
Előterjesztés 

Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás 
módosításáról 

1. előterjesztés száma: 108/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – támogatási szerződés – módosítás tervezet 
- 3. melléklet – támogatási szerződés 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2017. (II.15.) számú Önk. rendeletében 
a Bicskei Református Egyházközség részére 450.000,-Ft hitéleti támogatást biztosított. 

Fentiek értelmében a Bicskei Református Egyházközséggel a támogatási szerződés 
megköttetett. 
 
A támogatási összeg adminisztrációs hiba folytán idei évben került elutalásra az egyházközség 
részére, ezért a szerződés módosítása szükséges a felhasználás, illetve az elszámolási határidő 
tekintetében. 
 
Bicske, 2018. április 11. 

 

Pálffy Károly 
                  polgármester 

 

1. melléklet az 108/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Református Egyházközség részére 
nyújtott 450.000,-Ft vissza nem térítendő hitéleti támogatás felhasználását 2018. december 31-
re, az elszámolási határidejét 2019. március 31-re módosítja. 

Határidő: 2018. május 30. 
Felelős: polgármester 



 
2. melléklet az 108/2018. számú előterjesztéshez 
 

Támogatási szerződés-módosítás - tervezet 
 

 
amely létrejött egyrészről 
Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószáma: 15727048-2-07, törzsszáma: 
727046), képviseli: Pálffy Károly polgármester, mint támogatást nyújtó (továbbiakban: Támogató) 

másrészről 
Bicskei Református Egyházközség (2060 Bicske, Kossuth tér 2., adószám: 19822028-1-07, 
KSH számjel: 15835437-8412-312-07), képviseli: Máté János Szilárd lelkész, mint 
Kedvezményezett (a továbbiakban: Támogatott)  
 
között az alábbi feltételekkel: 
 
A támogatási szerződés módosításának tárgya: 
 
Támogató és Támogatott megállapodnak, hogy a köztük létrejött 5/2017. (IV.28.) számú Önk. rendelet 
szerinti szerződés  
 
1. 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítják: 
 
„Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében, az 5/2017. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben döntött arról, hogy a jelen szerződésben foglaltak alapján a 2017. évben összesen 450.000 
Ft, azaz Négyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a támogatott részére hitéleti 
támogatás céljára. 
Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – tudomásul veszi, hogy a megjelölt támogatási 
összeg kizárólag a fentiekben megjelölt célra fordítható, 2018. december 31. napjáig.”  
 
2. 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
„Támogató biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát érvényesíteni 
tudja a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a 
támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor,  valamint a beszámoló elfogadását 
követő öt évig.  
Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 
ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatát a helyszínen is 
segíti. A támogatás összegét csak és kizárólag a jelen szerződésben írt módon lehet felhasználni. 
Az ennek megfelelő felhasználást a támogatott köteles bizonyítani és igazolni. Kétség esetén a 
támogató jogosult arra, hogy a támogatottat további adatszolgáltatásra, a szerződésszerű 
felhasználás további bizonyítására szólítsa fel. Támogatott köteles a támogatás 
felhasználásáról 2019. március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) 
készíteni és átadni a Támogató részére (számadási kötelezettség). 

A beszámoló részei: 

a.)  szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (rövid, 
maximum három oldal).  

b.) pénzügyi elszámolás:  



Támogatott köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, 
kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló egyéb – 
számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat 
Támogató részére elszámolás keretében átadni. A Támogatott egyidejűleg külön nyilatkozatot 
ad ki a Támogató részére arra vonatkozóan, hogy a támogatást más pályázathoz nem használta 
fel. Ezt a tényt minden számlára és bizonylatra is rávezeti, és azzal a nyilatkozattal záradékolja 
a bizonylatokat, hogy „a számlában, a bizonylatban foglalt összeg a hitéleti tevékenység 
körében került felhasználásra a 2018. évi támogatási szerződés keretében”. 
 
Az adott évi támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. A 
beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül a támogató írásban nyilatkozik a 
beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas 
a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a támogató 8 (nyolc) napos 
határidő tűzésével a támogatottat hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a támogatott a 
beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötetezettségét elmulasztja, ás ezáltal 
lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetés- illetve 
szerződésszerűen használta-e fel, a támogató a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű 
kamattal növelten kötelezheti támogatottat a támogatás visszafizetésére. 
A fentiekben foglalt kötelezettségek támogatott által történő megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 
 
3. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. 
 
 

Bicske, 2018. ……………… hó …… nap Bicske, 2018. ……………… hó …… nap
 
 
 
 

…………………………………………… ……………………………………………. 
Bicske Város Önkormányzata Bicskei Református Egyházközség 

Támogató Támogatott 
Képviseletében 
Pálffy Károly 
polgármester 

Képviseletében 
                      Máté János Szilárd 
                                   lelkész 
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