a fel nem használt összeget köteles visszautalni a
támogatónak.

9. A támogatott az igénybe vett támogatásról legkésőbb a költségvetési évet követő hó 31-ig, azaz
.........................-ig köteles elszámolni az eredeti számlák, valamint a számlaösszesítő
benyújtásával az Önkormányzat Pénzügyi ............. felé. Az ellenőrzés után az eredeti számlák és
a számlaösszesítő 1 db. eredeti példánya a támogatott társadalmi szervezet részére
visszajuttatásra kerül. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a pályázó kérésére a támogató
legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig meghosszabbíthatja. Ezt a pályázó legkésőbb az
elszámolási határidő lejártát 30 nappal megelőzően kérelmezheti.
10. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 9. pontban említett elszámolási
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét, az erre vonatkozó
felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni és részére újabb támogatás 3 évig nem
folyósítható.
11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Dátum ..............................................................

......................................................................
polgármester

........................................................................
«képviselő_neve”

