
 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
amely létrejött:  
  Szentendre Város Önkormányzata  2000 Szentendre, Városház tér 3.  

Képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 
adószám: 15731292-2-13 
(továbbiakban: Támogató), valamint: 
 
  Szentendre, Fehérvíz u. 2-8. sz. alatti társasház Cím: Szentendre, Fehérvíz u. 2-8. 
Képviseli:  
Bankszámlaszám:  
adószám:  
(továbbiakban: Támogatott) között, a következők szerint: 
 

 
1. A Támogató Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete és a  245/2014. 
(XI.13.) Kt. határozat alapján a Támogatott részére energetikai épület-felújítás céljára 
4.131.906.- Ft, azaz Négymillió-százharmincegyezer-kilencszázhat forint  
támogatást nyújt. 
 2. A támogatást a Támogató átutalással teljesíti a Támogatott … Banknál vezetett … számú 
bankszámlájára az alábbi dokumentumok benyújtását követően: 

- az energetikai épület-felújítás költségvetésének benyújtása 
- a Társasház és a kivitelező között megkötött érvényes szerződés másolata, 
- legalább a támogatás összegét elérő számla másolata 

 
3. A Támogatott kötelessége, hogy:  a kapott támogatást kizárólag a szerződés 7. pontjában megjelölt feladat 

megvalósítására fordítja. Az ettől eltérő felhasználás szerződésszegésnek minősül!  
- az elszámolási határidőn belül fel nem használt támogatást, a Támogató részére az 
elszámolási határidő lejártát követő banki napon visszafizeti, s erről egyidejűleg a 
Támogatót írásban értesíti. 
 

4. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 7. pontjában vállalt feladatokat nem, vagy 
nem maradéktalanul teljesíti, úgy a teljes támogatási összeg és annak a kifizetés napjától a 
visszafizetés napjáig tartó időszakra számított törvényes kamatai erejéig visszafizetési a 
kötelezettség terheli, mely visszafizetési kötelezettség a beszámoló határidejének 
eredménytelen elteltét követő banki napon esedékes, ezen kívül támogatott kizárja magát 
a további támogatásokból. 

 
5. A Támogatott köteles a Támogató által a jelen szerződésben rögzített és átutalt összeget 

elkülönítetten kezelni, a felhasználásról naprakészen analitikus nyilvántartást vezetni. 
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6. A felek részéről a kapcsolattartással megbízott személy: 
Támogató: 
Név:    
Cím:  
Tel :  
E-mail: 
Támogatott: 
Név:    
Cím:  
Tel :  
E-mail: 
 

7. A támogatás felhasználása: 
Fehérvíz utca 2-8. sz. alatti társasház energetikai épület-felújítása 
- homlokzat hőszigetelés 
- gépészeti korszerűsítés 
- nyílászáró csere 
- tervezés, műszaki ellenőrzés  

8. Elszámolás: elszámolás véghatárideje: 2015. március 31. 
8.1. Támogatott köteles pénzügyi elszámolást készíteni a beruházás építési naplójának lezárását 

követő 30. napig.  
8.2. Az elszámolásnak a következőket kell tartalmazni: 

a) a megvalósult gazdasági események költségeit, a támogatási összeg felhasználását 
igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését egy számlaösszesítő 
mellékleten kell benyújtani. 
b) a pénzügyi elszámolást a teljes költségvetésről kell elkészíteni. 
c) az érintett számlára rá kell vezetni az alábbi záradékot:  
  „ Szentendre Város Önkormányzatának támogatásának terhére elszámolva …. Ft.” 
 

9. Támogatott köteles 
- tájékoztató anyagokon, újságcikkben, média megjelenésekben a Támogató nevének 
valamint a támogatás tényének megjelentetésére. 
– a felújítást követően az épület bejáratánál feltüntetni, hogy „Az épület felújítása 
Szentendre Város Önkormányzatának 4.131.906.- Ft összegű támogatásával valósult 
meg”. 
 

10. A szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a támogató székhelye szerinti bíróság 
illetékességének. 

 
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései 

az irányadók. 
12. Jelen támogatási szerződésben a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

elolvasás és értelmezés után jóváhagyva aláírták. 
 
Szentendre, 2014. ………………... 
 
________________________ _________________________ _________________________ 

Verseghi-Nagy Miklós dr. Gerendás Gábor  
polgármester aljegyző  
Szentendre Város Önkormányzata nevében Fehérvíz u. 2-8. társasház 

 


