
Támogatási Szerződés 
 
 
amely létrejött egyrészről a 
Szentendréért Közalapítvány (2000 Szentendre Városház tér 3. bírósági azonosító száma 13-01-
0001978, képviseletében: Torba Nándor), mint Támogató (továbbiakban: Támogató)  
 
másrészről: 
Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. adószám: 
15731292-2-13, statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13, PIR: 731290, képviseli: Verseghi-Nagy 
Miklós polgármester), mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) között: 
 

1. A Támogató a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező 3/2015. (03.18.) sz. kuratóriumi 
határozat alapján 5.320.492 Ft, azaz Ötmillió-háromszázhúszezer-négyszázkilencvenkettő 
forint összegű támogatást biztosít a Támogatott részére a jelen szerződésben foglaltak szerint. 

2. A Támogató a fenti összeget a Bánáti Sverák Program működtetése céljából nyújtja, melyben  
Támogatott a Szentendrei Városi Óvodák és az egyházi óvodák nagycsoportjába járó 
gyermekek képzőművészeti ismereteit megalapozó foglalkozás sorozatot szervez. 

3. A Támogató Támogatott 2. pontban megjelölt tevékenységét 3 évig finanszírozza az 1. pont 
szerinti összeggel.   

4.  A Támogató vállalja, hogy a jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül 5.320.492.- 
Ft, azaz Ötmillió-háromszázhúszezer-négyszázkilencvenkettő forint támogatást a 
Támogatott részére az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731292 számú bankszámlára 
történő átutalással kifizeti. 

5. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglaltak teljesítéséről, illetve a 
pénzügyi támogatás felhasználásáról a finanszírozási időszak lezártát követően, de 
legkésőbb 2018. december 31-ig írásos beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújt be a 
Támogató számára.  

6. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 2. pontjában vállalt feladatokat és az 5. pontban 
meghatározott beszámolási kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti, úgy visszafizetési 
kötelezettség terheli, ezen kívül támogatott kizárja magát a további támogatásokból. 

7. Felek kijelentik, hogy a támogatásban részesített Támogatott tevékenysége nem minősül 
európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozásnak, továbbá nem áll fenn a  tagállamok 
közötti kereskedelemre gyakorolt torzító hatás. Előbbiekre tekintettel jelen támogatási 
szerződést nem szükséges a Támogatásokat Vizsgáló Irodának megküldeni jóváhagyás végett. 

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

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a kapcsolódó hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
 
Szentendre, 2015. szeptember 
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