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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS  

Amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzat (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3., PIR 
szám: 731290, adószám: 15731292-2-13, képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester), mint Támogató (a 
továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 
Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22., cégjegyzékszám: 13-09-134125, adószám: 11715667-2-13, statisztikai számjel: 
11715667-7990-572-13, képviseli: Homonnai Ferenc ügyvezető), mint Támogatott (a továbbiakban: 
Támogatott, a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
 
 

Preambulum 
Jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a 
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az 
azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű 
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 
forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az 
átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]  
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott 
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
felső határig halmozható. 
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások 
halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes 
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott 
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás 
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról. 
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a 
támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
– közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű 
vásárlására. 
 
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást 
nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási 
jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell 
szolgáltatni.” 
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„A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz 
kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.”  

Szerződés  
1. Támogató jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően 13.000.000.- Ft, azaz Tizenhárommillió forint 

támogatást nyújt Támogatott részére, Szentendre Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. 
2. Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés 1. pontjában foglalt összegből 5.043.285 forintot 

csekély összegű (de minimis) támogatásként a KMOP-3.1.2/C-11-2011-0001. projekt pályázati önerő  
jelen szerződés melléklete szerinti költségeinek  finanszírozására, a fennmaradó 10.956.715 forintot a 
2015. május 31-ig esedékes működési kiadásaira fordíthatja. 3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás nyújtásáról Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 14/2015. (I.22.) és a 28/2015.(II.12.) Kt. sz. határozatában döntött, mely határozat a 
szerződés mellékletét képezi.  

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 1. pontjában foglalt támogatási összeg a szerződés megkötését követően 
egy összegben kerül átutalásra a Támogatott részére. A támogatási összeget Támogató a Támogatott 
Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12001008-01201105-00200000 számú bankszámlájára átutalással fizeti 
meg, legkésőbb a szerződés megkötését követő ............. munkanapon belül. 

5. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglaltak teljesítéséről, illetve a pénzügyi 
támogatás felhasználásáról 2015. július 15-ig írásos beszámolót nyújt be a Támogató részére. 

6. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott beszámolási kötelezettségét 
maradéktalanul nem teljesíti, úgy 2015. július 16. napján esedékes visszafizetési kötelezettség terheli, ezen 
kívül támogatott kizárja magát a további támogatásokból. Késedelmes visszafizetés esetén, Támogatott a 
visszafizetésig késedelmi kamatot köteles fizetni. 

7. Felek rögzítik, hogy jelen támogatási szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kísérlik 
meg rendezni, melynek eredménytelensége esetén, a jogvita elbírálására a Támogató székhelye szerinti 
bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

8. Jelen szerződéssel nem szabályozott kérdésekben a 1407/2013/EU bizottsági rendeleten kívül,  a mindenkor 
hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint a Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 

9. Jelen szerződést a Felek, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 

 
 
Szentendre, 2015. február  .... 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester 
Szentendre Város Önkormányzata 

 
Támogató 

 
Homonnai Ferenc ügyvezető 

Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Támogatott   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.  
pénzügyi egyenlege 

2015.02.01.-2015.05.31. 
 

2015.02.01.-2015.05.31. 
kiadások bevételek 

bérköltség 
       4 680 
000     önkormányzati támogatás 

     13 000 
000     

rezsi + alapvető 
szolgáltatások 

       2 450 
000     saját bevételek 

           400 
000     

2014. évi elmaradások 
kifizetése* 

       1 600 
000     

korábban kifizetett 
pályázatos tételek 
elszámolása 

       6 500 
000     

pályázati önerő 
       5 043 
285         

visszafizetendő előleg 
     10 000 
000         

összesen 
     23 773 
285       

     19 900 
000     

egyenleg 
-      3 873 
285         

 Sárgával kiemelve a 13 millió forintból elszámolandó kiadások.  
*A 2014. évi elmaradásokból csak 826 715 Ft számolható el a 13 millió Ft terhére. 
 


