TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Balatonberény Község Önkormányzata (székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér
1. képviseli: Horváth László polgármester)
- a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft
(székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1., képviseli: Horváth Lászlóné ügyvezető)
- a továbbiakban: Kft
között alulírott helyen és napon az alább részletezett feltételekkel a Kft
feladatellátásának támogatása céljából:
1. Az Önkormányzat a Kft-vel közszolgáltatási (feladat átadási) szerződést kötött
határozatlan időtartamra a szerződésben meghatározott kötelező és önként
vállalt feladatok Kft részéről történő ellátása (biztosítása) céljából. A hivatkozott
szerződés részletesen tartalmazza az átadott feladatokat, melyet a Kft köteles a
jogszabályoknak és szakmai előírásoknak megfelelően szakszerűen, hatékonyan
és gazdaságosan ellátni.
2. Az Önkormányzat a Kft részére jelen támogatási szerződéssel vissza nem
térítendő támogatást nyújt az 1. pontban meghatározott feladatok ellátása
érdekében. A támogatás éves összegét az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetési rendelete határozza meg.
3. A Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a jelen
megállapodásban hivatkozott közszolgáltatási (feladat átadási) szerződésben
vállalt kötelezettségeinek megvalósítására használja fel.
4. A Kft köteles a támogatási összeget külön nyilvántartani, elkülönítve kezelni.
5. Az önkormányzat költségvetési rendeletében, valamint a képviselő-testület
28/2013. (II.28.) számú határozatával a 2013. évre vonatkozó támogatás
összegét
31.399.000
Ft-ban,
azaz
harmincegymillióháromszázkilencvenkilencezer forintban állapította meg. Felek rögzítik, hogy a
támogatás összegéből 2012. december 28. napján előleg címén 21.000.000 Ft
átutalásra került a Kft részére. Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatás
fennmaradó 10.399.000 Ft éves összegét 2013. szeptember 30-ig teljesíti
átutalással a Kft-nek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743095-20017723 számú
számlájára.
6. Az Önkormányzat a támogatás felhasználását, illetve a támogatott célok
megvalósulását ellenőrzi. A Kft vállalja, hogy a támogatás felhasználásával
kapcsolatos elszámolási kötelezettségének határidőben maradéktalanul eleget
tesz. Az elszámolásnak a támogatásból finanszírozott kiadásokat tételesen, és –
amennyiben a felhasználás jellegéből adódik – számlamásolatokkal is
alátámasztva kell tartalmaznia. Vállalja továbbá, hogy a támogatás összegének
felhasználásáról az önkormányzat kérésére, az általa megszabott időpontban
írásban, vagy szóban tájékoztatást ad és csatolja szükség esetén az annak alapjául
szolgáló okirati bizonyítékokat is.
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7. A Kft tudomásul veszi, hogy a következő évre vonatkozó támogatás
folyósításának feltétele az előző évi támogatással kapcsolatos pénzügyi
elszámolás teljesítése. Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló közszolgáltatási
szerződés hatálya alatt egymással minden évre vonatkozóan új támogatási
szerződést kötelesek kötni az önkormányzat költségvetési rendeletének
elfogadását követően haladéktalanul. Kft kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy
a támogatási összeg meghatározása érdekében a következő évre vonatkozóan az
önkormányzat által megszabott határidőig részletes üzleti tervet készít és
terjeszt elő.
8. Amennyiben a Kft jogszabálysértő módon, vagy nem a jelen megállapodásban
hivatkozott közszolgáltatási szerződésben meghatározott célokra használja fel a
támogatás összegét, illetőleg annak egy részét, vagy a jelen megállapodásban
vállalt elszámolási kötelezettségét elmulasztja, köteles a támogatás összegét,
illetőleg annak a céllal ellentétes módon felhasznált részét az erre vonatkozó
felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül visszafizetni az
Önkormányzatnak. Az önkormányzat jogosult továbbá a fenti jogellenes
magatartás esetén – írásbeli felszólítást követően, annak eredménytelensége
esetén- a még fennmaradó támogatás folyósítását a jogellenes állapot
megszüntetéséig felfüggeszteni
9. Jelen megállapodást Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete
83/2013.(V.30.) számú határozatával hagyta jóvá.
Felek jelen szerződést csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései és a vonatkozó mindenkori hatályos
jogszabályok irányadóak.
A Felek képviselői jelen megállapodást, mint közös érdekeikkel és elhatározásukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
Balatonberény, 2013. június 4.
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Balatonberény Község Önkormányzata
képviseletében:
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képviseletében:
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