
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. április 25-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
71/2019. Kth. 
Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club kérelme 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 
Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club részére, kérelme alapján 25.000.000 Ft, 
azaz huszonötmillió forint visszatérítendő felhalmozási támogatást nyújt, melyet 
kizárólag a konditerem, oktatóterem, egyesületi székhely beruházáshoz használhatja 
fel. A támogatás visszafizetésének határideje legkésőbb 2019. szeptember 30. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges fedezet 2019. évi 
költségvetésben történő biztosítására, valamint az 1. számú melléklet szerinti 
megállapodás aláírására. 

 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Demeter József elnök, Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 
Juhász Gábor közművelődési referens 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Hunyadi Péter s.k.      Gyöngyi László s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2019. április 25. 

 

 

 



 

 

 
1.számú melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

 

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 …./2019. Kth. számú képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően a Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda 
Sport Club részére 25.000.000 Ft., azaz huszonötmillió forint visszatérítendő 
támogatást nyújt pályázati utófinanszírozás miatt, mely konditerem, oktatóterem, 
egyesületi székhely beruházással kapcsolatos kiadásokra ad lehetőséget. 

2) A támogatás folyósítását a Támogató egy összegben, legkésőbb 2019. május 10. napjáig 
utalja át a Támogatott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732064-20062792 számú 
bankszámlájára. 

3) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt összeget csak a 
megjelölt célra használja fel és azt számláján elkülönítetten, kimutathatóan külön kezeli. 
A Támogatott a visszatérítendő támogatási összeg felhasználásának ellenőrzését lehetővé 
teszi, betekintést enged a könyvelésébe.  

4) A Támogatott a támogatást legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig egy összegben 
visszautalja a Támogató részére.  

5) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

6) A támogatás folyósításának felfüggesztése 
 
A Támogató a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, 



 

 

illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 
A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, 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. 
A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 
a) olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után, 
b) ha a Támogatott ellen bármely, támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul, 
c) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, költségvetési 
sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a Támogatott olyan változásról tesz bejelentést a 
Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz szükségessé. 
Amennyiben a Támogatott a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által tűzött 
határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. A támogatás 
felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Támogatottat kártalanítás, kártérítés, 
illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Támogatottat a vele szemben alkalmazott szankciók 
nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. 

7) A Támogatott általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 
1. A Támogatott általi szerződésszegés esetei 

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. 

1.1. A Szerződés Támogatott általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy 
mulasztás, amellyel a Támogatott 

1.1.1. 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, 

1.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy 
teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

1.1.3. 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) a Támogatott már nem felel meg a támogatási feltételeknek 
b) a Támogatott nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben foglalt 

együttműködési kötelezettségének, 
c) 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. 

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. 
 

Kiskunhalas, 2019. április …... 

 
       …....……..………………………..                     ……….………………………… 
 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: 

 Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
 Juhász Gábor közművelődési referens, Közoktatás és Művelődés 
 Kiskunhalasi Utánpótlásnevelő és Kézilabda Sport Club 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 

15. 
 Irattár 

 
 
 


