
TERVEZET 
 

PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS 
 
 
 

amely létrejött egyrészről 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
(1041 Budapest, István út 14. adószáma: 15504005-2-41; törzsszám: 15504005-7511.321-01; 
képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester), mint átadó (továbbiakban: Átadó), másrészről 

 
Újpest Sport Club 
(adószáma: 19709965-2-41; nyilvántartási száma: 2110; nyilvántartásba vételről rendelkező 
határozat száma: PK.61.962/1990/1; számlaszáma 11704007-20011617; székhelye: 1042 
Budapest, István út 17-19.;szerződéskötésre meghatalmazott képviselő: Pétery Pál elnök), mint 
pénzeszköz átvevő (továbbiakban: Átvevő), – együttesen Szerződő Felek – között az alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 
 
1.) Szerződő Felek kijelentik, hogy a megállapodás célja, hogy Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata támogassa az Újpest Sport Club által működtetett Városi Sportiskola 
működését, mely a versenysport utánpótlás-nevelést biztosítja, az oktatási intézményekben 
alapcsoportban folyó, majd emelt szintű sportági képzéssel és versenyeztetéssel. 

 
2.) Átadó jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevő évenkénti 

önkormányzati támogatásáról 2012. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési rendeletében határoz. 

 
3.) Átvevő az átadott pénzeszközt kizárólag a Városi Sportiskola működtetésére használhatja 

fel. 
 

4.) Átadó az átadásra kerülő pénzeszköz éves keretösszegét havonta egyenlő részletekben utalja 
át minden hónap 15. napjáig Átvevő 11704007-20011617 számú számlájára. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy jelen megállapodás szerinti pénzeszköz átadás nem az 1.) pontban rögzített 
cél megvalósítási ellenértéke, hanem a megvalósulást elősegítő támogatásnak minősül, ezért 
a jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során felmerülő, a költségvetésben 
biztosított támogatáson felüli további költség az Átvevőt terheli. 

 
5.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 2.) pontban meghatározott éves önkormányzati 

költségvetési rendelet megalkotásáig Átvevő az előző évi előirányzott összeg 1/12-e erejéig 
jogosult a támogatásra. Az éves támogatási összeg eltéréséből esetlegesen adódó különbözet 
átutalását a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadását követő utaláskor kell 
rendezni. 

     
6.) Átvevő köteles jelen megállapodásban meghatározott feladat ellátásához szükséges 

feltételeket biztosítani. Átvevő jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi és vállalja, 
hogy a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, illetve tartja 
nyilván.Támogatóval szemben a jelen támogatási összegen felül, az 1.) pontban hivatkozott 
tevékenységgel kapcsolatosan egyéb igény nem érvényesíthető. 

 
7.) Átvevő a támogatást minden év december 31. napjáig használhatja fel. Szerződő Felek 

rögzítik, hogy amennyiben a támogatott tevékenység bármely oknál fogva nem, vagy nem 
teljesen valósul meg a szerződésben meghatározott határidőig, vagy abban változásra kerül 
sor, erről Átvevő haladéktalanul írásban tájékoztatja Átadót. Az átadott támogatás más célú 
felhasználásáról, a felhasználási határidő módosításáról, vagy a támogatás fel nem használt 
részének esetleges visszautalásáról Átadó jogosult dönteni a tájékoztatást követő 30 napon 
belül. 
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8.) Átadó jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt feladatokat, 

illetve célokat ellenőrizni, ennek során az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat 
bekérni, illetve előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.  

 
9.) Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Átadó ellenőrzése során megállapítja, hogy 

Átvevő az átadott pénzeszközt részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a pénzeszköz átadásáról szóló 
szerződés felbontására, mely az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését vonja maga 
után. 
 

10.)Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközből megvalósult1.) pontban 
 meghatározotttevékenységről és az átadott pénzeszköz felhasználásáról tárgyévet követő 
február 28. napjáig írásban elszámol. A támogatás teljes összegéről a támogatottnak szakmai 
beszámolóval és pénzügyi elszámolással kell elszámolnia. 

 
 A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a Városi Sportiskolában megvalósult 

tevékenységek megnevezését, célját, részletes leírását, időpontokat, helyszínt, 
résztvevőket, együttműködőket, elért eredményeket. A szakmai beszámolóhoz 
mellékelni szükséges a megvalósítást igazoló dokumentumokat: jelenléti ívek, 
jegyzőkönyvek, meghívók, kiadványok, fényképek. 

 
 A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:  

a.) számlaösszesítő, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak 
adatait tartalmazza;  

b.) az elszámolni kívánt költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok 
hitelesített másolata;  

c.) pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolata; 
 

 A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az elszámolás készítése során a Záradékolás 
keretében az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni: „elszámolva .…. Ft 
Újpest Önkormányzata által ………. évben a Városi Sportiskola működési támogatása 
terhére.” 

 Hitelesítés keretében az Átvevő köteles a záradékolt eredeti számviteli bizonylat 
fénymásolatára pecséttel, vagy kék tollal szöveges formában rávezetni, hogy a másolat és az 
eredeti példány megegyezik, például: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles 
másolat”, és ezt a szervezet képviselőjének dátummal és cégszerű aláírásával igazolnia kell. 
 

 Átvevő jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a beküldött összes 
dokumentum, számviteli bizonylat, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat 
valamennyi oldalát hitelesíteni kell. A hitelesítést a szervezet hivatalos képviseletére 
jogosult személynek kell elvégeznie. 

 
 Átvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben a feladatok elvégzésének végső 

határidejeként megjelölt időpont utolsó napját követő teljesítésű idejű számla nem kerülhet 
elszámolásra és a támogatásból kiegyenlítésre. 

 
 Átvevő vállalja, hogy a támogatás tényét az érintettek tudomására kell hoznia, a támogatás 

típusának megfelelő módon. 
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11.) Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Átvevő az átadott 
pénzeszközfelhasználásáról nem a jelen szerződés 10.) pontjában rögzített módon számol el, 
úgy Átadó jogosult a pénzeszköz átadásáról szóló szerződés felbontására, mely az átadott 
pénzeszköz visszafizetését vonhatja maga után. 

 
12.) Szerződő Felek rögzítik, amennyiben jelen megállapodás szerinti támogatás után 

bármiféleadó- vagy illetékfizetési kötelezettség keletkezne, úgy az teljes egészében Átvevőt 
terheli. 
 

13.)Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. 
37.§(1) bek. által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Átadó kijelenti, hogy a 
jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződéskötés évét, a szerződés iktatószámát, a szerződés 
kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét, továbbá a szolgáltatási 
kötelezettség megnevezését, helyét és időtartamát közzétenni köteles. 

 
14.)Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény 
szerinti összeférhetetlenségi, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 
nyilatkozatok. 

 
15.) Amennyiben a jelen szerződéssel az 1.) pontban meghatározott célok megvalósítása 

Átvevőnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben meghatározott jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett 
támogatásról Átvevőnek írásban le kell mondania. 

  
      16.)Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték 
és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2012. január„       ” 
 
 
 
 
 

……………………………..……… 
 

…………………………….………….. 
Átadó 

Wintermantel Zsolt polgármester 
Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata 

Átvevő 
Pétery Pál elnök 

Újpest Sport Club 

 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
………………………………………… 
Vasáné Almási Zsuzsanna 
osztályvezető 


