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Előterjesztés
a Herédi Labdarúgó Club részére támogatás nyújtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Herédi Labdarúgó Club célja a herédi és a környékbeli gyermekek számára megteremteni a
sportolás lehetőségét. A megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapat mellett az egyesületnek kilenc
utánpótlás csapata van, amelyekben több mint 200 gyermek futballozik. A gyermekeket az egyesület
autóbusza háztól-házig szállítja az edzésekre, mérkőzésekre, amely nagy anyagi terhet ró rájuk. A
gyermekek között sok kerekharaszti is van, illetve ebben az évben lány csapatokat is szeretnének
indítani, amelyekben döntő többségben kerekharaszti lányok szerepelnek majd.
Az egyesület anyagi nehézségei mindennaposak, ezért Heréd Község Önkormányzatának támogatása
mellett kérik a környező települések önkormányzatainak, így Kerekharaszt Község
Önkormányzatának támogatását is.
A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy nyújtson 50.000,- Ft támogatást az
egyesület részére.
Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 7/2014. (V. 15.) önkormányzati
rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a támogatottal megállapodást kell kötni.
A fenti támogatás biztosításához szükséges összeg Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2016. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Herédi Labdarúgó Club (székhelye: 3011
Heréd, Sport utca 4.) számára 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a jelen határozat
mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt község
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék
terhére rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere
Kerekharaszt, 2016. szeptember 6.
Szabó Ádám
polgármester
Látta:
dr. Szikszai Márta
jegyző

A határozati javaslat melléklete

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS

Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2 KSH
törzsszáma: 15729576-8411-321-10; adószáma: 15729576-2-10; bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575550-57491000, képviseli: Szabó Ádám
polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Herédi Labdarúgó Club (székhelye: 3011 Heréd, Sport u. 4., képviseli: Antalóczy Áron
elnök továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére
50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésben az általános tartalék terhére.
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: Herédi Labdarúgó Club működése.
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott
……………………………………….. számú bankszámlájára.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a
Támogatott az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató
részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. március 15. napjáig az
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül
a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-495755550-57491000
számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538495755550-57491000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
– a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
– amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett
– a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.

8. Ezen megállapodás a 2016. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Kerekharaszt, 2016. szeptember …...

…................................................
Támogató
Szabó Ádám
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

…....................................................
Támogatott
Antalóczy Áron
elnök

