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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  
amely létrejött egyrészről a Szentendre Város Önkormányzat (székhelye: 2000 Szentendre Városház 
tér 1-3. PIR száma: 731290 adószáma: 15731292-2-13, képviseletében eljár: dr. Dietz Ferenc 
polgármester, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről Pirk János Múzeum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 
Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B..; cégjegyzékszáma: 13-09-121278; adószáma: 14379367-2-13, 
képviseletében Pirk Ambrus ügyvezető, mint Kedvezményezett, (a továbbiakban: Kedvezményezett, 
együttesen: Felek)között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

Bevezető rendelkezések 
 Felek rögzítik, hogy a támogató bruttó 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint támogatást biztosít 
Kedvezményezett részére. 
 

Preambulum 
 

 
Felek rögzítik, hogy jelen támogatási szerződésben foglalt támogatási összeggel Támogató 
Kedvezményezettet az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú határozatában foglalt jogcím 
alapján támogatja. Tekintettel arra, hogy a támogatási összeg az SA. 34770 (2012/N-2) számú 
határozatban foglalt rendelkezések alapján kerül kifizetésre Kedvezményezett részére, Felek rögzítik, 
hogy jelen szerződés aláírása előtt azt megküldik előzetes véleményeztetés céljából a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda részére, mellyel egyidejűleg Támogató eleget tesz adatbejelentési kötelezettségének is. 
Felek rögzítik, hogy jelen támogatás célja a kulturális működés megvalósulásának biztosítása. 
 

Szerződés 
 

1. Jelen támogatási szerződés alapján Támogató a Kedvezményezett részére a Kulturális célú 
támogatás nyújtása az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával 
meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat mellékletében foglaltak alapján, 
valamint a 73/2014.(IV.17.) Kt. sz. határozat értelmében a Pirk János Múzeum  építési 
beruházás folytatásához a Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. számára 10.000.000.-Ft azaz 
Tízmillió forint támogatást biztosít az általános tartalék terhére, azzal, hogy az Önkormányzat a 
beruházás befejezéséhez és a múzeum későbbi működtetéséhez több támogatást nem tud 
biztosítani. 

 
2. Támogató a támogatást a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül teljesíti átutalással. 

 
3. Felek rögzítik, hogy Támogató a támogatási összeget a Kedvezményezett - 1. sz. mellékletben 

foglalt költségvetésben meghatározott - munkálatok elvégzésére nyújtja, a Kedvezményezett 
pedig csak arra fordíthatja. 

 
4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal a támogatással kapcsolatos adófizetési kötelezettségek 

teljesítésére. 
 

5. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra illetve elfogadja, hogy  
a. a beruházás során egy a Támogató által kijelölt műszaki ellenőr, Putz Tamás működik 

közre, aki folyamatosan ellenőrzi a támogatás felhasználását; 
b. a kiviteli munkákra pályáztatás útján, a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozónak ad 

megbízást; 



c. a pénzügyi támogatás felhasználásáról 2014. december 31-ig írásos beszámolót nyújt be 
a Támogató számára, a teljes beruházást pedig 2015. december 31-ig megvalósítja. 

 
6. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott beszámolási 

kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti, illetve az 1. sz. mellékletben meghatározott 
tartalomtól eltérően használja fel a működési támogatást, úgy 2015. március 1. napjáig – a 
támogatás teljes összegének a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal terhelt – visszafizetési 
kötelezettség terheli, ezen kívül támogatott kizárja magát a további támogatásokból.  

 
7. A szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Támogató székhelye szerinti bíróság 

illetékességének. 
 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 
 

9. Jelen támogatási szerződés aláírására Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete, és a Szentendre 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2014.(VII.10.) sz. határozata alapján kerül 
sor. 

 
10. A szerződést Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 
Szentendre, 2014. .. … 
 
 
 
 
 

Kedvezményezett Szentendre Város Önkormányzat 
Támogató 

  


