Támogatási szerződés
Iktatószám: ……………………………
Amely létrejött egyrészről Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd Városház tér 1.
képviseletében Benedek Mihály polgármester, mint támogató (a továbbiakban: Támogató-,)
másrészről az
ÓZDINVEST KFT
Székhely: 3600 Ózd, Október 23.
Adószám: 11381242-2-05
képviseletében Tengely András ügyvezető, -( a továbbiakban: Támogatott)- között a volt
SZIKSZI épületének őrzésére működési célú önkormányzati támogatás nyújtása céljából
alulírott helyen és időpontban, a következő feltételekkel.
1./ A Támogató a Támogatottat 4.500.000 Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint, működési
célú önkormányzati támogatásban részesíti Ózd Város Önkormányzatának 2010. évi
költségvetéséről szóló 3/2010.(II.26.) számú rendelete alapján, mely összeget a támogatási
szerződés aláírásától számított 5 napon belül a 11734121-20045522. sz. bankszámlájára
átutal.
2./ A támogatás összegét a Támogatott köteles a volt SZIKSZI épületének őrzésére felmerülő
költségekre fordítani.
3./ A jóváhagyott támogatást a Támogatott részére két részletben utalja át:
2010. március 15-ig
2.250.000 Ft
2010. június 15-ig
2.250.000 Ft
4./ A támogatás az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A §-a szerint az
államháztartás alrendszereiből – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnak
minősül, melynek felhasználásáról a Támogatott köteles részletesen, bizonylatokkal
alátámasztva elszámolni. Az első negyedévben nyújtott támogatás elszámolási határideje
2010. április 30. A második negyedévben nyújtott támogatás elszámolási határideje július
30. Az elszámolást és a felhasználást a Támogató a számadást követően ellenőrizni fogja.
5./ Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének a 3.)
pontban előírt határidőre nem tesz eleget részére további támogatás mindaddig nem
adható, míg az elszámolási kötelezettségét nem teljesíti. A cél szerinti felhasználásról a
Támogatónak jogában áll további információt, dokumentumot bekérni. A támogatás
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogatottat
visszafizetési kötelezettség terheli.
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6./ A támogatott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 15/A § 1. 2. bekezdés alapján, a helyi önkormányzat által nyújtott céljellegű,
működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját,
összegét a támogatási program helyét az Ózd Városi Önkormányzat honlapján közzé kell
tenni.

Ózd, 2010. március 8.

Támogató részéről

Benedek Mihály
polgármester

Támogatott részéről

Tengely András
ügyvezető

