
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2021. június 24-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
11/2021. Kth. 
Visszatérítendő támogatás biztosítása Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület részére 
 

H a t á r o z a t  
 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszatérítendő támogatáskét 
10.000.000.- forint összeget biztosít a Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület részére, a 
melléklet szerinti Támogatási szerződésben részletezett feltételekkel. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Támogatási szerződés, és annak esetleges módosításainak aláírására, valamint a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

 
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület, Bercsényi u. 2. 
Szili Anett titkársági ügyintéző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

 

Harkai Péter s.k.      Stírné Prikidánovics Tímea s.k.  

 

 

Kivonat hiteléül: 2021. június 24. 

 



 

 

Melléklet: 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

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 Lovasbandérium Egyesület 
Székhely:   6400 Kiskunhalas, Bercsényi utca 2.  
Bankszámlaszám: 10300002-10575453-49020014 
Nyilvántartási szám: 03-02-0001709 
Adószám:   18355697-2-03 
Statisztikai számjel:  18355697-9499-529-03 
Képviseli:   Rózsahegyi Róbert elnök továbbiakban: Támogatott 
(a felek együttes említése a továbbiakban: Felek) 
között az alábbi feltételek szerint: 

 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2021. Kth. számú 
határozatában foglaltaknak megfelelően a Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület részére 
10.000.000, - Ft, azaz tízmillió forint visszatérítendő támogatást nyújt a ,,333 
Esélyteremtő Programcsomag” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01686 azonosító 
számú támogatás előfinanszírozása miatt a pályázatban vállalt programok megszervezésére 
és lebonyolítására. 

2) A támogatás folyósítását a Támogató egy összegben 2021. július 01. napjáig utalja át a 
Támogatottnak a 10300002-10575453-49020014 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 2021. december 31. 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 

7.1. 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. 

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

7.1.1. 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, 

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

7.1.3. 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, 2021. június 28. 

 
       …....……..………………………..                        ……….………………………… 
 Fülöp Róbert Rózsahegyi Róbert 
 polgármester elnök 
Kiskunhalas Város Önkormányzata                         Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület  
 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 
 
………………………………………… 
Kollárné dr. Lengyel Linda 
jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 

 

………………………………………. 
Csendes Ildikó 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője 

 

 


