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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére  

„Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club elnöke 2017. november 9-én azzal 

a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy amennyiben erre lehetőség van, a 

folyamatban lévő Konditerem, oktatóterem, egyesületi székhely beruházásukhoz 40.000.000 

Ft visszatérítendő támogatást nyújtson, melyet a következőkkel indokolt: 

 

A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvétel október 31-én megtörtént. A támogatás 

utófinanszírozott jellegéből adódóan csak az elszámolást követően tudják a Magyar Kézilabda 

Szövetség alszámláján lévő, előlegként befizetett összeget lehívni, ezért szükséges átmeneti 

likviditási nehézségüket külső forrásból rendezni. A visszatérítendő támogatást legkésőbb 

2018. március 31-ig egy összegben kívánják Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

visszatéríteni. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Kiskunhalasi 

Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részérő történő visszatérítendő támogatás 

odaítéléséről. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 

Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére, kérelme alapján 

40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint visszatérítendő felhalmozási 

támogatást nyújt, melyet kizárólag a konditerem, oktatóterem, egyesületi 

székhely beruházáshoz használhat fel. A támogatás visszafizetésének 

határideje legkésőbb 2018. március 31.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges fedezet 2017. 

évi költségvetésben történő biztosítására, valamint az 1. számú melléklet 

szerinti megállapodás aláírására. 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 20. 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Határozatról értesülnek:  
Demeter József elnök, Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 



 

1.számú melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

Mely létrejött egyrészről: 

Név:    Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Cím:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Adószáma:  15724904-2-03, 

KSH szám: 15724904-8411-321-03 

Törzsszám: 724902 

Képviseli:   Fülöp Róbert polgármester (továbbiakban: Támogató) 

 

Másrészről: 

Név: Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 

Cím/székhely: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15. 

Adószáma:  19550417-1-03 

Nyilvánt. szám: 03-02-0002825 

KSH szám: 19550417-9319-521-03 

Bankszámlaszám:  11732064-20062792 

Képviseli:  Demeter József elnök (továbbiakban: Támogatott) 

(a felek együttes említése a továbbiakban: Felek) 

között az alábbi feltételek szerint: 

 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzata a …./2017. Kth. számú képviselő-testületi 

határozatban foglaltaknak megfelelően a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda 

Sport Club részére 40.000.000 Ft., azaz negyvenmillió forint visszatérítendő támogatást 

nyújt a Tao. tv. szerinti támogatás utófinanszírozása miatt, mely konditerem, oktatóterem, 

egyesületi székhely megvalósítására ad lehetőséget. 

2) A támogatás folyósítása a következő ütemezéssel történik: 

Egy összegben, legkésőbb 2017. december 06. napjáig. 

A támogatás folyósítása az alábbi számlaszámra történik: 

OTP Bank Nyrt. 11732064-20062792 



3) A Támogató jogosult Támogatott által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívül beszámoló jelentést 

kérve, bármikor ellenőrizni. 

4) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt összeget csak a 

megjelölt célra használja fel és azt számláján elkülönítetten, kimutathatóan külön kezeli.  

5) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a visszatérítendő támogatási összeg 

felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, betekintést enged a könyvelésébe. A 

Támogatott a támogatást legkésőbb 2018. március 31. napjáig egy összegben, 

kamatmentesen visszautalja a Támogató részére, továbbá a Támogatott a támogatás 

visszautalását követő 1 hónapon belül írásban tájékoztatja – szöveges értékelés és 

pénzügyi beszámoló formájában a Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról. 

6) Amennyiben a Támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a Támogató 30 napon 

belül felszólítást küld a Támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli 

megfizetésre. A felszólításban megjelölt fizetési határidőt követő 30 nap eltelte után a 

Támogató – a támogatási szerződéshez csatolt felhatalmazó levél alapján – inkasszót 

nyújt be. 

Amennyiben a Támogatott visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá 

elszámolási kötelezettségét nem teljesíti vagy hitelt érdemlően nem igazolja a további 

támogatásokból három évre kizárható. 

Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Támogatott írásbeli, indokolt kérelmére legfeljebb 

egy évre felmentést adhat. 

7) A Támogatott visszafizetési kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt, az alábbi 

eseteknek a Támogatott tudomásra jutástól számított 15 napon belül köteles a támogatási 

összeg teljes összegét megfizetni a Támogató részére, ha: 

a) a Támogatottnak 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 Támogatottal szemben bármilyen jogcímen követelése áll fenn, 

c) a Támogatott által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 

d) tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt, 

e) szerződésszegés esetén, 

f) olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után, 

g) ha a Támogatott ellen bármely, támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás 

indul, 

A Támogatott szerződésszegése esetén, a már kiutalt támogatást a Ptk. 6:155.§ szerinti 

kamattal növelt összegnek megfelelő, a folyósítás időpontjától a támogatás összegének 

tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve köteles visszafizetni a 

Támogató bankszámlájára. 

8) A Támogatott általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 

A Támogatott általi szerződésszegés esetei 

7.1. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy ha a támogatási cél részben vagy 

egészben meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a 

Támogatónak visszafizeti. 



7.2. A Szerződés Támogatott általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy 

mulasztás, amellyel a Támogatott 

a) 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, 

b) a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy 

teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

c) 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 Támogatott már nem felel meg a támogatási feltételeknek, 

 a Támogatott nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a 

Szerződésben foglalt együttműködési kötelezettségének, 

 a Támogatott határidőben nem teljesíti beszámolási kötelezettségét, nem a 

megfelelő formában vagy nem a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó 

felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 

 a Támogatott az ellenőrzésre jogosult ellenőrök munkáját akadályozza, vagy 

az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli 

felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. 

9) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése 

9.1. A Támogató a szerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a 

támogatás visszafizetését, amennyiben azt a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe. 

Ebben az esetben a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget Ptk. 

6:155 § bekezdés 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. 

9.2. Ha a Támogatott a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 

10) E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati támogatások 

rendjéről szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. és 4. számú mellékletei, 

továbbá a Támogató, mint kedvezményezett részére kiállított felhatalmazó levél. 

 

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. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos 

feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről 

szóló 18/2015. (VI. 26) önkormányzati rendelet, az önkormányzati támogatások rendjéről 

szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet, és egyéb vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

Kiskunhalas, 2017. november 15. 



 

 

       …....……..………………………..                     ……….………………………… 

 Fülöp Róbert Demeter József 

 polgármester elnök 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

………………………………………… 

Komlósné dr. Fekete Anikó 

jegyző 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

…………………………………………. 

Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 

Erről értesül: 

1. Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

2. Juhász Gábor közművelődési referens, Közoktatás és Művelődés 

3. Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 

15. 

4. Irattár 



3. sz. melléklet a 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 

ÚTMUTATÓ 

önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez 

 

A költségvetésekből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló 

követelményei:  

 

A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, 

mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal 

(adatlap, programleírás, részletes költségvetés). 

 

A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 
 Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél: 

 pontos leírását, időpontját és helyszínét, 

 résztvevők (célcsoport) létszámát, 

 az együttműködő szervezetek listáját. 

 Hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikk, stb.) 

 

A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: 
a beszámoló mellékleteként az eredeti megállapodás egy másolati példányának csatolása, 

a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, számviteli 

bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása,  

kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, 

az eredeti számlákra a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott azonosítót, a másolati 

példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „az eredetivel 

mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva”.  
kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása,  

az önkormányzati támogatás terhére elszámolt bizonylatokon a megállapodás 1. pontjában 

rögzített határozat számának (pl.: 3/2007 (III.20.) ….) feltüntetése. 

 

Elszámolható költség típusok, amennyiben a támogatási megállapodás azt nevesítetten 

nem tartalmazza: 

Működési célú támogatások esetén: a Támogatott székhelyének (telephelyének) közmű 

díjai, tisztítószerek, irodaszerek, terembérlet, kommunikációs költségek (posta, telefon, 

internet, fénymásolási és nyomdai költségek), foglalkoztatott bérköltsége, megbízási díj 

(pl.: könyvelő), kis értékű eszközbeszerzés. 

Nem működési célra kapott támogatások esetén: 

 a támogatott cél megvalósításával, szervezésével kapcsolatos 

kommunikációs költségek (telefon, posta, meghívó nyomdaköltsége, stb.) 

 kis értékű eszközvásárlás, eszköz és helyiség bérleti díj, utazási, étkezési, 

szállás költség, 

 tiszteletdíjak. 

 



4.sz. melléklet a 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ 

Bizonylat 

azonosító 

Megnevezés/kifizeté

s jogcíme 

Bizonylat 

dátuma 

Bizonylat 

sorszáma 

Bizonylat bruttó 

összege 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Mindösszesen:          

     

Kiskunhalas, 20  . …………………………………   



     

   

…………………………………

……. 

   Támogatott aláírása 

 



FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

(számlavezető pénzintézet neve, címe) 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatával, ………………. napján, 

Támogatási szerződést megkötöttük. 

Megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kedvezményezett által 

benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:  

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:   Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda 

Sport Club 

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma:  

  

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

Kedvezményezett neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Kedvezményezett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma: 
11732064-15338806 

 

A felhatalmazás időtartama a szerződéskötés napjától visszavonásig. 

A beszedési megbízáshoz csatolni kell a Támogatási szerződés hiteles másolatát. 

További feltételek:  

a.) beszedési megbízásonkénti értékhatár: a támogatás összege ……………………. Ft 

b.) a benyújtás időpontja: a Támogatási szerződésben meghatározott elszámolási 

határidő lejártát követő 20. munkanaptól. 

c.) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb: 35 nap 

d.) a felhatalmazás a felhatalmazó levél időtartama alatt csak a Kedvezményezett 

írásbeli hozzájárulásával vonható vissza 



 

 

További feltételek:  

Megbízom/megbízzuk számlavezető hitelintézetünket, hogy a pénzügyi fedezet hiányában 

nem teljesíthető azonnali beszedési megbízás esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 

18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 5.§, 7.§-10. §-ában foglaltak szerint járjon el. 

Felelősségem/felelősségünk tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy jelen 

felhatalmazáson a Pénzintézetnél vezetett valamennyi bankszámlaszám feltüntetésre 

került. 

 

Kelt: ……………………….., .......... év ............... hó ... nap 

 

............................................       

Számlatulajdonos(ok) aláírása 

 

Záradék:  

 

…………………………………………………………………………………………………., 

mint a Kötelezett bankszámláit vezető pénzintézet tudomásul vesszük, hogy Kiskunhalas 

Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett a Kötelezettel szemben fennálló bármely 

követelését a Kötelezett fent megjelölt bankszámlája/bankszámlái terhére azonnali beszedési 

megbízás útján jogosult beszedni.  

Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazó nyilatkozat alapján a pénzintézetünkhöz 

benyújtott azonnali beszedési megbízásait a fent megjelölt időtartamig teljesítjük. 

 

 

 

   ,  év hó   nap 

 

 

 

       

 Számlavezető pénzintézet 

 

 


