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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 
1-3., PIR száma: 731290, adószáma: 15395364-2-13, képviseletében eljár: Dr. Dietz Ferenc 
polgármester) mint támogató (a továbbiakban: Támogató) 
másrészről a Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2000 
Szentendre, Szabadkai u. 29., cégjegyzékszám: 13-10-040159, adószám: 10822612-2-13, 
képviseletében eljár: Kroó József vezérigazgató és Filo Frigyes vezérigazgató-helyettes) mint 
Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen Felek) között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 

Előzmények 
A Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett – Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet 5. § (5) 
bekezdésében foglaltak szerint – kizárólagosan jogosult a közszolgáltatás nyújtására. 
A Felek rögzítik, hogy közöttük az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) 
bekezdésének általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról 
szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (hivatalos lapban: HL L 7., 2012. 1.11.-3-10. o.) alapján 
közszolgáltatási szerződések jöttek létre, melyeket a Támogató 215/2013. (VI. 25.) és 276/2013. (IX. 
12.) Kt. határozatával elfogadottan közszolgáltatási szerződést kötöttek. 
Szentendre Város Önkormányzata nevében a Támogató a Város 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően 143.000.000,- Ft azaz 
egyszáznegyvenhárom millió forint összegű támogatást biztosít a 2014. évre vonatkozólag, a jelen 
szerződésben foglaltak szerint, a bevételekkel nem fedett működési kiadások biztosítására. 
Támogató Kedvezményezett – fenti támogatást is tartalmazó – üzleti tervét a 44/2014. (III. 13.) Kt. sz. 
határozatával fogadta el. 
1. A jelen szerződés alapján a Támogatott 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 
rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) hatálya alá tartozó közszolgáltatási csekély összegű (de 
minimis) támogatásban részesül.  

2. Egy vállalkozás részére bármely forrásból a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások 
támogatástartalma – az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt 
odaítélt közszolgáltatási csekély összegű (de minimis) támogatások tekintetében – nem haladhatja 
meg az 500.000 eurónak megfelelő forintösszeget.  

3. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás 
ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, 
amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. 
augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 
214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.  

3.4. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás 
más csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet szerinti csekély összegű (de 
minimis) támogatással csak az 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.  
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3.5. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás 
nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó bármiféle ellentételezéssel, függetlenül 
attól, hogy ez az ellentételezés állami támogatásnak minősül-e vagy sem.  

3.6. A támogatott köteles a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig 
megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni.  

3.7. A Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen támogatást megelőzően a folyó pénzügyi évben, 
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a részére bármely forrásból a 360/2012/EU 
bizottsági rendelet, vagy más csekély összegű (de minimis) támogatás szerinti csekély összegű (de 
minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatások összes támogatástartalma 2.057.400,- Ft, 
illetve 152.000.000.,- Ft volt. 

3.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem tartozik a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) 
bekezdésének hatálya alá. 

3.9. Támogató nyilatkozik, hogy a támogatás biztosításával kapcsolatos, jogszabályokban előírt 
esetleges bejelentési kötelezettségeinek eleget tesz. 

3.10. A Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott támogatási összeget a Kedvezményezett – 
mint gazdasági társaság – közszolgáltatási feladatainak ellátására, valamint működésének, 
fenntartásárnak, ráfordításai ellentételezésére, és bevételekkel nem fedezett közvetett működési 
költségek finanszírozására adja. 

3.11. A Felek rögzítik, hogy a támogatási összeget a Támogató forrás-kiegészítési céllal adja a 
Kedvezményezett részére, melynek formája működési támogatás, és azt bevételekkel nem fedezett 
kiadásokra biztosítja, mely fel nem osztott általános költségeket (igazgatási költségeket) foglalhatja 
magában. 

3.12. A működési támogatást Támogató oly módon biztosítja, hogy havonta 1/12 részét tárgyhónap 
10-ig átutalja vagy kompenzálja a Kedvezményezett következő pontban megjelölt bankszámlájára. 
A Felek megállapodnak, hogy tárgyévben jelen szerződés megkötéséig esedékes – és ezidáig ki 
nem fizetett - 5/12 részből a 2014. június 10-én esedékes 1/12 résszel együtt 2/12  részt, a 2014. 
július 10-én esedékes 1/12-ed résszel együtt további 2/12-ed részt, valamint a 2014. augusztus 10-
én esedékes 1/12-ed résszel egyidejűleg a fennmaradó 1/12-ed részt utalja el Támogató. 

3.13. Támogató a működés biztosítására támogatja kedvezményezettet és vállalja, hogy a támogatást 
Kedvezményezett részére annak Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103874-16075343-00000001 
számú bankszámlájára átutalással fizeti meg. 

3.14. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglaltak teljesítésérről, 
illetve a pénzügyi támogatás felhasználásáról 2015. január 30-ig írásos beszámolót nyújt be a 
Támogató számára. 

3.15. Amennyiben a Kedvezményezett a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez 
tevékenységeket, akkor a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatástól elkülönítve kell kimutatnia belső nyilvántartásaiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel 
együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes 
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre 
nem adható ellentételezés. 

3.16. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződés pontjában meghatározott beszámolási kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti, úgy 2015. február 01. napján esedékes visszafizetési 
kötelezettség terheli, ezen kívül támogató kizárhatja Kedvezményezettet a további támogatásokból. 
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Késedelmes visszafizetés esetén Kedvezményezett a visszafizetésig késedelmi kamatot köteles 
fizetni. 

3.17. Jelen szerződést a Felek 2014. január 01-től 2014. december 31-ig, 2014. évre szóló működési 
támogatás tekintetében kötik. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályát 
fenntartják mindaddig, míg a Kedvezményezett következő évi üzleti terve elfogadásra nem kerül, 
és az új szerződés meg nem köthető. Az új szerződés megkötéséig Támogató vállalja, hogy a 2014. 
évre szóló támogatás 1/12 részének megfelelő összeggel támogatja Kedvezményezett működését, 
jelen szerződésben foglaltak szerint. A felek megállapodnak, hogy amennyiben az így folyósított 
támogatás összegszerűségében eltér a későbbiekben megállapítottakhoz képest, úgy elszámolnak, 
és a különbözetet kompenzálják. 

3.18. A felek kölcsönösen alávetik magukat a Támogató székhelye szerinti bíróság illetékességének. 
3.19. Jelen szerződés 4, azaz, négy eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Támogatót, 2 

példány a Kedvezményezettet illeti meg.  
3.20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) a 360/2012/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb 
jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

Jelen szerződést a felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 
Szentendre, 2014.május               
 

Dr. Dietz Ferenc polgármester 
 

Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző Kroó József vezérigazgató 
 

Filo Frigyes vezérigazgató helyettes 
Szentendre Város Önkormányzata Támogató 

Városi Szolgáltató Zrt. 
Kedvezményezett 

 
 
 
 


