
                          HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
              KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
                                 7681 Hetvehely, Rá� kó� czi utcá 36.
                                  Tel: +36-73/578-528
                                  E-máil: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSRÓL

ámely le� trejó! tt egyre�szró$ l

Hetvehely  Község  Önkormányzat  (sze�khely:  7681  Hetvehely,  Rá�kó� czi  u.  36.,  KSH  szá�m:
15331775-8411-321-02, ádó� szá�m:15331775-2-02,  Tó! rzskó! nyvi  nyilvá�ntártá� si  szá�m  331779,
ke�pviseli: Wá�gner Antál pólgá� rmester), (á tóvá�bbiákbán: Támogató)

má�sre�szró$ l 

á  Hetvehelyi  Kó! zse�gi  Spórtegyesu! let (sze�khely:  7681  Hetvehely  Rá�kó� czi  u.  36.  ádó� szá�m:
18313871-1-02,  szá�mlászá�m:  11731135-20008347  ke�pviseli:  Bógdá�n  Sá�ndór  elnó! k  (  á
tóvá�bbiákbán: Civil szervezet vagy Támogatott), mint egyu! ttmu$ kó! dó$  pártnerek 

egyu! ttesen:  Szerződő Felek kó! zó! tt,  álulí�rótt  helyen e�s idó$ ben, áz álá�bbiákbán meghátá� rózótt
felte� telekkel e�s tártálómmál.

1. Jelen megá� llápódá� s  ce� ljá,  hógy á  Támogató á Mágyárórszá�g  helyi ó! nkórmá�nyzátáiró� l
szó� ló�  2011. e�vi CLXXXIX. tó! rve�ny (á tóvá�bbiákbán: Mó! tv.)  13. § (1) bekezde�se�nek 15.
póntbán  meghátá� rózótt  kó! telezettse�ge�nek  eleget  te�ve  góndóskódjón  á  Mó! tv.-ben
meghátá� rózótt kó! zfeládát ellá� tá� sá� ró� l.

2. Az  1.  póntbán  meghátá� rózótták  álápjá�n  á  Támogatott vá� lláljá,  hógy  áz  Alápí�tó�
Okirátbán is meghátá� rózótt álá�bbi teve�kenyse�geket lá� tjá el:

 Spórt teve�kenyse�g fejleszte�se, tó! megspórt ne�pszeru$ sí�te�se

 Megyei lábdáru� gó�  bájnóksá�gbán váló� szereple�s

3. Az 1. póntbán meghátá� rózótták álápjá�n á Támogató vá� lláljá, hógy

a) á Támogatott re�sze�re Hetvehely Kó! zse�g O? nkórmá�nyzát Ke�pviseló$ -testu! lete�nek á
58/2021. ( VIII.17.) Kt. szá�mu�  hátá� rózátá álápjá�n á 2021. e�vre 800.000,-Ft, ázáz
Nyólcszá� zezer fórint egyszeri  tá�mógátá� st  biztósí�t,  Támogatott,  á mu$ kó! de�se�vel
kápcsólátós kiádá� sók fedeze�se ce� ljá�bó� l.

b) á pe�nzó! sszeg á� tutálá� sá� rá á jelen megá� llápódá� s álá� í�rá� sá� t kó! vetó$ en áz egyeztetett
hátá� ridó$ knek megfeleló$ en keru! l sór áz álá�bbi u! temeze�s szerint:

2021. má� rcius 31-ig 200.000,- Ft
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2021. ju� lius 31-ig 300.000,- Ft
2021. december 31-ig 300.000,- Ft

4. Támogatott kó! telezettse�gei:

a) A szá�mviteli tó! rve�ny (2000. e�vi C. tó! rve�ny) szerinti egyszeru$ sí�tett e�ves beszá�móló�
ke�szí�te�se�re kó! teles. 

Elszámolható költségek: 

– á Támogatott mu$ kó! de�se�vel e�s fenntártá� sá� vál kápcsólátós ázón te� telek, ámelyek
á tá�mógátá� si  ce� lók  megváló� sí�tá� sá  sórá�n  kó! zvetlenu! l  felmeru! ltek  e�s  igázóltán
kizá� ró� lág e ce� lrá fórdí�tóttá�k. 

– Az elszá�mólá� snák tártálmázniá kell á kifizetett szeme� lyi juttátá� sók e�s já� rule�kók
ó! sszege�ró$ l szó� ló�  kimutátá� s má� sólátá� t. 

– Egyideju$ leg  kó! teles  jelen  megá� llápódá� sbán  vá� llált  feládátáinák  ellá� tá� sá� ró� l
szákmái beszá�móló� t benyu� jtáni.

b) A  3/b).  póntbán  meghátá� rózótt  pe�nzu! gyi  elszá�mólá� shóz  kó! teles  becsátólni  á
Támogatott neve�re  kiá� llí�tótt  e�s  á  ke�pviseló$  á� ltál  igázólt  szá�mlá�k,  pe�nzu! gyi
bizónylátók  eredetivel  mindenben  megegyezó$  má� sóláti  pe� ldá�nyáit  áz  álá�bbiák
szerint: 

– Jelen  megá� llápódá� s  kerete�ben  á  pe�nzeszkó! z  felhászná� lá� sá�hóz  kápcsóló� dó�
szá�mlá�k, pe�nzu! gyi bizónylátók eredeti pe� ldá�nyá� rá rá�  kell vezetni: „……….,- Ft,
a  Hetvehely  Község  Önkormányzatával  kötött  megállapodás  terhére
elszámolva”,  májd  el  kell  lá� tni  á  ke�pviseló$  álá� í�rá� sá� vál,  igázólá� sá�nák nápjá� t
ró! gzí�tó$  dá� tumózá� ssál.

– A szá�mlá�kát, pe�nzu! gyi bizónylátókát ezt kó! vetó$ en kell lemá� sólni, á má� sólátrá
„a másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szó! vegre�szt  kell rá� vezetni,
melyet szinte�n álá� í�rni e�s dá� tumózni szu! kse�ges.

– Az  eredeti  pe�nzu! gyi  bizónylátók  megó$ rze�se�e� rt  e�s  ellenó$ rizhetó$ se�ge�e� rt  á
Támogatott feleló$ s.

c) Tudómá� sul  veszi,  hógy  áz  elszá�mólá� s  álápjá� t  csák  á  3.  póntbán  meghátá� rózótt
elszá�mólá� si  idó$ szák  ve�ge� ig  kiá� llí�tótt  e�s  pe�nzu! gyileg  rendezett  szá�mlá�k,  pe�nzu! gyi
bizónylátók  ke�pezhetik.  A  befógádótt  szá�mlá�k,  pe�nzu! gyi  bizónylátók  áláki  vágy
tártálmi  hiá�nyóssá�gáie�rt,  á  teve�kenyse�ge�hez,  mu$ kó! de�se�hez  kápcsóló� dó�  ádó� k  e�s
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já� rule�kók (pl. SZJA, AF FA stb.) tó! rve�nyben eló$ í�rt hátá� ridó$ ben tó! rte�nó$  elszá�mólá� sá� e� rt,
bevállá� sá�e� rt, ádátszólgá� ltátá� sá� e� rt áz O? nkórmá�nyzát feleló$ sse�get nem vá� llál.

d) Kó! teles  á  tá�mógátá� s  felhászná� lá� sá  sórá�n  áz  e�rve�nyes  szá�mviteli,  pe�nzu! gyi,  ádó� ,
kó! zbeszerze�si e�s egye�b gázdá� lkódá� si szábá� lyókát betártáni.

e) A kó! ltse�gvete�si tá�mógátá� ssál kápcsólátós irátók, válámint á kó! ltse�gvete�si tá�mógátá� s
felhászná� lá� sá� t  álá� tá�másztó�  bizónylátók  teljes  kó! ru$  megó$ rze�se�re  kó! teles,  melynek
hátá� rideje: 2021. e�v esete�ben 2022. má� rcius 1. nápjá. 

f) Tudómá� sul veszi,  hógy á szerzó$ de�sben meghátá� rózótt hátá� ridó$ ig fel  nem hászná� lt
pe�nzeszkó! z tekintete�ben áz O? nkórmá�nyzát í�rá� sbeli felszó� lí�tá� sá� t kó! vetó$  8 nápón belu! l
egyó! sszegu$  visszáfizete�si kó! telezettse�ggel tártózik.

g) Amennyiben  á  pe�nzu! gyi  elszá�mólá� s  álápjá�n  megá� llápí�thátó� ,  hógy  nem  á  jelen
szerzó$ de�sben  meghátá� rózótt  ce� lóknák  megfeleló$ en  tó! rte�nt  á  pe�nzeszkó! z
felhászná� lá� sá, á Támogatott kó! teles áz O? nkórmá�nyzát í�rá� sbeli felszó� lí�tá� sá� t kó! vetó$  8
munkánápón belu! l á kápótt ó! sszeg visszáfizete�se�ró$ l góndóskódni.

h) Helyszí�ni  ellenó$ rze�s  sórá�n  á  Támogatott kó! teles  áz  ellenó$ rze�st  eló$ re  egyeztetett
idó$ póntbán lehetó$ ve�  tenni.

5. A megá� llápódá� s megszu$ ne�se�nek esetei:

 lehetetlenu! le�s,

 vis máiór,

 jógi szeme� ly megszu$ ne�se,

 ázónnáli hátá� lyu�  felmóndá� s,

 kó! zó! s megegyeze�s e�s

 felmóndá� s.

A  megá� llápódá� s  megszu$ ne�se  nápjá� ig  ki  nem  fizetett  tá�mógátá� st  áz  O? nkórmá�nyzát  á
megá� llápódá� s  megszu$ ne�se� t  kó! vetó$ en  csák  ádótt  tá� rgye�v  tekintete�ben  kó! teles  megfizetni.
Amennyiben á megá� llápódá� s á  Támogatott e� rdekkó! re�ben felmeru! lt ókbó� l  idó$  eló$ tt szu$ nik
meg,  u� gy  á  Támogatott 3.  a) pónt  szerinti  pe�nzu! gyi  elszá�mólá� sá�nák  hátá� rnápjá  á
megá� llápódá� s megszu$ ne�se�nek nápjá� tó� l szá�mí�tótt 30. náp.
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6. A  megá� llápódá� sbán  nem  szábá� lyózótt  ke�rde�sekben  á  Pólgá� ri  Tó! rve�nykó! nyvró$ l  szó� ló�
2013.  e�vi  V.  tó! rve�ny,  áz  1407/2013/EU  bizóttsá� gi  rendelet,  válámint  á  tá� rgyhóz
kápcsóló� dó�  egye�b  jógszábá� lyók  vónátkózó�  rendelkeze�sei  áz  irá�nyádó� k.  Jelen
szerzó$ de�sbó$ l eredó$  jógvitá�kát á Felek be�ke�s u� tón, egyeztete�ssel kí�vá�njá�k mególdáni.

Jelen megá� llápódá� s ne�gy,  egymá� ssál szó�  szerint megegyezó$  eredeti pe� ldá�nybán, ne�gy óldálón,
hát  póntbán  ke�szu! lt,  melyet  á  Felek  kó! zó! s  elólvásá� s  e�s  e� rtelmeze�s  utá�n,  mint  ákárátukkál
mindenben megegyezó$ t jó� vá�hágyó� lág álá� í�rtá� k.

Hetvehely, 2021. 08. 25. Hetvehely, 2021. ………………………….

   

Hetvehely Kó! zse�g O? nkórmá�nyzát Hetvehelyi Kó! zse�gi Spórtegyesu! let

ke�pviselete�ben: ke�pviselete�ben:

Wá�gner Antál Bógdá�n Sá�ndór 

pólgá� rmester elnó! k

A megá� llápódá� st, mint pe�nzu! gyi ellenjegyzó$  ellenjegyzem:

PH. Nágy Andreá gázdá� lkódá� si eló$ ádó�

Hetvehely Kó! zse�g O? nkórmá�nyzát Ke�pviseló$ -testu! lete�nek 58/2021. ( VIII.17.) Kt. hátá� rózátá 
álápjá�n ellenjegyzem:

PH. Kelenfine�  Bárics Ritá kirendeltse�g-vezetó$
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