




Melléklet a 19/2021.(IV.29.) határozathoz 

 

 





Melléklet a 20/2021.(IV.29.) határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről  Abod Község Önkormányzata 

székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42. 
képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester 
adószám:15548122-1-05 
bankszámlaszám: 50463086-10002429 

     mint Támogató (továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről a Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 

Egyesület 
székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61. fsz. 10. 
képviseli: Nagy István elnök 
adószám: 18117558-1-41 
bankszámlát vezető pénzintézet neve: Erste Bank 
bankszámlaszám: 11600006-00000000-13803339 
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott) 

 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Támogató az alábbi megállapodási feltételek megvalósulása 

esetén Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(II.9.), illetve Abod Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a ……./2021.(IV.29.) önkormányzati határozata alapján 50.000,-Ft, azaz 
ötvenezer forint támogatást biztosít az alábbi ütemezés szerint: 

 
50.000.- Ft  - 2021. ……………... napjáig. 
 

2. A Támogatott a támogatási összeget kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott 
módon, az Edelényi Mentőállomás részére beszerzendő eszközök beszerzésével 
összefüggésben felmerülő költségeire fordíthatja. 
 
 A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2021. december 31. 
 

3.  A pénzügyi támogatást Támogató a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített határidőig 
átutalja a Támogatott bankszámlájára. 

 
4.  Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára 

behajtható köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen megállapodás aláírásának a 
napján nincs. Támogatott jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nincs 
köztartozása. 

 
5.  Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontját megismerte 
és nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül. 

 
6. Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen 

nyilvántartani. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a megállapodásban 
foglalt célok megvalósulását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti. 
Ennek keretében az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a 



megállapodáshoz kapcsolódó dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró 
személyektől felvilágosítást kérni. 

 
 Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás folyósításakor (előzetes 

ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, folyamatba épített módon, illetve a célfeladat 
teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően 5 évig jogosult ellenőrzést végezni. 

  
7. Amennyiben jelen megállapodásban vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós 

akadályba ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, Támogatott haladéktalanul köteles 
azt írásban Támogatónak jelezni.  

 
Támogató a megállapodástól való azonnali hatályú felmondásra jogosult az alábbi 
esetekben: 

 
- jelen támogatási megállapodás a hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a 

feladat teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét 
ezen idő alatt írásban sem menti ki,  

- Támogatott a megállapodás megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát 
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, 

- Támogatott a támogatási összeget a megállapodásban megjelölttől akár részben eltérő 
célra, vagy eltérő módon használja fel, 

- Támogatott jelen megállapodás szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget. 

 
Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított 
támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal 
növelten Támogató bankszámlájára. 

 
8.  Támogatott köteles a felhasználást követően, legkésőbb 2022. január 31. napjáig a 

célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról elszámolást 
(megállapodás melléklete szerinti elszámoló lapon) és szakmai beszámolót készíteni 
és azt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkársága részére megküldeni.  

  
 Az eredeti számviteli bizonylatokat záradékolással kell ellátni az alábbiak 

szerint:  
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a …../2021.(IV.29.) 
határozatában biztosított támogatás terhére …………… Ft (elszámolni kívánt 
összeget) elszámolva. 
 

 Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt 
köteles Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.  

 
9. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Támogató egyetértésével, és előzetes, 

írásbeli hozzájárulásával módosítható. 
 

10. Ha Támogatott az elszámolási kötelezettségnek a megállapodásban rögzített 
időpontig nem tesz eleget, további támogatásban nem részesülhet. 

 
11. Amennyiben a Támogatott nem teljesíti elszámolási kötelezettségét, nem készíti el, illetőleg 

nem nyújtja be időben a szakmai beszámolót, a támogatási összeget Támogatott a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten 
haladéktalanul köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára. 

 
12. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást külön jogszabályban feljogosított szervek 

is jogosultak ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az 



ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen megállapodás 
teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 

 
13.A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015.(II.9.) önkormányzati rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

 
14. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére – értékhatártól függően – a Kazincbarcikai 

Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
15. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Abod, 2021. ….                Abod, 2021. …. 
 
 

…………………………………….          ……………………………………. 
Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 

Egyesület 
képv.: Nagy István elnök 

Támogatott 

       Abod Község Önkormányzata 
     képv: Rescsánszki Bertalanné polgármester 

  Támogató 

 
 

Ellenjegyzem:                                                  Pénzügyi ellenjegyző: 
 

............................................... 
Pachmanné Tóth Anita 

osztályvezető 
 

Jogi ellenjegyző: 
 

 
............................................... 

Dr. Vártás József 
jegyző 



Megállapodás melléklete 

ELSZÁMOLÓ LAP                                                        
 

Abod Község Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról 
 

Támogatást nyújtó megnevezése:  (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő) 

képviselő-testület; ………………………..…. polgármester: ……...................……….. 
Támogatást igénybevevő  

neve, címe: …………………………………………….……..………………………………… 
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...………………… 

A támogatásról rendelkező döntés száma: ……………….……………………………….…. 
A támogatás célja: ……………………………………………………………………………… 

Mellékletek száma: …………….…………. 

 

Sor- 

szám 

A bizonylat A kifizetés 

 kiállítója kelte száma jogcíme      összege 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

összesen:  

 

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli 
jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / 

szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt 
bizonylatmásolatok eredeti példányainak érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt 

elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük. 

  
…………………………………., ……… év ………………….. hó ……. nap 

 
                                      ph.         

         …………………………………………… 
                                a Támogatott cégszerű aláírása 

 

*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a 
támogatás jogcímét. 

Záradék: 
A pénzügyi beszámolót  ELFOGADOM                                        NEM FOGADOM EL. 

Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………. 

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: ………………………………………… 
A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható 

 


