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2. melléklet a 8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről  

Cegléd Város Önkormányzata 
Képviseli: ………………. ……………..polgármester  

A szerződést ellenjegyzi: ……………………. jegyző  

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………...., a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda 

vezetője  

Székhely: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.  

MÁK törzsszám: 731234  

Adószám: 15731230-2-13  

Bankszámlaszám: 11742025-15731230 

mint támogató, a továbbiakban: Támogató 

másrészről  

Támogatott sportszervezet neve:  

Képviseli:  

Székhelye:  

Nyilvántartási száma: 

Adószám:  

Számlavezető bank neve: 

Bankszámlaszáma:  

mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott 

együtt: Szerződő Felek 

között alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:  

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogató – Cegléd Város Önkormányzatának …. évi költségvetésében 

tervezett …………… támogatási előirányzata terhére – a Képviselő-testület .../…. (... …) Ök. határozata 

alapján ……...,- Ft, azaz …………. forint összegű, vissza nem térítendő Támogatást ítélt meg. A támogatást 

odaítélésének alapját képező pályázati kiírás szerint a megítélt támogatásból Támogatott ………………, -Ft 

összeget (a továbbiakban: Támogatási összeg) a Támogató felé fennálló tartozásának rendezésére köteles 

fordítani.  

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt támogatás összege nem kerül a Támogatott részére 

átutalásra. Az 1. pontban megjelölt Támogatási összeget a Támogató, a Szerződő Felek közt 

............................................-án létrejött Támogatási Szerződés/ek alapján fenálló ..........................,- Ft, azaz 

...................... forint pénzköveteléssel szemben, beszámítással teljesíti a Támogatott részére, jelen szerződés 

megkötésének időpontjában. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszünnek.  

3. Szerződő felek rögzítik, hogy a 2. pontban rögzített beszámítást követően, a Támogatottnak a Támogató felé 

továbbra is fenálló tartozása jelen szerződés aláírásának napján: ............................., - Ft. 

4. Jelen megállapodás elválaszthatatlan melléklét képezik: 

4.1. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 

összeférhetetlenségre, illetve érintettségre vonatkozó nyilatkozat; 

4.2. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet Támogatott esetén a kérelmező 

nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és 

4.3. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a Támogatott 

köztartozás mentességéről, 

4.4. a Támogatott nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 

5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Cegléd Város 

Önkormányzata …. évi költségvetéséről szóló …/….. (... ...) önkormányzati rendelet rendelkezései az 

irányadók. 
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6. Jelen Támogatási szerződés a 2. pontban megjelölt szerződésekkel együtt értelmezendő.  

Jelen, … számozott oldalból álló támogatási szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt – a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően – 4 eredeti, magyar 

nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták és 2-2 példányban átvették. 

Cegléd, 20……. év ……………. hó …………nap  

Támogató: Támogatott: 

……………………………………. …………….…………………….. 

polgármester aláírás 

Ellenjegyzem: 

……………………………………… 

jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés kelte:……………….. 

……………………………….. 

irodavezető  

---------- 

 

 

 

 

 

 


