
Száma: EPL/118/5 /2015. 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64., képviseli: 

Fiskál János polgármester, adószám: 15568106-2-19) mint Támogató, 

másrészről Eplényi Sportegyesület (8413 Eplény Veszprémi u. 68. képviseli: Matula Mihály elnök) mint 

Támogatott között – figyelemmel a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, 

egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletre (a 

továbbiakban: Ör.) – az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Támogató az Ör. 7. §-a és a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

8. melléklet (E31 pont) alapján 1 712 360 Ft,- Ft, azaz Egymillió-hétszáztizenkettőezer-

háromszázhatvan forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az Eplényi Sportegyesületnek a TAO 

pályázattal megvalósuló füves sportpálya és szabadidőpark sportkerítéssel való bekerítéséhez, a projekt 

megvalósításához szükséges önerő biztosításaként. 

 

2. Támogató vállalja, hogy a fenti összeget, a projekt megvalósulását és a sikeres műszaki átadás-átvételt 

követően, 3 munkanapon belül, átutalja a Támogatott OTP Bank Nyrt, Zirci Fióknál vezetett 

11748117-20001649 számú számlájára. 

 

3. A Támogatott vállalja, hogy a fenti összeget kizárólag az 1. pontban és a támogatási határozatban 

meghatározott célra fordítja, továbbá a pályázat szabályos lebonyolítása érdekében, a Támogató 

számára teljes körű betekintést nyújt a pályázati célok megvalósításának végrehajtásába, 

dokumentálásába, valamint az elszámolás benyújtásába. 

 

4. Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegének felhasználásáról, 2016. január 31-ig, hitelesített 

számlamásolattal és a TAO pályázat elszámolását jóváhagyó támogatói határozat vagy értesítés hiteles 

másolatával, az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felé elszámol. Az elszámolási 

bizonylatokon a jelen támogatási szerződés számát is fel kell tüntetni. 

 

5. Amennyiben a Támogatott az 5. pontban meghatározott határidőre számadási kötelezettségének nem 

tesz eleget, vagy a támogatást nem az 1. pontban meghatározott célra használja fel, úgy köteles a 

támogatás összegét haladéktalanul visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt, Zirci Fióknál vezetett 

11748117-15568106 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

 

6. Támogatott kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a 

pénzeszköz átadás időtartama alatt lejárt esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt haladéktalanul 

bejelenti a Támogató képviselőjének. 

 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

 

8. Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Eplény, 2015. június 12. 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Eplényi Sportegyesület 
Fiskál János polgármester Matula Mihály SE-elnök 

Támogató képviselője Támogatott képviselője 

 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

        Scher Ágota irodavezető 


