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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!

A Kosárlabda Sport Club Szekszárd, illetőleg a Szekszárd Asztalitenisz Club kérelemmel fordult
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez.
Kosárlabda Sport Club Szekszárd
Az Egyesületnek – anyagi helyzete okán - komoly likviditási nehézségei merülnek fel, illetőleg
fizetésképtelenné válhat.
Az elmúlt időszakban számos támogatási megkeresést kezdeményezett az Egyesület a fenti
problémák orvoslására, mely azonban eredményre nem vezetett.
Kiemelendő, hogy az Egyesület a sportpályán kiváló eredményeket tudhat maga mögött,
melyet csak abban az esetben tud hasonlóképpen folytatni, amennyiben működése
biztosított. Az előterjesztés készítésének időpontjában már ismert, hogy a bajnokságban a
döntőbe jutott a felnőtt csapat, a közgyűlés napján már túl lesznek az első helyért vívott harc
első, itthoni mérkőzésén.
Szekszárd Asztalitenisz Club
A Szekszárd Asztalitenisz Club számos kiemelkedő eredményt ért el 2016-ban és 2017-ben is,
mellyel Tolna megye, illetve Szekszárd város hírnevét is öregbítették Európa-szerte.
Eredményeik ellenére finanszírozási gondjaik nem oldódtak meg, 2016-ban 7.223.000,- Ft
hiány állt elő költségvetésében.
Fenti eredmények megtartása, az előrelépés biztosítása, illetve a kiadások emelkedése miatti
anyagi gondok enyhítése érdekében javasolom, hogy a T. Közgyűlés támogassa 8.500.000,- Fttal a Szekszárd Asztalitenisz Clubot, míg a Kosárlabda Sport Club Szekszárd Egyesületnek
pénzügyi problémáinak megoldása, tevékenysége zavartalan működése érdekében
20.100.000,- Ft-ot biztosítson.
A kérelmek jelen előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozatok meghozatalára.

Szekszárd, 2017. április 20.

Ács Rezső
polgármester
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I.
Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2017. (IV. 27.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére 20.100.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt működésének biztosítására;
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Ács Rezső polgármester

II.
Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2017. (IV. 27.) határozata
a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Szekszárd Asztalitenisz Club részére 8.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt működésének biztosítására;
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Ács Rezső polgármester
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Ikt. sz.: ………/20….
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király
tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566) képviseli: Ács Rezső
polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről a Kosárlabda Sport Club Szekszárd (7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3., adószám: 18850783-117, bankszámlaszám: 11746005-20005612) képviseli: Némedi Péter mint támogatott (a továbbiakban:
Támogatott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Támogató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2017. (…...) határozatában
foglaltak alapján Támogatottnak működéséhez 20.100.000,-Ft, azaz – húszmillió-egyszázezer
forint – vissza nem térítendő támogatást nyújt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.
évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 6.) önkormányzati rendeletében szereplő egyéb működési
célú átvett pénzeszközök kerete terhére.
2. Támogatott a fenti összeget kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel. Támogató
a támogatási összeget jelen megállapodás aláírását követően átutalja Támogatott számlájára.
3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint vállalja,
hogy – amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban - pénzügyi beszámolót készít
Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített időpontig az összegek
felhasználásáról.
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget (tárgyév) 2017. december 31-ig
köteles felhasználni és arról a felhasználástól számított 8 napon belül, de legkésőbb 2018. január
31-ig köteles Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé elszámolni és igazolni, hogy
a támogatási összeget az 1. pontban megjelölt célra fordította.
5. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles
Támogató számlaszámára az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.
6. Felek rögzítik, hogy Támogatott pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan felmerülő
költségekről kiállított, Támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokkal, számviteli
bizonylatokkal és számlaösszesítővel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének mellékletét képező
elszámoló lapon történik. Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót
mellékelni. Az elszámoló lap jelen megállapodás mellékletét képezi.
7. Támogatott indokolt esetben (pl. betegség, elemi kár) kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A
kérelmet Támogatóhoz legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig írásban kell benyújtani.
8.

A támogatási megállapodás módosítására a Támogatott kérelmére, a szerződés 7. pontjában
meghatározott esetekben, írásban van lehetőség.
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9.

Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, messzemenően
együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik
ki:
Támogató részéről:
Név: Asztalos Adrienn
Tel.: 74/504-175
E-mail: asztia@szekszard.hu

Támogatott részéről:
Név: Balogh Adrienn
Tel.: 74/413-675
E-mail.: ksc@terrasoft.hu

10. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben – különösen a Támogatott adataiban,
a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával kapcsolatosan – változás
következik be, Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban
bejelenteni Támogatónak.
11. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatási összeg 1. pontban meghatározott célnak megfelelő
felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a szükséges feltételeket
biztosítja.
12. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott célnak
megfelelően használja fel, vagy jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz
eleget, köteles a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a Támogató részére
annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal visszafizetni. A késedelmi kamatot a támogatás
Támogatott részére történő átutalás napjától kell számítani. Támogató részére annak írásbeli
felszólítására visszafizetni.
13. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő elállásra az
alábbi esetekben:
- jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a
feladat teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét
ezen idő alatt írásban sem menti ki,
- Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
- Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő
célra, vagy eltérő módon használja fel,
- Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget,
- Támogatott a támogatási szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán
már nem minősül átlátható szervezetnek,
- Támogatottal szemben a támogatási szerződés megkötését követően a közpénzekből
nyújtható támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
meghatározott összeférhetetlenség illetve érintettség merül fel.
14. A támogatási szerződés Támogató által történő felmondása, a támogatási szerződéstől való elállás
esetére a szerződés 12. pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazandóak.
15. Támogatott tudomásul veszi, hogy az eseti támogatási kérelmében, illetve a pályázatában valótlan
adatot szolgáltató, az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem
célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető
meg.
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16. Jelen megállapodás 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.]
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján nyújtott csekély összegű támogatás
támogatástartalma 20.100.000,- Ft, azaz húszmillió-egyszázezer forint.
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23. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen
megállapodás elválaszthatatlan részét képezi Támogató által rendelkezésre bocsátott, jelen
megállapodás elválaszthatatlan részét képező, Támogatott által kitöltött és jóváhagyott
átláthatósági nyilatkozat1.
24. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség vele szemben nem áll fenn, illetve
a Rendelet mellékletét képező összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos
nyilatkozatot kitöltötte, amely jelen megállapodás mellékletét képezi.
25. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy
személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt,
közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. Támogatott tudomásul veszi
továbbá, hogy Önkormányzat köteles az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adatokat a honlapján
közzétenni.
26. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások
útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem
vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére a Szekszárdi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet, a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint
az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati
rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
28. Jelen megállapodás 5 számozott oldalból áll, és 5 egymással mindenben teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 eredeti példány a Támogatót, és 4 eredeti példány a
Támogatottat illeti meg.

Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták
alá.

1

Ha a Támogatott természetes személy a Támogatási megállapodás 19. pontja elhagyandó. (Támogatottnak
nem kell átláthatósági nyilatkozatot kitölteni.)
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Szekszárd, 2017. április ...

Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
TÁMOGATÓ

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

Némedi Péter
elnök
Kosárlabda Sport Club Szekszárd
TÁMOGATOTT

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
1. számú melléklet: Közgyűlési határozati kivonat
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. számú melléklet: Összeférhetetlenségi illetve érintettségi nyilatkozat
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Ikt. sz.: ………/20….

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király
tér 8., adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566) képviseli: Ács Rezső
polgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről a Szekszárd Asztalitenisz Club (7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3., adószám: 18857773-1-17,
bankszámlaszám: 11746005-20009702) képviseli: dr. Varga József mint támogatott (a továbbiakban:
Támogatott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Támogató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2017. (…...) határozatában
foglaltak alapján Támogatottnak működéséhez 8.500.000,-Ft, azaz – nyolcmillió-ötszázezer forint
– vissza nem térítendő támogatást nyújt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 6) önkormányzati rendeletében szereplő egyéb működési célú
átvett pénzeszközök kerete terhére.
2. Támogatott a fenti összeget kizárólag az 1. pontban megnevezett célra használhatja fel. Támogató
a támogatási összeget jelen megállapodás aláírását követően átutalja Támogatott számlájára.
3. Támogatott nyilatkozik, hogy Támogatóval szemben fennálló tartozása nincs, valamint vállalja,
hogy – amennyiben Támogatótól már részesült támogatásban - pénzügyi beszámolót készít
Támogató által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített időpontig az összegek
felhasználásáról.
4. Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatási összeget (tárgyév) 2017. december 31-ig
köteles felhasználni és arról a felhasználástól számított 8 napon belül, de legkésőbb 2018. január
31-ig köteles Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé elszámolni és igazolni, hogy
a támogatási összeget az 1. pontban megjelölt célra fordította.
5. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles
Támogató számlaszámára az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.
6. Felek rögzítik, hogy Támogatott pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan felmerülő
költségekről kiállított, Támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokkal, számviteli
bizonylatokkal és számlaösszesítővel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletének mellékletét képező
elszámoló lapon történik. Támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót
mellékelni. Az elszámoló lap jelen megállapodás mellékletét képezi.
7. Támogatott indokolt esetben (pl. betegség, elemi kár) kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A
kérelmet Támogatóhoz legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig írásban kell benyújtani.
8. A támogatási megállapodás módosítására a Támogatott kérelmére, a szerződés 7. pontjában
meghatározott esetekben, írásban van lehetőség.
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9. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, messzemenően
együttműködnek. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik
ki:
Támogató részéről:
Támogatott részéről:
Név: Asztalos Adrienn
Név: dr. Varga József
Tel.: 74/504-175
Tel.: 30/927-3979
E-mail: asztia@szekszard.hu
E-mail.: vargajozsef@tolnagro.hu
10. Amennyiben jelen megállapodásban rögzített feltételekben – különösen a Támogatott adataiban,
a képviselő személyével vagy a támogatási cél megvalósításával kapcsolatosan – változás
következik be, Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban
bejelenteni Támogatónak.
11. Támogatott hozzájárul, hogy a támogatási összeg 1. pontban meghatározott célnak megfelelő
felhasználását Támogató az illetékes szerve útján ellenőrizze, ehhez a szükséges feltételeket
biztosítja.
12. Amennyiben Támogatott a támogatási összeget nem az 1. pontban meghatározott célnak
megfelelően használja fel, vagy jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz
eleget, köteles a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét a Támogató részére
annak írásbeli felszólítására azonnali hatállyal visszafizetni. A késedelmi kamatot a támogatás
Támogatott részére történő átutalás napjától kell számítani. Támogató részére annak írásbeli
felszólítására visszafizetni.
13. Támogató jogosult a támogatási megállapodás felmondására, illetve az attól történő elállásra az
alábbi esetekben:
- jelen támogatási megállapodás hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a feladat
teljesítése Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt
írásban sem menti ki,
- Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
- Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy
eltérő módon használja fel,
- Támogatott jelen szerződés szerinti pénzügyi elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget,
- Támogatott a támogatási szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem
minősül átlátható szervezetnek,
- Támogatottal szemben a támogatási szerződés megkötését követően a közpénzekből nyújtható
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott
összeférhetetlenség illetve érintettség merül fel.
14. A támogatási szerződés Támogató által történő felmondása, a támogatási szerződéstől való elállás
esetére a szerződés 12. pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazandóak.
15. Támogatott tudomásul veszi, hogy az eseti támogatási kérelmében, illetve a pályázatában valótlan
adatot szolgáltató, az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem
célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető
meg.
16. Jelen megállapodás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet
kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
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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.]
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás alapján nyújtott csekély összegű támogatás
támogatástartalma 8.500.000,- Ft, azaz nyolcmillió-ötszázezer forint.
23. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen
megállapodás elválaszthatatlan részét képezi Támogató által rendelkezésre bocsátott, jelen
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megállapodás elválaszthatatlan részét képező, Támogatott által kitöltött és jóváhagyott
átláthatósági nyilatkozat2.
24. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség vele szemben nem áll fenn, illetve
a Rendelet mellékletét képező összeférhetetlenséggel, illetve érintettséggel kapcsolatos
nyilatkozatot kitöltötte, amely jelen megállapodás mellékletét képezi.
25. Támogatott tudomásul veszi, hogy közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a
pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy
személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt,
közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat. Támogatott tudomásul veszi
továbbá, hogy Önkormányzat köteles az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adatokat a honlapján
közzétenni.
26. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások
útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem
vezetett eredményre, Felek a köztük felmerülő jogvita esetére a Szekszárdi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet, a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint
az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati
rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
28. Jelen megállapodás 5 számozott oldalból áll, és 5 egymással mindenben teljesen megegyező
példányban készült, amelyből 4 eredeti példány a Támogatót, és 4 eredeti példány a
Támogatottat illeti meg.
Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták
alá.

Szekszárd, 2017. április ...

Ács Rezső
Polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
TÁMOGATÓ

dr. Varga József
elnök
Szekszárd Asztalitenisz Club
TÁMOGATOTT

2

Ha a Támogatott természetes személy a Támogatási megállapodás 19. pontja elhagyandó. (Támogatottnak
nem kell átláthatósági nyilatkozatot kitölteni.)
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Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

Dátum

Aláírás

Mellékletek:
4. számú melléklet: Közgyűlési határozati kivonat
5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
6. számú melléklet: Összeférhetetlenségi illetve érintettségi nyilatkozat
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