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Javaslat 
a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának önerő biztosítására

vonatkozó támogatási kérelmével kapcsolatosan

Tisztelt Közgyűlés!

A DKKA Nonprofit  Kft.  azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros MJV Önkormányzatához, hogy
biztosítson önrészt a 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési Programjaihoz. 
 (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A kérelem az alábbiakat tartalmazza:
„A DKKA Kft 2020 évi Taó támogatásainak eddigi megszerzését küldjük Önöknek Tulajdonosi 
döntés elfogadása érdekében.
Az alábbi tételek Önerő biztosítását kérjük Önöktől.
A 2019/2020 évad Tárgyi eszköz támogatása egy új busz beszerzése a támogatói szerződés 
alapján.
Az UP illetve SZ jelzésű jogcímek pedig a folyamatos működés, és akadémia utánpótlás fenntartás
költségei.

Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésre, illetve, ha szükséges a Közgyűlésen személyesen 
is részt veszünk.
…

 támogatás önerő jogcím
2019/2020    
Ferrata 53669000 23001000TE
DAK 22 772 750 22 772 750SZ
DAK 18 799 030 2 088 781UP
    
2020/2021    
Ferrata 27 842 132 Ft 27 842 132SZ
Ferrata 9 347 037 Ft 4 005 873TE
Dunahun 1 750 000 194 444UP
H+F 1400000 155 556UP
DUNALL 962 500 Ft 106 944UP
DAK 9 100 000 1 011 111UP
Ferrata 31 062 500 3 451 389UP
Összesen 176 704 949 84 629 980 
”

Fentiek biztosítására Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKKA Nonprofit Kft.
egyeztetését  követően,  az  önerő  fedezetének  biztosítására  26.000.000,-  Ft  támogatást  tud
biztosítani az Önkormányzat az eredetileg kért 84.629.980,- Ft helyett.

A Sportfejlesztési Programokat az előkészítő osztály  az előterjesztés 2. számú mellékleteként
csatolta. (2019/2020 (határozat száma: be/SFP-07272/2019/MKSZ), 2020/2021 (határozat száma:
be/SFP-08272/2020/MKSZ))

A fent jelzett határozatok tartalmazzák, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség mekkora összegű Tao
keretet hagyott jóvá a DKKA Nonprofit Kft. részére.

A jóváhagyott  kereteken  belül  különböző  összegekben,  a  gazdasági  társaságokkal  megkötött



szerződéseik  szerint  hívható  le  Támogatási  igazolás  (TIG).  A kiállításával  egyidejűleg  a  NAV
rendszerében  megjelenik  az  utalandó  összeg  (összekapcsolt  rendszer),  amiről  rendelkezett  a
gazdasági társaság, mely az adóelőleg fizetést követően lesz jóváírható a DKKA felé.
Tehát  a  TIG-eken  szereplő  összegek  már  teljesített  összegek.  (az  előterjesztés  3.  számú
melléklete: Támogatási Igazolások)

Ezen összegek önereje biztosítására van szükséges a DKKA Nonprofit Kft.-nek.

II. Releváns jogszabályok

A jelenleg igényelt támogatás folyósítására vonatkozóan az alábbi releváns jogszabályi feltételekre
hívjuk fel a figyelmet.
Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény (továbbiakban:  Ctv.)  2.§  15.  pontja  szerint
„költségvetési  támogatás:  az  államháztartás  alrendszerei  terhére  nyújtott  pénzbeli  vagy  nem
pénzbeli  juttatás,  amelyet  a  támogató  nem elsősorban  ellenszolgáltatás  ellenében,  de  konkrét
program  megvalósítása  vagy  meghatározott  időszakban  a  támogatott  szervezet  működtetése
érdekében nyújt. Költségvetési támogatás különösen:

a) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
b) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből

juttatott támogatás,
c)  az  Európai  Unió  költségvetéséből  vagy  más  államtól,  nemzetközi  szervezettől  származó

támogatás,
d)  a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott

összege;”
53.  §  (1)  bekezdése  szerint  „az  államháztartásról  szóló  törvény  rendelkezései  szerint  az
államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói okirat
alapján  létesített  jogviszony  költségvetési  támogatási  jogviszony,  amelyet  az  államháztartás
működésére  vonatkozó  jogszabályok  szabályoznak  azzal,  hogy  a  Ptk.  alapján  a  támogató
késedelmes  teljesítése  a  mindenkor  érvényes  jegybanki  alapkamatnak  megfelelő  késedelmi
kamattal terhelt.” 
Az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:  Áht.) 1. § (1) bekezdés 14.
pontja  szerint  költségvetési  támogatás:  a  társadalombiztosítás  pénzügyi  alapjai  kivételével  az
államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem
értve

a) az adományokat, segélyeket, felajánlásokat,
b) a  pártok  és  pártalapítványok  támogatását,  az  országgyűlési  képviselők  választása

kampányköltségeinek támogatásait,
c) a tanulóknak, hallgatóknak biztosított ösztöndíjakat,
d) kitüntetéshez kapcsolódóan nyújtott pénzjutalmakat,
e) a fogyatékos és a súlyos mozgáskorlátozott személyeknek ezen élethelyzetére tekintettel

nyújtott pénzbeli ellátásokat,
f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek 

védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  törvény  szerinti  pénzbeli  és  természetbeni
szociális és gyermekvédelmi ellátásokat,

g) a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  törvény  szerinti
foglalkoztatást elősegítő képzési támogatásokat,

h) a  jogszabály  alapján  nyújtott  családtámogatásokat,  korhatár  alatti  ellátásokat,
jövedelempótló  és  jövedelemkiegészítő  szociális  támogatásokat,  az  apákat  megillető
pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítését, az energiafelhasználási támogatásokat,

i) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait,
j) a közfoglalkoztatási támogatásokat,
k) a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat,
l) a vis maior támogatásokat,
m) a szomszédos államokban nyújtható oktatási támogatásokat,

Az  Áht.  és  a  Ctv.  ellentmond  egymásnak,  így  az  előkészítő  osztály  álláspontja  az,  hogy  az



önkormányzat által nyújtandó támogatásokra is alkalmazni kell az Áht. költségvetési támogatásra
vonatkozó rendelkezéseit, különösen a civil szervezeteknek nyújtandó támogatás vonatkozásában.

Az Áht. 48. § (1) bekezdése alapján költségvetési támogatás törvény, kormányrendelet, a Kormány
egyedi  határozata  vagy  támogatási  igény  alapján  nyújtható.  A támogatási  igény  formája  lehet
pályázat vagy kérelem. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. 

A  48/A.  §  (1)-(2)  bekezdései  szerint  (1)  Törvény,  kormányrendelet  vagy  a  Kormány  egyedi
határozata alapján nyújtott  költségvetési  támogatás,  valamint  a támogatási  igény elbírálása és
elfogadása  (a  továbbiakban  együtt:  támogatási  döntés)  esetén  a  kötelezettségvállalási  jogkört
gyakorló személy (a továbbiakban: támogató) és a kedvezményezett között

a) közigazgatási  hatósági  határozattal  vagy  hatósági  szerződéssel  közigazgatási  jogi
jogviszony,

b) támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel polgári jogi jogviszony
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: támogatási jogviszony] jön létre.

(2)  A  támogatási  jogviszonyban  a  támogató  költségvetési  támogatás  nyújtására,  a
kedvezményezett pedig a számára megállapított kötelezettség teljesítésére köteles.

50. § (1) Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben

foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható

szervezetnek minősül.
(3) Nem részesülhet költségvetési támogatásban
a) az, aki  a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában

döntés-előkészítőként részt vett,
b) az,  aki  a  támogatási  döntés  időpontjában  a  Kormány  tagja,  államtitkár,  közigazgatási

államtitkár,  helyettes  államtitkár,  megyei  közgyűlés  elnöke,  főpolgármester,  polgármester,
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója,
d) az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) az  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  egyesület,  egyházi  jogi  személy  vagy

szakszervezet,  illetve ezek önálló jogi  személyiséggel rendelkező olyan szervezeti  egysége,
amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének  tagja,  tisztségviselője,  az  egyesület,  az  egyházi  jogi  személy  vagy  a
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról rendelkező  368/2011.(XII.31.)  Korm.
rendelet (továbbiakban: Ávr.) 69. § (1) bekezdése szerint a támogatási kérelemnek tartalmazni kell

a) a támogatási igényt benyújtó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét 

(címét),

b) a támogatási igényt benyújtó - külföldi pályázó esetén magyarországi - adóazonosító számát,

c) szükség szerint a a támogatási igényt benyújtó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
d) a támogatási igényt benyújtó elérhetőségének megjelölését,
e) az  igényelt  költségvetési  támogatás  általános  forgalmi  adót  is  tartalmazó  összegét  és  a
levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
f) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
g) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül

ga) az  államháztartás  központi  alrendszeréből  igényelt,  kapott  egyéb  költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és

gb) az  államháztartáson  belüli  szervezettől,  a  kormányzati  szektorba  sorolt  egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől



vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb
támogatás összegét.

Az  Ávr.  75.  §  (1)-(2)  bekezdése  értelmében  a  támogatási  szerződés  megkötése  esetén  a
kedvezményezettnek  be  kell  nyújtania  az  alábbi  nyilatkozatokat,  vagy  azokat  a  támogatási
szerződés szövegébe kell foglalni.
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy
egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
b) nem  áll  jogerős  végzéssel  elrendelt  végelszámolás,  felszámolás  alatt,  ellene  jogerős
végzéssel  elrendelt  csődeljárás  vagy  egyéb,  a  megszüntetésére  irányuló,  jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) a saját forrás rendelkezésre áll,
d) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az
Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,
e) nem  áll  fenn  harmadik  személy  irányában  olyan  kötelezettsége,  amely  a  költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
f) -  a  biztosítékmentesség  kivételével  -  a  támogató  által  előírt  biztosítékokat  rendelkezésre
bocsátja legkésőbb a 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig,
g) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,
h) ha  a  támogatott  tevékenység  hatósági  engedélyhez  kötött,  annak  megvalósításához
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

Az Ávr. 75. § (3) bekezdése alapján a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt,

ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját és
b) a  létesítő  okiratát  vagy  jogszabályban  meghatározott  nyilvántartásba  vételét  igazoló

okiratát.

76. § (1) A támogatási szerződésben meg kell határozni az e rendeletben foglalt kötelezettségek
megtartását biztosító feltételeket, ha azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen

a) a támogatott tevékenység meghatározását,
b) a  költségvetési  támogatás  összegét,  a  támogatási  intenzitást,  az  elszámolható

költségeket,
c) a  támogatott  tevékenység  időtartamát  és  a  költségvetési  támogatás  felhasználásának

határidejét,
d) a  költségvetési  támogatás rendelkezésre bocsátásának módját,  feltételeit,  ütemezését,

részletekben történő folyósítás esetén az egyes finanszírozási időszakokat a kedvezményezett
által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv alapján,

e) visszatérítendő költségvetési támogatás esetén a visszafizetés módját - egy összegben
vagy részletekben -, és határidejét,

f) a  beszámolással  -  ideértve  a  beszámoló  tartalmi  követelményeit  is  -,  továbbá  az
ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, - a
biztosítékmentesség kivételével - a visszafizetés biztosítékait,

h) a  költségvetési  támogatással  kapcsolatos  iratok,  valamint  a  költségvetési  támogatás
felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a
közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező
változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,  a  bejelentési  kötelezettség
elmulasztásának következményeit, és

k) a támogatási szerződés felmondásának, illetve az attól történő elállás esetköreit.
(2) A támogatási szerződésben - az európai uniós forrásból finanszírozott eszközbeszerzések

kivételével  -  szerepeltetni  kell,  hogy  a  kedvezményezett  a  támogatott  tevékenység
megvalósítása során a költségvetési  támogatás és - saját forrás jogszabály,  pályázati  kiírás



vagy  a  támogató  által  történő  előírása  esetén  -  a  saját  forrás  terhére  a  százezer  forint
értékhatárt  meghaladó értékű,  áru  beszerzésére  vagy szolgáltatás  megrendelésére  irányuló
szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek
minősül  az  elküldött  és  visszaigazolt  megrendelés  is.  Az  írásbeli  alak  megsértésével  kötött
szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei
között nem vehető figyelembe.

Az Ávr. 81. § alapján nem köthető támogatási szerződé azzal, aki
a) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
b) jogerős  végzéssel  elrendelt  felszámolási,  csőd-,  végelszámolási  vagy  egyéb  -  a

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d) a  támogató  által  vagy  jogszabályban  meghatározott  mértékű  saját  forrás  nem  áll

rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint
nyilatkozik, vagy

e) jogszabályban vagy e rendeletben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett
nyilatkozatát visszavonja.

Az  Ávr.  72.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  támogatási  döntés  meghozatalának  feltétele,  hogy  a
költségvetési  támogatás  nem  minősül  az  európai  uniós  versenyjogi  értelemben  vett  állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak vagy a költségvetési támogatás biztosítására
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások szabályokkal összhangban kerül
sor. 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális  támogatási  térképről  szóló  37/2011.  (III.  22.)  Korm.  rendelet  alapján  a  támogatási
szerződések tervezetét  meg kell  küldeni  az  európai  uniós források felhasználásáért  felelős
miniszter  részére  előzetes  felülvizsgálat  céljából.  Az  európai  uniós  források  felhasználásáért
felelős miniszter a sportszervezet besorolása alapján dönt arról, hogy az adott támogatás állami
támogatás-e vagy sem. Amennyiben egy támogatás uniós értelemben véve állami támogatásnak
minősül és azt nem valamilyen mentességi szabály alapján (pl. csekély összegű támogatásként;
az általános csoportmentességi rendelet alapján), vagy nem az Európai Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság)  egyedi  támogatást,  támogatási  programot  jóváhagyó  határozata  alapján  nyújtják,  a
támogatási  intézkedés  életbe  léptetése  kizárólag  a  Bizottság  előzetes  jóváhagyását  követően
lehetséges.  A sportjellegű  támogatások  körében  az  amatőr  sportszervezetek,  a  diáksport,  az
utánpótlás nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása nem állami
támogatás.  Nem  minősül  továbbá  állami  támogatásnak  az  olimpiai,  a  világ-  és  az  európai
bajnokságra való felkészüléshez nyújtott támogatás sem. Ezen támogatások esetében tehát nem
kell alkalmazni az állami támogatási szabályokat. Azonban a professzionális, piaci alapon működő 

versenysport  támogatása állami támogatásnak minősül,  amelynek legcélszerűbb eszköze a de
minimis (csekély összegű) támogatás nyújtása lehet.  Csekély összegű támogatás a Szerződés
107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24 ) alapján nyújtható.
A fenti szabályok értelmében tehát amennyiben pl. egy egyébként hivatásos sportszervezetnek
minősülő szervezet az utánpótlás nevelésre kapja a támogatást, az uniós értelemben véve nem
minősül állami támogatásnak, így az uniós versenyjogi szabályokat nem kell alkalmazni.
Amennyiben egy támogatás működési támogatásnak minősül, azt a Bizottság a legritkább esetben
engedélyezi, azonban csekély összegű (de minimis) támogatást működési célra is lehet adni. 

Összefoglalva: A támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet be kell jelentenie az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszter részére. Ha az európai uniós források felhasználásáért



felelős  miniszter  azt  állapítja  meg,  hogy  a  bejelentett  támogatási  tervezet  alapján  nyújtandó
támogatás  nem  minősül  állami  támogatásnak,  e  tényről  a  bejelentés  megtételétől  számított
harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtót. 

A Jogi és  Vagyonkezelési Osztály elkészítette a támogatási szerződés tervezetét, mely előzetes
felülvizsgálat  céljából  megküldésre  kerül  az  európai  uniós  források  felhasználásáért  felelős
miniszter felé (3. számú melléklet).

Amennyiben  a  bizottságok  támogatást  javasolnak,  úgy  az  önkormányzat  2020.  évi
költségvetésének módosítása szükséges.

Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi,
jogi és igazgatási bizottság, valamint az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…./2020. (IX.29.) határozata
DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-as és 2020/2021-es Sport Fejlesztési Programjának önerő

biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről

1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DKKA Nonprofit Kft. 2019/2020-
as  (határozat  száma:  be/SFPH01-07272/2019/MKSZ)  és  2020/2021-es  (  határozat  száma:
be/SFP-08272/2020/MKSZ) Sport Fejlesztési Programja önereje biztosításához 26.000.000,- Ft-ot
biztosít a 2020. évi önkormányzati költségvetés 5.b. Általános tartalék előirányzat terhére, egyben
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés aláírására
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását követően.

Felelős  :   a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére:  az előkészítő osztálynak való megküldését követő nyolc napon

belül
            a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszter jóváhagyását követő 30 napon belül

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.
pontban rögzített  kötelezettségvállalást a 2020. évi önkormányzati költségvetés soron következő
módosításakor  vegye  figyelembe,  egyúttal  utasítja  a  polgármestert  a  kötelezettségvállalás
teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a jogi és vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 



              - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért:
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2020. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. szeptember 29.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügy, a gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Motyovszki Mátyás s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke



Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése …/2020. (IX.29 .) határozat melléklete

Támogatási   szerződés  

amely létrejött egyrészről  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1., 
képviseli: Pintér Tamás polgármester
adószám:15727000-2-07; 
számlaszám: OTP Bank 11736037-15361363-00000000 
mint Támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről:
DKKA Nonprofit Kft.
képviseli: Szemenyei István ügyvezető
Székhely: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.
adószám: 23188118-2-07 
Cégjegyzékszám: 07 09 020044 
számlaszám: 12024009-01277452-00100009 

Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás előzménye
1.1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  …./2020.  (IX.29.)
határozatában  a  Kedvezményezettet  26.000.000,-  Ft,  azaz  Huszonhatmillió  forint  vissza  nem
térítendő támogatásban részesítette jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott célra.

2. A szerződés tárgya, a szerződés megkötésének feltételei
2.1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése határozata alapján pénzügyi támogatás nyújtása
Kedvezményezett részére.
2.2. Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti támogatás az alábbi feladatra használható fel:

a) a támogatott tevékenység meghatározása: 
A DKKA Nonprofit  Kft.  utánpótlás  korú  sportolóival  kapcsolatosan,  a  2019/2020-as  (határozat
száma: be/SFPH01-07272/2019/MKSZ) és 2020/2021-es (határozat száma:  be/SFP-08272/2020/
MKSZ)Sport Fejlesztési Programok önerejének biztosítására.

b)Elszámolható költségek konkrét kiválasztása a 107/2011.(VI.30.) Korm. rendelet alapján:

Sportrendezvények  támogatása:  Elszámolható  költségek:  rendezvény  céljából  igénybe  vett
hang-, fénytechnika bérlése, rendezői, szervező díj kifizetése, hatósági és egyéb a rendezvény
megvalósításához  szükséges  engedélyek  által  szabott  díjak  kifizetése,  sport  és  egyéb  a
rendezvény megvalósulását segítő eszköz vásárlása, díjazás céljából vásárolt  jutalmak (serleg,
érem, stb.), esemény reklámozására feladott hirdetések, plakátok, szórólapok, díjai, játékvezetői,
sportbírói,  rendezvények  kapcsán  orvosi  ügyeleti  díj  költségei,  sportlétesítmény  bérleti  díja,
belépők és úszóbérlet stb.

Versenyeztetéssel kapcsolatos kiadások támogatása: Elszámolható költségek: a sportkör igazolt 
versenyzője számára utazási, nevezési vagy játékengedély díj, játékvezetői, sportbírói, versenyek 
kapcsán orvosi ügyeleti díj költségei, sporteszköz vásárlása, sportlétesítmény bérleti díja stb.

Eredményességi támogatás: Elszámolható költségek: a sportkör tagjaként a magyar válogatott 
keretbe tartozó sportoló részére versenyzéssel kapcsolatos utazási, étkezési, sportfelszerelési, 
versenyre történő nevezési díj kiadásai.

Személyi jellegű ráfordítások
Utánpótlás nevelés
Tárgyi eszköz (nem ingatlan)



c) a támogatott tevékenység szakfeladatok szerinti besorolása:
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
d) a támogatott tevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

2.3. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy:
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott  tárgyban támogatási igényt korábban vagy
egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

b) nyilatkozik arról, hogy jelen szerződés tárgyában támogatási igényt a kérelemmel egyidejűleg,
illetve 2017. év folyamán nem nyújtott be Támogatónál,
c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt  csődeljárás  vagy  egyéb,  a  megszüntetésére  irányuló,  jogszabályban  meghatározott
eljárás nincs folyamatban,

d)  megfelel  az  Áht.  50.  §-ában,  és  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
368/2011.  (XII.31.)  Korm. rendeletben (a továbbiakban:  Ávr.)  meghatározott  követelményeknek,
kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,

e)  nem  áll  fenn  harmadik  személy  irányában  olyan  kötelezettsége,  amely  a  költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

f) a  Támogató  a  Kedvezményezett  valamennyi  -  jogszabály  alapján  beszedési  megbízással
megterhelhető  -  fizetési  számlájára  vonatkozó,  a  Támogató  javára  szóló  beszedési  megbízás
benyújtására  vonatkozó  felhatalmazó  nyilatkozatát  kéri  a  pénzügyi  fedezethiány  miatt  nem
teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására
vonatkozó  rendelkezéssel  együtt,  melyet  rendelkezésre  bocsájt  legkésőbb  a  támogatás
folyósítását  megelőzően,  mely  biztosítéknak  a  támogatási  jogviszony  alapján  fennálló
kötelezettségek  megszűnéséig  rendelkezésre  kell  állnia,  jelen  szerződés  9.2.  pontjában
meghatározott határidőig.

g)  a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, igen, vagy nem. (a
megfelelő rész aláhúzandó)

h) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges
hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

i)Az  államháztartáson  kívüli  kedvezményezett  a  támogatási  szerződés  megkötéséhez  vagy
legkésőbb  a  költségvetési  támogatás  folyósítását  megelőzően  a  kedvezményezett  a  támogató
rendelkezésére  bocsátja  a  nevében  aláírásra  jogosult  személy  vagy  személyek  pénzügyi
intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját
és a létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát.

j) A 2.3.  a)-i)  pontokig benyújtott  dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet  a támogatási
igény benyújtásának napjától számított harminc napnál régebbi. 

2.4. A szerződés aláírásának feltétele, hogy:
a) a Kedvezményezett a támogatási összeg és járulékai erejéig írásbeli felhatalmazást adjon a
Támogató részére a Kedvezményezett valamennyi bankszámlájáról történő azonnali beszedésre
arra az esetre, ha a Kedvezményezett, a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja
fel,  vagy  a  szerződés  szerinti  határidőre  nem,  vagy  nem  teljes  mértékben  fizeti  vissza.  A
Kedvezményezett  beszedési  megbízásra  vonatkozó  olyan  felhatalmazó  nyilatkozatot  köteles
benyújtani,  amely  a  pénzügyi  fedezethiány  miatt  nem teljesíthető  fizetési  megbízás  esetére  a
követelés legalább 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz és kizárólag a
Támogató hozzájárulásával vonható vissza; 
b)  Kedvezményezett  mellékletként  csatolja  –  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások
átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény  6.  §-a  és  14.  §-a  által  előírt,  az



összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló - „Nyilatkozat”-át, amely
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi;
c) a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezettre vonatkozó adótartozás mentességi
igazolás  („0”-ás  igazolás),  valamint  DMJV  Önkormányzata  adóhatóságának  helyi  adótartozás
mentességre vonatkozó igazolásának bemutatása. 
d) Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a 2.4. a) pontban
megfogalmazott  azonnali  beszedéssel  érintett  bankszámlája  megszűnik  vagy  megszüntetésre
kerül  arról  5  napon  belül  értesíti  Támogatót,  az  újonnan  megnyitott  bankszámlára  vonatkozó
tájékoztatással  együtt;  továbbá  Támogatott  kötelezettséget  válla  arra  is,  hogy  a  megnyitott  új
bankszámlára jogfolytonosan megadja az azonnali beszedésre vonatkozó meghatalmazást.
2.5. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását
megelőzően  kell  biztosítania  Kedvezményezettnek.  A  biztosítéknak  a  támogatási  jogviszony
alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. Támogató a beszedési
megbízásra  szóló  felhatalmazást  a  Kedvezményezett  által  a  támogatás  felhasználásáról  szóló
beszámoló Ávr 88/A. § szerinti, a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, valamennyi vállalt
kötelezettség  teljesülésére,  a  kötelezettségek  megvalósulásának  eredményeiről  szóló  záró
beszámoló  a  Támogató  általi  jóváhagyását  követően,  illetve  a  záró  jegyzőkönyv  vagy  az
elszámolás a Támogató általi  jóváhagyását,  és a Támogatás folyósítása az igazolt  támogatás-
felhasználásnak megfelelő mértékben megtörténtéről szóló döntést követő 30 napon belül feloldja.
2.6.  Kedvezményezett  a  támogatott  tevékenység  megvalósításába  közreműködőket  bevonhat,
köteles  azonban  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  előírásait  betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő, Kedvezményezett abban
az  esetben  is  köteles  a  közreműködőket  (alvállalkozókat)  olyan  egyéb  transzparens,
diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott
szolgáltatás elfogadását.
2.7.   Kedvezményezett  a  támogatást  kizárólag  a  támogatott  tevékenységhez  használhatja  fel,
esetleges más tevékenysége finanszírozásához közvetetten sem hasznosíthatja.

3. A támogatás összege, forrása, folyósítása, és annak felfüggesztése
3.1.  Jelen  szerződés  2.1.  pontja  szerinti  támogatás  összege:  26.000.000,-  Ft,  azaz
Huszonhatmillió forint. A támogatás összege tartalmazza a támogatott költségek áfa tartalmát is.

3.2.  Támogató  a  3.1.  pontban  meghatározott  támogatási  összeget  vissza  nem  térítendő
támogatásként  biztosítja,  melynek forrása Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzatának
2020.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának szabályairól  szóló  5/2018.(II.16.)  önkormányzati
rendelet 5.b. melléklete általános tartalék sor előirányzat sora.

4.  A költségvetési  támogatás  rendelkezésre  bocsátásának  módja,  feltételei,  ütemezése,
részletekben történő folyósítás esetén az egyes finanszírozási időszakok a kedvezményezett által
benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv alapján:

4.1. Támogató a 3.1. pontban meghatározott támogatási összeget egy összegben a támogatási
szerződés aláírást követő 30 napon belül biztosítja.

4.2. A támogatási összeg kifizetése - a szerződés 4.1.  pontjában foglaltaknak megfelelően - a
Kedvezményezett  …………  Banknál  vezetett  ………………………………. számlaszámú
bankszámlájára való átutalással történik. 

5.  A támogatott  tevékenység  időtartama  és  felhasználásának  határideje,  folyósítása
felfüggesztése
5.1.  Kedvezményezett  tudomásul  veszi,  hogy  a  támogatási  összeget  kizárólag  a  jelen
szerződésben meghatározott feladatra használhatja fel és a számlák kelte, valamint a teljesítés
és a kifizetés dátuma csak az 5.2. pontban meghatározott időszakra eshet.
5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2019. július 01.
véghatárideje: 2021. június30.

5.3. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőt nem vonhat



bele.  Nem  minősül  közreműködőnek,  akitől  a  Kedvezményezett  a  támogatott  program
megvalósítása során szolgáltatást vagy árut vásárol, valamint a pénzügyi lebonyolító.
5.4.  Támogató  felfüggeszti  a  támogatás  folyósítását,  ha  a  támogatási  szerződés  megkötését
követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy Támogató olyan körülményről szerez
tudomást, amely a támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól
történő  elállást  teheti  szükségessé.  A felfüggesztésről  és  annak  okáról  a  Kedvezményezettet
haladéktalanul tájékoztatni kell.

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség
6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató Polgármesteri
Hivatala Vagyonkezelési Osztálya a támogatás odaítélését, illetve a beszámoló elfogadását követő
5 év elteltéig ellenőrizheti.
6.2.  A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási
összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást
dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató által
ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamit a támogatás odaítélésétől számított 10 évig
megfelelően megőrizni és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni.  A
Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és
segítséget megadni.
6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról részletes szakmai beszámolót és
vagy  részbeszámolót és  tételes  pénzügyi  elszámolást  készíteni.  A  szakmai  beszámolóban
tájékoztatást  kell  nyújtani a Támogatónak a támogatott  feladat  cél  szerinti  megvalósulásáról,  a
jelen  szerződésben  vállalt  kötelezettségek  teljesüléséről.  A  beszámolóra  vonatkozó
rendelkezéseket a szerződés vonatkozásában értelemszerűen a részbeszámolóra is kiterjesztően
kell  értelmezni.  A  szakmai  beszámoló  és  a  pénzügyi  elszámolás  Kedvezményezett  általi
benyújtásának végső határideje: 2021. augusztus 31.
A beszámoló a  támogatás és - saját forrás pályázati kiírás általi történő előírása esetén - a saját
forrás  felhasználásának,  a  támogatott  tevékenység  megvalósításának  szakmai  vonatkozásait,
tapasztalatait tartalmazza, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi
elszámolást ad a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználásáról.
6.4. A pénzügyi elszámolás írásban, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező „Elszámolás”
elnevezésű mellékelt  formanyomtatvány alapján, a teljes költségvetésről tételes kimutatással,
valamint az adott támogatásról  - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (2)
bekezdésének megfelelő –  számviteli bizonylatok és az elszámolás alátámasztását igazoló
dokumentumok (szerződések, számlák, megrendelések, bérkimutatások, banki kivonatok stb.)
hitelesített másolataival történik a Támogató Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztály felé.
Hiteles  másolatként  a  Kedvezményezett  képviseletére  jogosult  vagy  az  általa  meghatalmazott
személy által aláírt másolat fogadható el azzal, hogy a benyújtott dokumentumokra felvezetésre
kerül, hogy kizárólag ezen támogatás keretein belül kerültek felhasználásra. 
6.5. A Kedvezményezett a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást úgy köteles elkészíteni,
hogy  az  alkalmas  legyen  a  támogatás  felhasználásnak  részletes,  a  felhasználást  alátámasztó
bizonylatok részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az elszámolást a beérkezést
követő  30  napon  belül  megvizsgálja  és  ezt  követően  a  benyújtott  elszámolást  és  a  vizsgálat
eredményét az elfogadásra, illetve az elutasításra jogosult elé terjeszti. A Támogató döntéséről és
az  esetleg  jogosulatlanul  igénybe  vett  támogatás  visszafizetésének  kötelezettségéről  a
döntéshozatalt  követő  15  napon  belül  írásban  értesíti  a  Kedvezményezettet.  Ha  a
Kedvezményezett  a  beszámolásra,  elszámolásra  vonatkozó  kötelezettségét  határidőre  nem
teljesíti,  vagy  a  határidőben  benyújtott  beszámoló,  elszámolás  tartalma nem megfelelő,  úgy  a
Támogató  határidő  megjelölésével  írásban  felszólítja  a  Kedvezményezettet  a  beszámoló
benyújtására, a hiány pótlására, vagy a beszámoló, elszámolás egyéb módon történő javítására.
Ha  Kedvezményezett  a  felszólításra,  hiánypótlásra  történő  határidőre  sem  tesz  eleget,
beszámolási, elszámolási, illetőleg hiánypótlási kötelezettségének, úgy a Támogató érvényesíti a
jelen szerződés 7. pontjában meghatározott jogkövetkezményeket.
6.6.Ha a támogatott tevékenység után általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, a
összegének fedezetet kell biztosítania a támogatott tevékenység rendeltetésszerű elvégzése során
a Kedvezményezettre áthárított vagy az általa fizetendő általános forgalmi adó teljes összegére
nézve,  kivéve ha a kedvezményezett  az előzetesen felszámított  vagy a termék beszerzése,  a



szolgáltatás igénybevétele után általa fizetendő általános forgalmi adó levonására jogosult. Ha a
Kedvezményezett  a  támogatás  felhasználása során a fizetendő adójából  rá  áthárított  vagy az
általa  megállapított  adót  levonta  vagy  a  keletkező  adóterhet  másra  áthárította,  a  levonásba
helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének
megfelelő támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok
szerint visszatéríteni.
6.7.  A  támogatott  tevékenység  akkor  tekinthető  befejezettnek,  ha  az  a  jelen  szerződésben
meghatározottak  szerint  teljesült,  a  megvalósítás  során  keletkezett  számlák  kiegyenlítése
megtörtént,  a  támogatással  létrehozott  vagy  beszerzett  eszköz  aktiválásra  került,  és  a
kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és
bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta, és a támogatás
folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
6.8. A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási
szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget
nem vállalt és a 6.5.pontban meghatározott feltételek teljesültek. Ha a támogatási szerződés a
támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a
támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a
Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját
benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.
6.9.  A Kedvezményezett  a  jelen szerződés aláírásával  nyilatkozik,  hogy a  jelen  szerződésben
meghatározott elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok őrzési helye: A DKKA Nonprofit  Kft.
mindenkori székhelye. A szerződés aláírásakor 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 4.
6.10. A Támogató a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles
a kedvezményezett  beszámolójának támogató  általi  jóváhagyásától  számított  legalább tíz  évig
megőrizni.
6.11.Ha  a  támogatott  tevékenység  beruházás,  a  beruházással  létrehozott  vagyon  -  ha  az  a
kedvezményezett  tulajdonába  vagy  vagyonkezelésébe  kerül  -  támogatási  szerződésben
meghatározott  időpontig  csak  a  Támogató  előzetes  jóváhagyásával  és  a  foglalkoztatási,  a
szolgáltatási  és az egyéb kötelezettségek átvállalásával,  átruházásával  idegeníthető el,  adható
bérbe  vagy  más használatába,  illetve  terhelhető  meg.  A Támogató  a  jóváhagyás  feltételeként
kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott
vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés
esetén a Kedvezményezett mellé -, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén - e
jogviszony fennállásának idejére - a Kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be,
vagy  a  kötelezettségek  átvállalásáról  egyoldalú  nyilatkozatot  tegyen.  A  Támogató  előzetes
jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő
előtt  elhasználódott  vagy  elavult  vagyontárgyak  pótlással  együtt  járó  teljes  vagy  részleges
elidegenítése vagy selejtezése.
6.12.A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását
jogszabályban,  a  pályázati  kiírásban  és  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  szervek
ellenőrizhetik.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése, kifogás
7.1.  A  Támogató  a  jelen  szerződéstől  való  elállásra,  vagy  a  szerződés  azonnali  hatályú
felmondására jogosult, ha
a)  hitelt  érdemlően bebizonyosodik,  hogy a Kedvezményezett  a  támogatási  döntést  érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor, 
b) a  jelen szerződésben meghatározott  megvalósítási  időszak kezdő időpontjától  számított  hat
hónapon  belül  a  támogatott  tevékenység  nem  kezdődik  meg,  vagy  a  Kedvezményezett  a
támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt
írásban sem menti ki, 
c) az  Ávr.   81.  §-ban  meghatározott  valamely  körülmény  a  támogatási  döntés  meghozatalát
követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására, 
d) a  támogatott  tevékenység  megvalósítása  meghiúsul,  tartós  akadályba  ütközik,  vagy  a
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 
e) a  Kedvezményezett  neki  felróható  okból  megszegi  az  e  rendeletben  vagy  a  támogatási
szerződésben  foglalt  kötelezettségeit,  így  különösen  nem  tesz  eleget  ellenőrzés-tűrési



kötelezettségének,  és  ennek  következtében  a  költségvetési  támogatás  szabályszerű
felhasználását nem lehet ellenőrizni, 
f) a Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét
visszavonja, 
g)  a  Kedvezményezett  a  94.  §  (2)  bekezdése  szerinti  határidőig  sem  teljesítette  vagy  nem
megfelelően teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét,
h)  a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a
Kedvezményezett  megfelelő  új  biztosíték,  vagy a  biztosíték  értéke csökkenésének megfelelő
további  biztosíték  nyújtásáról  a  támogató  által  megszabott  ésszerű  határidőn  belül  nem
intézkedik,
i)  a  Kedvezményezett  a  támogatott  tevékenységhez  szükséges  hatósági  engedéllyel  nem
rendelkezik.
7.2.  Ha  az  Ávr.  96.  §  a),  c),  d),  f),  h)  vagy  i)  pontjában  meghatározott  bármely  körülmény
bekövetkezik,  a  támogatott  tevékenység  összköltsége  a  tervezetthez  képest  csökken,  a
Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a költségvetési támogatás
egyéb  -  a  pályázati  kiírásban  meghatározott,  a  támogatási  igényben  ismertetett  vagy  a
jogszabályban,  támogatói  okiratban,  támogatási  szerződésben  rögzített  -  feltételeiben  változás
következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt
írásban bejelenteni a támogatónak.
7.3. Ha a támogató a 7.2. pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez a 7.2.
pontban  meghatározott  körülmények  bekövetkezéséről,  a  tudomásszerzést  követően  a
támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül megteszi az általa nyilvántartott adatok
megváltoztatására,  a  támogatás  feltételeinek  módosítására,  a  támogatási  szerződésben
meghatározott  esetekben  az  attól  történő  elállásra,  annak  módosítására,  felmondására,  a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti
részleges visszafizetés elrendelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.
7.4.  Ha  a  támogatott  tevékenység  összköltsége  csökken  a  tervezetthez  képest,  a  támogatás
összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti
arányoknak  megfelelően.  Nem  kell  alkalmazni  ezt  a  szabályt  a  Nemzeti  Kulturális  Alapból
biztosított  költségvetési  támogatások esetén, ha az adott  támogatott  tevékenységhez biztosított
valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, nem haladja meg a
támogatott tevékenység összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokba.
7.5.A Támogató a támogatási  szerződés módosítása,  felmondása vagy az attól  történő elállás
nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését. Ebben
az esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Áht. 53/A. §
(2) bekezdése szerint köteles visszafizetni.  Ha a visszafizetési  kötelezettség a Támogató saját
érdekkörében  felmerülő  okból  keletkezett,  a  támogatás  visszafizetése  a  megállapított  fizetési
határidőig kamatmentes. 
7.6.A visszafizetési kötelezettségről a Támogató a támogatási szerződés felek általi módosítása
során, a támogatási szerződés felmondásáról vagy az attól történő elállásról küldött értesítésben,
vagy külön fizetési felszólításban értesíti a kedvezményezettet. 
7.7 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Kedvezményezettnek a döntés, értesítés, fizetési
felszólítás  kézhezvételét  követő  harminc  nap  áll  rendelkezésére  a  visszafizetési  kötelezettség
teljesítésére  a  Támogató  OTP  Banknál  vezetett  11736037-15361363-00000000 számlaszámú
bankszámlájára. A  visszafizetési  kötelezettség  a  támogató  döntése  alapján  részletekben  is
teljesíthető, azonban ennek időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A visszafizetés
ütemezését  külön  megállapodásban  kell  rögzíteni.  Részletfizetés  engedélyezése  esetén  a
jogosulatlanul igénybe vett támogatási összegre vonatkozóan engedélyezett részleteket az utolsó
részlet visszafizetés napjáig terheli késedelmi kamat. Szerződő felek ügyleti, és a késedelmi kamat
kikötéséről rendelkeznek az Aht 98. §-a szerint.

7.8.  Kedvezményezett  tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  a  7.  pontban  foglalt  bármely
kötelezettségeit megszegi, a szerződés létrejöttétől számított két évig DMJV Önkormányzata által
nyújtott költségvetési támogatásokból nem részesülhet. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
nem részesülhet támogatásban mindaddig Támogatótól, ameddig az ugyanazon jogcímen fennálló
támogatásával  el  nem  számolt.  Szerződő  felek  megállapodnak,  hogy  ahol  jelen  szerződést



Támogatást említ, azon a Támogatási előleget is érteni kell.

7.9.  A Kedvezményezett kijelenti,  hogy  Kedvezményezett  megfelel  a  nemzeti  vagyonról  szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának b) pontjában meghatározott, átlátható
szervezetekre vonatkozó feltételeknek, ennek megfelelően
1.  tulajdonosi  szerkezete,  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban,  a  Gazdasági  Együttműködési  és  Fejlesztési  Szervezet  tagállamában  vagy  olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van,
3.  nem  minősül  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  törvény  szerint  meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
4.  a  gazdálkodó  szervezetben  közvetlenül  vagy  közvetetten  több  mint  25%-os  tulajdonnal,
befolyással  vagy  szavazati  joggal  bíró  jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pont szerinti feltételek fennállnak.
7.10.  A Támogató a nemzeti  vagyonról  szóló 2011.  évi  CXCVI.  törvény 11.  § (12)  bekezdése
alapján  a  jelen  szerződést  kártalanítás  nélkül  és  azonnali  hatállyal  felmondhatja,  ha  a
Kedvezményezett, vagy a Kedvezményezettel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik fél a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül
átlátható szervnek.
7.11.Az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati úton biztosított támogatás esetén a
kedvezményezett  a  Támogatónál  kifogást  nyújthat  be,  ha  a  pályázati  eljárásra,  a  támogatási
döntés  meghozatalára,  a  támogatási  szerződések  megkötésére,  a  támogatás  folyósítására,
visszakövetelésére  vonatkozó  eljárás  jogszabálysértő,  a  pályázati  kiírásba  vagy  a  támogatási
szerződésbe ütközik.
7.11.1.Nem  nyújtható  be  kifogás  az  olyan  döntés,  intézkedés  ellen,  amellyel  szemben
jogorvoslatnak  van  helye  vagy  amely  a  Kedvezményezettre  vonatkozó  jogot,  kötelezettséget
közvetlenül nem állapít meg.
A  kifogás  benyújtására  a  kifogásolt  intézkedéshez  vagy  mulasztáshoz  kapcsolódóan
megállapított  határidőn  belül,  ennek  hiányában az  arról  való  tudomásszerzéstől  számított  tíz
napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban
van lehetőség a vagyonkezelési osztálynak közölve. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő
elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
7.11.2.A kifogás tartalmazza

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő
képviselője nevét,

b) a kifogással érintett pályázat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d)  a  kifogás  alapjául  szolgáló  tényeket  és  a  kifogásolt  vagy  elmaradt  intézkedéssel

megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

7.11.3.Érdemi  vizsgálat  nélkül  a  Vagyonkezelési  osztály   -  az  elutasítás  indokainak
megjelölésével - elutasítja a kifogást, ha

a) azt határidőn túl terjesztették elő,
b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) az a korábbival azonos tartalmú,
d) a kifogás nem tartalmazza a (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f) a kifogás benyújtásának nincs helye,
g)  a  kifogás  kizárólag  olyan  jogsértés  ellen  irányul,  mely  a  sérelmezett  eljárás

megismétlésével nem orvosolható.
7.11.4.  Ha  érdemi  vizsgálat  nélküli  elutasításnak  nincs  helye,  a  kifogást  az  Önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  önkormányzati  rendelet  14.§  (3),(4),  és  (5)  bekezdéseiben
meghatározott testület annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja.
Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a
határidő lejárta előtt  tájékoztatni kell  a kifogás benyújtóját.  A kifogás elbírálásában nem vehet
részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.



7.11.5.  Ha  a  kifogás  alapos,  a  7.7.4.  pontban  hivatkozott  testület  elrendeli  a  kifogásban
sérelmezett  helyzet  megszüntetéséhez  szükséges  intézkedést,  egyébként  azt  elutasítja,  és
döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját
írásban értesíti.
7.11.6.  A kifogás  tárgyában  hozott  döntés  ellen  további  kifogás  előterjesztésének  vagy  más
jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

8. A szerződés módosítása
8.1. Jelen szerződés csak  Felek közös akaratából, kizárólag írásban  módosítható. A támogatási
szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna.
8.2.A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának
megváltoztatására  és  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  összegen  felüli  többlet
költségvetési támogatás biztosítására, kivéve ha a többlet támogatás biztosítása

a) a  támogatás felhasználását érintő jogszabály megváltozására tekintettel indokolt,
b) a Kormány egyedi döntésében foglaltak végrehajtásával függ össze,
c) az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási

szerződés módosítás miatt kerül sor, vagy
d)  előre  nem  látható  és  a  kedvezményezettnek  fel  nem  róható  okból  szükséges  és  a

többlettámogatás biztosításához szükséges fedezet rendelkezésre áll.
8.3.Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha

a)  a  támogatott  tevékenység  megvalósításának  időpontja  a  támogatási  szerződésben
meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja
meg,

b) a támogatási szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése
eléri a célérték legalább 90%-át,

c) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a kedvezményezett
által nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás
megvalósul.

8.4.A támogatott tevékenység megvalósítását a Kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új
kedvezményezett a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel és ahhoz a Támogató
előzetesen hozzájárul. Nem kell a Támogató hozzájárulása, ha a Kedvezményezett személyében
beálló változás jogszabályon alapul. 
8.5.  A  Kedvezményezettnek  a  szerződés  módosítására  irányuló  kérelmét  írásban,  részletes
indokolással  ellátva  kell  a  Támogató részére előterjesztenie.  Kedvezményezett  kizárólag olyan
indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit
utólag nem változtatja meg. Szerződés módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási
cél  megvalósulását  nem  veszélyeztető  határidő-módosítás,  a  feladat  költségvetésének
módosulása,  valamint  a Kedvezményezett  adólevonási  jogosultságában bekövetkezett  változás
miatt,  amely  módosítást  az  eredeti,  vagy  a  korábban  módosított  támogatási  szerződésben  a
támogatás  felhasználására  meghatározott  véghatáridő  leteltéig  írásban  kezdeményezheti.  Az
elszámolási határidő módosítására vonatkozó kérelmet az elszámolási határidő lejártát megelőző
30 nappal kell a Támogatóhoz benyújtani.
8.6.  Nincs  helye  szerződés-módosításnak,  ha  a  módosítás  (tartalma  szerinti,  illetve  többszöri
módosítás  esetén  a  módosítások  összességében)  jogszabályba,  vagy  jelen  szerződésben
foglaltakba ütközne.
8.7.  A Támogató jogosult  a Kedvezményezett  nem kellően megalapozott  szerződés-módosítási
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható
okból  ered,  így  az  eset  összes  körülményeit  mérlegelve  a  Támogató  jogosult  választani  a
szerződés-módosítás  és  a  szerződésszegés  esetén  alkalmazható  jogkövetkezmények  (elállás)
között.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A határidő számítás az Ávr. 102/C. §-ában foglaltak szerint történik.
9.2. A Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2.3.
pontjában meghatározott  nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának időpontjában



változatlanul fennállnak, illetve amennyiben ezekben változás következett be, a változást igazoló
dokumentumokat  a  változás  bekövetkeztétől  számított  15  napon  belül  benyújtja  a  támogatást
kezelő osztályhoz.
9.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett a jelen szerződés aláírásáig a Támogató
részére  átadta  a  Kedvezményezett  számlavezető  pénzintézete  által  ellenjegyzett,  a  jelen
szerződés  2.5.  pontjában  meghatározott  ellenőrzési  véghatáridővel  megegyező  határidőig  a
Támogató  javára  szóló,  valamennyi  –  jogszabály  alapján  beszedési  megbízással  terhelhető  –
fizetési  számlájára  vonatkozó,  csak  a  Támogató  írásbeli  hozzájárulásával  visszavonható
beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető
fizetési  megbízás  esetére  a  követelés  legalább  35  napra  való  sorba  állítására  vonatkozó
rendelkezéssel  együtt;  amennyiben  a  Kedvezményezett  több  bankszámlával  rendelkezik,
egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.

10. Záró rendelkezések
10.1. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat – hatáskörtől függően – a
Dunaújvárosi Járásbíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
10.2. Jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében
a Szerződő Felek a magyar jog szabályait – elsősorban a Ptk., az Áht., az Ávr., az európai uniós
versenyjogi  értelemben  vett  állami  támogatásokkal  kapcsolatos  eljárásról  és  a  regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit, valamint a 107/2011.
(VI.30.)  Korm.  rendelet  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító  támogatási  igazolás
kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és  ellenőrzésének,  valamint
visszafizetésének szabályairól – tekintik irányadónak. 
10.3. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés hatályba lépésének feltétele,
hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a  regionális  támogatási  térképről  szóló  37/2011.  (III.  22.)  Korm.  rendelet  alapján  a  Kormány
európai  uniós  források  felhasználásáért  felelős  tagja  előzetes  felülvizsgálata  eredményeként
kiadott TVI/1088/2 (2017) nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül
állami támogatásnak.
10.4.Jelen szerződés négy  egymással mindenben megegyező   példányban készült, amelyből -
miután azt a Szerződő Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták -  három példány a Támogató, egy példány a Kedvezményezett birtokában
marad.

Dunaújváros, 2020. 
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