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1. sz. melléklet 

Jánossomorja Város Önkormányzata  Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 

Ügyiratszám: ……../2016   Szám: ……………..……/2016. 

 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

tervezet 

amely létrejött 

egyrészről Jánossomorja Város Önkormányzata (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., adószáma: 

15727938-2-08, törzskönyvi azonosítószám: 727936, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., 

bankszámlaszám: 11737076-15366942, képviselő: Lőrincz György polgármester), mint adományozó 

(továbbiakban: Adományozó) 

másrészről a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (9024 Győr, Szent Imre u. 2-4., 

adószáma: 15720773-2-51, számlaszáma: MÁK 1003300101451540, képviselő: Csizmadia Gábor 

rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány), mint kedvezményezett 

(továbbiakban: Kedvezményezett) (továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint. 

A megállapodást kötő Felek attól a szándékuktól vezérelve, hogy Jánossomorja Város közrendjét, 

közbiztonságát erősítsék, illetőleg a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Rendőrőrs Jánossomorjai 

munkájának hatékonyságát növeljék, támogatási megállapodást kötnek. 

1.) Az Adományozó a Kedvezményezett részére, a Jánossomorja Város Képviselő-testülete ….. 

határozatával 2016/2017. évre bruttó 1.500.000,- Ft-ot, azaz bruttó Egymillió-ötszázezer forint összegű 

vissza nem térítendő támogatást állapított meg közrendvédelmi célokra. 

2.) Adományozó jelen megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy Jánossomorja Város 2016. 

évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletének támogatások kerete terhére 

Kedvezményezett részére az 1.) pontban meghatározott összegű támogatást biztosít, amely összeget 

az aláírást követő 30 napon belül egy összegben átutalja a Kedvezményezett bankszámlaszámlára. 

Kedvezményezett vállalja, hogy a teljes összeget 2017. augusztus 31-ig felhasználja. 

3.) A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott pénzügyi támogatást jelen 

megállapodásban meghatározott célra fordítja. 

Az Adományozó a támogatás összegét a Jánossomorja Városban – a közrend- és közbiztonság erősítése 

érdekében –a kedvezményezett dologi-és eszközkiadásainak pénzügyi ellentételezésére adja. 

4.) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás kizárólag a jelen megállapodás 3.) 

pontjában megjelölt célja használja fel. 

5.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53-54. §-ai értelmében a Kedvezményezett 

elszámolási kötelezettséggel tartozik az Adományozó irányába, amely alapján az Adományozó ellenőrzi 

a felhasználást és a számadást, mely szerint a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, által készített 

írásos kimutatás, illetve a támogatás jellegének megfelelő, a Győr-Moson-Sopron-Megyei Rendőr-

főkapitányság nevére és címére kiállított számlák és bizonylatok becsatolásával alapján a támogatás 

felhasználásáról 2017. december 31. napjáig kell elszámolnia. Kedvezményezett vállalja, hogy a 
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támogatás összegének felhasználásáról a 2016. évről szóló beszámolója keretében is tájékoztatást ad 

adományozónak. 

6.) Amennyiben a Kedvezményezett az előírt elszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz 

eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatást fel kell függeszteni. Amennyiben a 

Kedvezményezett a támogatást jogszabálysértő módon vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, 

Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli. 

7.) A támogatás célirányos felhasználását, illetve a jelen megállapodásban foglaltaknak a 

Kedvezményezett részéről történő betartását az Adományozó ellenőrizheti. Az Adományozó az 

ellenőrzés körében jogosult tájékoztatást kérni a támogatás felhasználásáról, a vállalt feladatok 

hatékonyságáról és a közbiztonság helyzetének alakulásáról. 

8.) A Kedvezményezett köteles minden fel nem használt pénzmaradványt 2017. december 31. napjáig 

az Adományozó bankszámlájára visszautalni. 

9.) Késedelmes elszámolás, s fel nem használt pénzösszeg, illetve jogszabályértő módon vagy nem 

rendelkezésszerűen felhasznált támogatási összeg késedelmes visszautalása esetén a késedelem 

idejére az Adományozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 § (1) bekezdésben 

meghatározott mértékű kamatot számít fel. 

10.) A Felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyezség alapján 

próbálják rendezni. Amennyiben jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos vitás kérdéseiket más 

módon rendezni nem tudják, úgy a jogvita eldöntésében a Mosonmagyaróvári Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

11.) A Kedvezményezett jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy köztartozása, illetve 

tartozása az Adományozó, annak intézményei és gazdasági társaságai fel nincsen. 

12.) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 3. pontja 

értelmében az Adományozó honlapján közzé kell tenni a Kedvezményezett nevére, a támogatás 

céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, 

legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 60. napig. 

13.) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés érvényességének feltétele a 

Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai helyettes államtitkára jóváhagyó nyilatkozata, amely 

jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

14.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

Szerződő Felek a jelen megállapodást – annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően -, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Jánossomorja, ……………………………………… Győr, ……………………………………… 

 Lőrincz György  Csizmadia Gábor r. dandártábornok 
 polgármester  rendőrségi főtanácsos, főkapitány 
 
 Adományozó               Kedvezményezett 
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Pénzügyi ellenjegyző:                 jogi ellenjegyző:  
 

                                                                                     

 

Jánossomorja, ………………………………………    Győr, ……………………………………… 

 


