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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. szeptember 19-i ülésére 

 
 

Előterjesztés sorszáma: HL/2016/055. 

Tárgy: TORONY SE TÁMOGATÁSA 

Előterjesztő: Neubauer Rudolf, polgármester 

Készítette: Hajdú László, gazdasági vezető 

Döntés: Egyszerű 

Minősített döntés indoklása: - 

Ülés: Nyílt ülés 

Zárt ülés indoklása: - 

Költségvetés módosítás: - 

Szükséges előirányzat 
(e Ft): 

240.000 Ft 

Bizottságok tárgyalják: PÜTB 

Törvényességi észrevétel - 

 
 
Kismaros, 2016. augusztus 9. 
 Neubauer Rudolf 
 előterjesztő 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Torony SE (továbbiakban: Egyesület) az előterjesztésem 1. sz. mellékletében található kérelem-
mel fordult Kismaros Község Önkormányzatához. Az Egyesület 2015. november 12-én is kapott 
160.000 Ft támogatást, amellyel határidőben elszámolt. A 2015. évi támogatást az U14-es kategó-
riában 2 fő utazási kiadásaira, a 43. Luxemburgi Európa Bajnokságon történő indulásának finan-
szírozására használhatta fel. 
 
Az Egyesület szeretné, ha 2016. évben is támogatná az Önkormányzat a felkészülésüket. A tá-
mogatási szerződés-tervezetet az előterjesztésem 2. sz. melléklete tartalmazza.  
 
A 2016. évi költségvetési rendeletben 2.000.000 Ft szabad keret van még erre a célra. 
 
A Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság a 2016. június 13-ai ülésén a 41/2016. 
(VI.13.) PÜTB határozatával – 240.000 Ft összegben – támogatta a támogatási szerződés megkö-
tését. 
 
Az Egyesület a 2015. évi pályázati elszámolását benyújtotta, arra vonatkozóan hiánypótlásra lett 
felszólítva (a pénztár nyilvántartás másolatának megküldése és az OBH-nak benyújtott 2015. évi 
beszámoló hiányzott). A hiánypótlásnak 2016. szeptember 2-án eleget tett. 
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a Torony SE támogatásával kapcsolatos 
előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 

Kismaros Község Önkormányzat …/2016. (VIII….) sz. KT határozata 
a Torony SE támogatására vonatkozóan 

 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Torony SE 44. Wado Karate Európa 
Bajnokságra való kiutazását 240.000 Ft összegben támogatja. Egyben felhatalmazza a polgármes-
tert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására. 
 
 
Határidő: 2016. szeptember 20. 
Felelős: polgármester, gazdasági vezető 
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1. sz. melléklet 
K É R E L E M  

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Köszönjük a tavalyi évi támogatásukat a 43. Wado Karate Európa Bajnokságra való kiutazás-

hoz, ahol Prétor Máté Csaba  u14 -50kg-os kategóriában indult és második helyezést ért el. 

 

Az idei évben is nagyon jól szerepeltek a kismarosi karatésok, és ennek köszönhetően a há-

romfordulós Magyar Bajnokság sorozat végeredményeként két tanítványom kvalifikálta ma-

gát a 44. Wado Karate Európa Bajnokságra, ami 2016. november 12-én Svájcban kerül meg-

rendezésre.  

Tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk kérni a támogatásukat, a sikeres felkészüléshez és 

a versenyen való részvételhez. 

 

A felkészülés tervezett időpontjai a rendes edzések mellett 2016. szeptember 12-től novem-

ber8-ig  heti 4-5 nap, reggel 6:00-7:30-ig, ehhez kérném a terem használatát. 

Az Európa Bajnokságra három fő támogatását igényelném, melynek tervezett költsége 

100.000 Ft/fő: 

Márk Anna Ajándék, u14 -50kg,  
Darányi Tíra Hanga, u14 +50 kg, 
Kelemen Ákos, edző. 
 
 

 

 

Köszönettel 
Kelemen Ákos 
Torony SE Kismaros 
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2. sz. melléklet 
T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 
amely létrejött egyrészről 
Kismaros Község Önkormányzat (Székhely: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos u. 22.; Képviseli: Neubau-
er Rudolf, polgármester; Adószám: 15441221-2-13; Bankszámlaszám: 11742094-15441221-00000000) 
mint Támogató (továbbiakban: „Támogató”)  
 
másrészről 
Torony SE (Székhely: 1043 Budapest, Kassai u. 5. 8/47.; Képviseli: Szombathelyi Ilona, elnök; Adószám: 
18040513-1-41; Bankszámlaszám: 11704007-20252522-00000000) mint Támogatott (továbbiakban: 
„Támogatott”) 
 
között a mai napon, az alábbi feltételekkel. (Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: 
„Szerződő Felek”.) 
 
1. Felek megállapítják, hogy �agyar�rs	
g heyi ����r�
�y	atair� s	�� C�XXXIX t�r�
v��y 13� � (1) be�e	d�s 15� p��t&a (valamint a 2004. évi I. törvény 55. § alapján, a sport támogatá-
sa Támogató feladatai közé tartozik. Kismaros Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) a helyi civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormány-
zattal való partneri kapcsolat előmozdítása érdekében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállás-
ról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a további-
akban: Ectv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 
előírásainak megfelelően a 2. pontban meghatározott támogatást kívánja nyújtani a Támogatottnak. 
 
2. Támogatott Kismaros Község Önkormányzat ___/2016. (VI. __.) számú Képviselő-testületi határo-
zatának megfelelően 240.000 Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint támogatásban részesül 
2016. évre vonatkozóan. 
 
3. Támogató vállalja, hogy a támogatást egy összegben a támogatási szerződést követő 15 napon 
belül pénzügyileg teljesíti.  
 
4. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét kizárólag a jelen szerződés-
ben meghatározott célra használja fel, melyről 2017. január 31. napjáig köteles tételesen, a Támoga-
tott nevére szóló, záradékolt, hitelesített számviteli bizonylatokkal elszámolni.  
 
5. Támogatott a támogatást a 43. Wado Karate Európa Bajnoksággal, valamint a 44. Wado Kara-

te Európa Bajnoksággal kapcsolatos kiadások finanszírozására használhatja fel. A támogatásból 
beruházás, tárgyi eszköz vásárlás nem valósítható meg. 
 
6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a 
Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és az elszámolást. 
 
7. Amennyiben a Támogatott az előírt elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 
Támogató a kötelezettség teljesítéséig a további támogatás(oka)t felfüggeszti, illetve a támoga-
tás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogatottat visszafizetésre 
kötelezi. 
 
8. Jelen Szerződés 2016. szeptember 20-tól 2016. november 30-ig határozott időtartamra szól. 
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9. Amennyiben a Támogatott a 4. pontban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Önkor-
mányzat a jelen szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a szerződés 
megszegése a Támogatottnak nem róható fel, illetve bármely kötelezettség elmaradása önhibáján 
kívüli okra vezethető vissza, úgy a Képviselő-testület kérelem alapján új határidőt állapíthat 
meg. 
 
10. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási céllal összefüggő rendezvényein, 
nyilatkozataiban, kiadványaiban, megjelenésükben a Támogató támogatásának tényét közlik, illet-
ve megjelentetik. Ennek igazolása az egyik feltétele a támogatás elszámolásának, valamint a 
2017. évben adható önkormányzati támogatásnak. 
 
11. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési 
támogatást, amely a 30. § szerint letétbe helyezte a számviteli beszámolóját. Ennek megfelelően a 
Támogatottnak – legkésőbb 2016. december 31. napjáig – mellékelni kell annak igazolását, hogy a 
Támogatott a beszámolóját letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál, valamint meg 
kell küldenie a Támogatónak a 2015. évről szóló számviteli beszámolóját. 
 
12. Felek rögzítik, hogy a támogatás mértéke az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke 
(2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU 
bizottsági határozat 2. cikkének (1) bekezdése a.) pontja értelmében feladatonként nem haladhatja meg 
évenként a 15.000.000 EUR, azaz tizenötmillió euró összeget. 
 
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. 
 
Felek a jelen támogatási szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal min-
denben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Kismaros, 2016. szeptember „…”. 
 
 
 
 

Kismaros Község Önkormányzata 
Képviseli: Neubauer Rudolf polgármester 

Támogató 

Torony SE 
képviseli: Szombathelyi Ilona, elnök 

Támogatott 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
……………………………………… 
  Hajdú László gazdasági vezető 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 
……………………………………… 
   dr  Horváth Péter   jegyző 

 


