
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
99/2017. Kth. 
Támogatás korcsolyapálya kialakításához 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi céltartalékban szereplő 
keret terhére 15 millió forint támogatást nyújt a Kiskunhalasi Református Egyházközségnek 
négy évszakos korcsolyapálya megépítésének támogatására. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, s a költségvetés soron 
következő módosításakor szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Kiskunhalasi Református Egyházközség, Hősök tere 2. 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Laskovicsné Terzics Edit sk.     Vizkeleti Szabolcs sk. 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. március 31. 



 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1., adószám: 15724904-2-03; PIR: 724902; statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03) 
- képviseletében: Fülöp Róbert polgármester - a továbbiakban: Támogató,  

 

másrészről a Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.; 
adószám: 19973973-2-03; Nyilvántartási szám: 00002/2012, - képviseletében Édes Árpád 
elnök-lelkész - támogatásban részesülő, a továbbiakban: Kedvezményezett között az alábbi 
feltételek szerint: 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 4/2014. 
(II. 24.) önkormányzati rendelete a következők szerint állapítja meg Kedvezményezett 
részére jégpálya kialakítására biztosított támogatási összeget: 

 

1. A Támogató a Kedvezményezett részére 15.000.000,- Ft-ot, azaz tizenötmillió 
forintot biztosít a „Jégpálya kialakítás támogatásához tartalék” címen négy évszekos 
korcsolyapálya megépítésének támogatására. 
 
2. A támogatás folyósításának ütemezése: 
 Egy összegben, legkésőbb 2017. április 15. napjáig. A támogatás az alábbi 
számlaszámra kerül átutalásra: 10300002-45900181-00003285 
 
3. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban megjelölt összeget 
csak a megjelölt célra használja fel és azt számláján elkülönítetten, kimutathatóan külön 
kezeli. 
 
4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg 
felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, a Támogató részéről betekintést enged a 
könyvelésébe, médiában történő megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas 
Város Önkormányzatát, mint támogatót. 

 Kedvezményezett a program lebonyolítása után 30 nappal, de legkésőbb 2018. január 
31-ig írásban tájékoztatja – szöveges értékelés és pénzügyi beszámoló formájában a 
Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról.  
 

5. A támogatás folyósításának felfüggesztése 
A Támogató a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve 
jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 
A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 
a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok tájékoztatása 
szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van és köztartozását a Támogató 
által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem menti ki; 
b) ha a Támogatónak a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn, 
c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 



 

 

d) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt, 
e) szerződésszegés esetén. 
 
A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 
a) olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után, 
b) ha a Kedvezményezett ellen bármely, támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás 
indul, 
c) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési 
sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a Kedvezményezett olyan változásról tesz 
bejelentést a Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 
 
Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által tűzött 
határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. A támogatás 
felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, 
kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben 
alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 

 
6. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 

1. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei 
A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a támogatási cél részben vagy 

egészben meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a 
Támogatónak visszafizeti. 

1.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, 
vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett 

1.1.1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a szerződésben 
kitűzött céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység 
megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 

1.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy 
teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

1.1.3. ha a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a 
Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy határidőben 
nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a támogatási feltételeknek 
b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben 

foglalt együttműködési kötelezettségének, 
c) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti beszámolási kötelezettségét, nem a 

megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja 
be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 

d) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrök munkáját akadályozza, vagy az 
ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban 
megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. 

 
7. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése 

A Támogató a Szerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a 
támogatás visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatási összeget Ptk. 6:155 § szerinti kamattal növelt mértékben 
köteles visszafizetni a Támogató által meghatározott határidőn belül, a megjelölt 
bankszámlára. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan 
felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének 



 

 

napja. 
Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 
 

8. E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati 
támogatások  rendjéről szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. és 4. számú 
mellékletei. 

 

Támogatott jelen támogatói szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek 
minősül, így vele a jelen támogatói szerződés megköthető. 
 

 

Kiskunhalas, 2017. március 31. 

 
 

…....……..……………………                          ……………………………… 
 Fülöp Róbert Édes Árpád 
 polgármester elnök-lelkész 
 Támogató nevében Kedvezményezett nevében 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 

………………………………………… 
Komlósné dr. Fekete Anikó 

Jegyző 
  
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 

…………………………………………. 
Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


