
1 
 

Előterjesztés 

A Bicskei Református Egyházközség támogatásáról 
 

1. előterjesztés száma: 63/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Pötördi Bianka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – támogatási szerződéstervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 

 

1517. október 31-én tűzte ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, 
elindítva ezzel az élet minden területére kiterjedő reformok sorozatát. A reformáció nem 
pusztán a 16. század emléke. Egy közös örökség mindannyiunknak, melynek nélkülözhetetlen 
eleme a megújulás. 

2017-ben emlékezünk meg a reformáció 500. évfordulójáról, amelyhez a Bicskei Református 
Egyházközség is csatlakozott. Ennek tiszteletére a Bicskei Református Egyházközség a 
Vértesaljai Egyházmegyével összefogva 2017. október 29-én közös ünnepi hálaadó 
istentiszteletet tart. Az Egyházközség szeretné méltó módon megünnepelni ezt az évfordulót. 
Erre az alkalomra szeretnék újra elkészíttetni az 1944-ben, a második világháborúban hadi célra 
elkobzott 840 kg-os, 1927-ben felszentelt harangot. 

Értesültünk arról, hogy a Bicskei Református Egyházközség gyűjtést szervez a harang 
elkészíttetésére - ami mindig is kiemelkedő szerepet játszott Bicske város lakóinak életében - 
éppen ugyanolyan módon, mint ahogyan az elődeik is az első világháborút követő nehéz 
időkben. 

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy 5.000.000,- Ft összeggel 
támogassa a harang elkészíttetését a Reformáció 500. évfordulójának méltó megünneplésének 
érdekében. 

 

Bicske, 2017.03.13. 

 

Pálffy Károly 
polgármester 
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1. melléklet a 63/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy A Bicskei Református Egyházközség támogatásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bicskei Református Egyházközség 1944. őszén, hadi célokra elkobzott 
harangjának újraöntésére szervezett gyűjtését 5.000.000, - Ft-tal a 2017. évi 
költségvetés civil szervezetek támogatása keretének terhére. 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződéstervezet aláírására. 

 

 

Határidő:  2017. április 30. 
Felelős:  polgármester 
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2. melléklet az 63/2017. számú előterjesztéshez 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., adószáma: 15727048-2-07, 
törzsszáma: 727046, képviseli Pálffy Károly polgármester, mint támogatást nyújtó (a 
továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 
a Bicskei Református Egyházközség 
székhelye: 2060  Bicske Kossuth tér 2.  
adószám: bejegyző végzés:  
képviseli:  
pénzintézet neve, székhelye: OTP Bank Nyrt. ,1051 Budapest, Nádor utca 16. 
bankszámlaszáma: 11736020‐20013798 
mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  
továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
 
I. Előzmények 

 
1) Támogató a …/2017. (III. 29.) számú Képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy 

nevezett döntésben megjelölt összeggel támogatja a Támogatottat, az 1944 őszén, hadi célokra 
elkobzott harang újraöntéséhez szervezett gyűjtését. 
  

II. Támogatás részletszabályai 
 
Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 
 

1. Támogató a 2017. évben keret jelleggel ……………. Ft (azaz ……………….. forint) 
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Bicskei Református Egyházközség 
(Támogatottnak) a harang újraöntéséhez szervezett gyűjtéséhez.  

  
2. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kijelenti, hogy az 1) pontban 

megjelölt támogatást kizárólag az 1944 őszén elkobzott harang újraöntéséhez használja 
fel. 

 
3. Támogató és Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával – kölcsönösen 

megállapodnak abban, hogy a Támogató a II. 1. pontban meghatározott Támogatást az 
alábbiak szerint nyújtja Támogatott részére: 

 
4. Támogató a fenti összeg hiánytalan átutalásáról a Támogatott OTP Banknál vezetett:  

………………………………..számú bankszámlájára Banki átutalással, a jelen 
megállapodás aláírását követő 30 banki napon belül gondoskodik. 
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Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  
 

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg 
elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról  2017. 
december 31. napjáig köteles Áht. illetve annak végrehajtásáról rendelkező  
jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolót készíteni és azt számlákkal és elkülönített  
nyilvántartással igazolni. 
 

6. Támogatott vállalja, hogy a beszámolóban ismerteti a költségvetési támogatás 
felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, 
tapasztalatait, elemzi a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi 
elszámolást ad a költségvetési támogatás felhasználásáról. 

 
7. Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon 
belül írásban értesíti a Támogatottat. 

 
8. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 

Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Támogatottat a kötelezettsége 
teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 

 
Ellenőrzés módja 
 

9. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizheti. 
  

10. 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.  

 
11. 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.  

 
12. 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. 

 
13. Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2017. december 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:  
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14. 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.  

 
15. Támogatott egyidejűleg külön nyilatkozatot ad 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 bizonylatokban foglalt összeg a 
………………………………………………… költségeként került felhasználásra a 
2017. évi támogatási szerződés keretében”. 

 
16. 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. 

 
A szerződés biztosítéka 

 
Támogatott vállalja, hogy a szerződés biztosítékaként - valamennyi fizetési számlájára 
- a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozatát Támogató rendelkezésére bocsájtja, és tudomásul veszi, hogy az a 
támogatás folyósításának feltétele.  

 
A szerződéstől történő elállás és felmondás okai 

 
A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az 
alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 
a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő 
időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik 
meg, vagy a Támogatott a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható 
okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést 
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 
benyújtásakor, 
c) az Ávr. 81.-82. §-ában 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 jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt 
ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 
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e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és 
ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem 
lehet ellenőrizni, 
f) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja, 
g) a Támogatott a jelen szerződés II./5. pontjában írt határidőig sem teljesítette, vagy 
nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 
h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 
csökken, és a Támogatott megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke 
csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott 
ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy 
i) a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik. 

 
 
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak felmondása 
esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 
 

17. Támogatott vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, 
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási 
szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett 
költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal 
növelt mértékben Támogató részére visszafizeti.  

 
18. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 

alapkamattal megegyező összeg.  
 

19. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, 
a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 
20. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és 

annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja 
be. 

 
21. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – a 

fejrészben meghatározandó számlaszámra visszafizetni. 
 
 
 
Egyéb rendelkezések 
 

22. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   
a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 
költségeket más támogató felé nem számolja el,  
b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a költségvetési támogatás 
felhasználását alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig 
megőrzi, 
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c) a támogatott tevékenység megvalósításában nem von be közreműködőket és 
d) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdés j. pontja szerint bejelentési kötelezettségét nyolc 
napon belül. 

 
23. Támogató, ha a 16. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez 

az abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően  
 

24. 30 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a 
költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól 
történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló 
intézkedéseket. 

 
25. A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását 

alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje a szerződés aláírásától 
számított 5 év. 

 
26. A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonására lehetőség 

van, a közreműködők által megvalósítható tevékenységek a támogatási cél 
megvalósításával kapcsolatos kivitelezési munkákra terjed ki. 

27. Az adatszolgáltatásokhoz és az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az azokban 
bekövetkező változásokat a Támogatott a Támogató felé köteles bejelenteni, a 
bejelentési kötelezettség elmulasztása a támogatás, ill. annak egy része 
visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után. 

 
28. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 

kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 
 

29. Felek a vonatkozó jogszabályi előírásokról, így különösen az általános forgalmi adóról 
szóló tv., a számvitelről szóló tv., valamint a nyugta adását biztosító 23/2014 (VI.3.) 
NGM rendelet tartalmi és alaki követelményeiről tudomással bírnak, ezen előírásokat 
vállalják megtartani. 

 
30. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Tuba Gabriella 

 
31. Támogatott – jelen támogatási szerződés alapján – tudomásul veszi, hogy az, aki az 

államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 
kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozóan tájékoztatást adni. 

 
32. Támogató tájékoztatja a Támogatottat arról, hogy a fentiekben rögzített felvilágosítás 

megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, 
a Támogató a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 
kezdeményezheti. 

 
33. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht. Ávr. és a 

vonatkozó egyéb végrehajtási jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. 
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Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
 
Bicske, 2017.  
 
 
     .................................................. 

      Bicske Város Önkormányzata 
              Pálffy Károly polgármester 

 
 
 

         ……………………………… 
              Bicskei Református Egyházközség 

                    ……………………….                   
 
 
ellenjegyzés:  
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
Jogi ellenjegyzés: 
 
 
Támogatott nyilatkozatai 
 
Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  
a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes illetékhivatal felé 
nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési könnyítést, részletfizetés, 
fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
hatósággal szemben, határozatban előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,  
b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása nincs,  
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) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, a 
valóságnak megfelelnek, hitelesek. 
e) valamint hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban, vagy egyidejűleg  
 
                   

 nem nyújtott be                 benyújtott 
 
 
Bicske, 2017. 
 
 

         ……………………………… 
               Bicskei Református Egyházközség 

                    ……………………….   
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