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Tárgy: Javaslat a Lupa Egyesülettel szerződéskötésre. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lupa Egyesülettel korábban érvényben lévő együttműködési megállapodást a Testület 
májusi ülésén felmondta. A feladatok alaposabb átgondolása után javaslom egy, új 
támogatási szerződés megkötését 2018.01.01-jétől 2018.12.31-ig, az Egyesület által 
elvégzendő feladatok finanszírozására. A támogatási szerződésben a támogatási összeg 
alapja a 2016. évben ténylegesen a szigetről befolyt helyi adóbevétel összege. A támogatási 
szerződés évente megkötésre kerülne, és évente el kell számolni a felhasznált forrásokkal. A 
támogatási szerződés alapján lényegében ugyanazon feladatok kerülhetnek elszámolásra, 
amelyeket korábban az együttműködési megállapodás tartalmazott, azonban ennek 
keretében minden felhasznált forrás számlával vagy számviteli bizonylattal kell alátámasztani 
az elszámolás során. 
A korábbi együttműködés júniusi testületi ülésen történt felmondása hatályban marad, 
azonban a gondnoki lakás kiürítési végidőpontja 2018.01.31-re változik. 
 
Melléklet: támogatási szerződés tervezet 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lupa-Egyesület részére 2018. 
évben 2.300.000 Ft összegű támogatást nyújt, és felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.  
A Képviselő-testület a 111/2017. (VI.29.) számú határozatának 3. mondatát úgy módosítja, 
hogy „ A Képviselő-testület a gondnoki lakás Önkormányzat részére történő átadásának 
időpontját 2018. január 31. napjában határozza meg.” A határozat utolsó mondatának 
második része helyébe a következő szöveg kerül: „..a támogatási szerződés aláírása esetén 
az Egyesület a korábban támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket (motoros fűrész, 
sövényvágó) tovább használhatja „. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2017. szeptember 20.  

 
 
Rogán László polgármester  
 
 
 

  



 

Támogatási szerződés 
 
 

amely létrejött egyrészről BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011. Budakalász, 
Petőfi tér 1.) képviselője ROGÁN LÁSZLÓ polgármester, mint Támogató, 
 
másrészről a Lupa Egyesület (székhely: 2011 Budakalász, Luppa Sziget, bírósági 
nyilvántartási szám: 13-02-0000847, adószáma: 18677131-1-13) képviseletében Dr. 
Árva Katalin elnök (a továbbiakban Egyesület), mint Támogatott között az alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere a Lupa Egyesület részére a 
Luppa-sziget környezetének, állapotának megőrzésének és javításának céljából 
2.300.000 Ft, azaz két millió háromszáz ezer forint összegű támogatást folyósít 
a Képviselő-testület …../2017. (IX.28.) határozata alapján. 
 
Feladatok: 

• A közterületi partszakaszok állapotának figyelemmel kísérése, tisztántartása, 

beleértve a DMRV Zrt. tulajdonában lévő területeket is, 

• A szigeten húzódó út karbantartása, tisztítása és állagmegóvása, 

• A sziget egyéb közterületeinek karbantartása. A szigeten lévő fás szárú 

növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű 

kezeléséről, kivágásáról, valamint szükség szerinti pótlásáról. 

• Közművek állapotának folyamatos figyelése, szükség esetén az illetékes 

szolgáltatónál hiba bejelentés megtétele. 

• A Katasztrófavédelem által szervezett szúnyoggyérítésen kívül szükség esetén 

önálló gyérítések végrehajtása.  

• A sziget egészének tisztasági felügyelete, a hulladékgyűjtés megszervezése, 

átszállítása a Közszolgáltató által biztosított zsákokban, a Luppa szigeti rév 

budakalászi kikötője közelében az önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre. 

 

Fenti feladatok ellátása végett az Egyesület gondnokot alkalmazhat, annak 

megbízási díját számla ellenében elszámolhatja. A Gondnok lakhatását saját 

erőből kell megvalósítani, annak költségei nem elszámolhatók. 

 
2. Budakalász Város Önkormányzata az 1. pontban meghatározott összegű 

támogatást 2018.02.28-ig átutalja a Támogatottnak a CIB Bank Pasaréti Fióknál 
vezetett 11100908-18677131-36000001 számú számlájára. 

3. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatási 
összeget kizárólag e szerződésben meghatározott cél megvalósítása érdekében 
használja fel és a támogatással kapcsolatos iratokat 10 évig teljes körűen 
megőrzi és ezen időn belül a támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül 
bemutatja. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a 
támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag a támogató előzetes 



hozzájárulásával idegenítheti el. Amennyiben a támogatási szerződés aláírását 
megelőzően, illetve azt követően a Támogatott adataiban változás következik 
be, a Támogatott köteles azt a változást követő 15 napon belül dokumentáltan 
bejelenteni a Polgármesteri Hivatal részére. 

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a 
támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a 
helyi adót és gépjárműadót is) vám-és társadalombiztosítási tartozása. További 
feltétel, hogy Támogatott valamennyi csatolt nyilatkozatot hiánytalanul 
kitöltve benyújtsa. 

5. A Támogatott köteles a támogatás felhasználása során az érvényes számviteli, 
pénzügyi, adó, közbeszerzési és egyéb gazdálkodási szabályokat betartani 
(nem magánszemélyek esetében). 

6. A támogatás folyósításának feltétele a támogatott nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségeinek eleget tett. 

7. A támogatást kizárólag az 1. pontban meghatározottakra lehet felhasználni, a 
jelen szerződésben foglaltak szerint. 

8. A megvalósítás elszámolásának határideje: 2019.03.31. Amennyiben az 1. 
pontban foglaltak nem teljesülésnek, a Támogatott köteles Budakalász Város 
Önkormányzatát értesíteni és egyidejűleg a támogatás összegét visszautalni a 
Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00173183-00100006 számú 
számlájára. 

9. Ha a Támogatott az 1.) pont szerinti támogatás felhasználásáról a támogatási 
szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be az elszámolást, a 
Támogató a határidő lejártától számított 15 napon belül felszólítja a 
Támogatottat, hogy a kézhezvételtől számított 5 napon belül tegyen eleget 
kötelezettségének. Amennyiben a Támogatott a felszólítás ellenére sem 
nyújtja be az elszámolást, köteles a támogatás összegét 15 napon belül a 
Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00173183-00100006 számú 
számlájára. Ebben az esetben a visszautalás megtörténtéig további támogatás 
nem adható. 

10. Ha a Támogatott az elszámolást nem megfelelően nyújtja be Támogató a 
benyújtástól számított 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel. A hiányosságokat 
a felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül pótolni kell. A Támogató 
részére az elszámolás elfogadására rendelkezésre álló határidő a pótlás 
kézhezvételétől számított újabb 30 nappal meghosszabbodik. Amennyiben a 
hiánypótlást követően sem fogadható el az elszámolás, a Támogatottnak a 
támogatást az el nem fogadásról történő értesítés kézhezvételét követő 15 
napon belül Támogató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00173183-
00100006 számú számlájára vissza kell utalnia. 

11. Támogatott szerződésszegése – különösen a támogatás összegének a 
megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása – esetén Budakalász Város 
Önkormányzat képviselője jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
amely a támogatás összegének azonnali visszafizetését és az esetleges későbbi 
támogatási lehetőségekből való kizárást vonja maga után. 



12. Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, a határidő lejártától a visszafizetésig köteles a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot fizetni. 

13. A Támogatott a szerződés teljesítéséről köteles 2019.03.31. napjáig írásban 
elszámolni, a kiadások felhasználását hitelesített számla másolatokkal igazolni. 
A fel nem használt összeget 2019.03.31. napjáig köteles visszautalni. 

14. A Támogatott köteles a beszámolót és az elszámolást úgy elkészíteni, hogy az 
alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. 

15. A pénzügyi elszámolást a jelen szerződés mellékletét képező elszámoló lapon 
(„A”) kell teljesíteni. A pénzügyi elszámolás részét képezik a záradékolt, aláírt, 
lepecsételt számlák hiteles másolatai is, valamint a felhasználástól függően 
keletkezett jelenléti ívek, forgatókönyvek, teljesítés igazolások hiteles 
másolatai. 

A számlák záradékolása: A számlák eredeti példányára rá kell vezetni, hogy a 
költségek milyen célra, mekkora összeg erejéig kerültek felhasználásra, 
továbbá az alábbi szöveget: „A támogatás Budakalász Város Önkormányzat 
…./2017. ikt.sz. támogatási szerződésben foglaltak szerint valósult meg”, majd 
a szervezet vezetője aláírja, dátummal látja el és lepecsételi. 
A számlák hitelesítése: A záradékolt számlák másolataira rá kell vezetni, hogy 
„A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, majd a szervezet 
bélyegzőjével, képviselőjének aláírásával és az aznapi dátummal kell ellátni.) 
Termékvásárlás esetén, a számlán a beazonosítható termék(ek) tételes 
megnevezésének kötelezően szerepelnie kell! 
Utazási költség benzinszámlával történő elszámolása kizárólag útnyilvántartás 
és/vagy menetlevél csatolásával lehetséges!) 
 

16. A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) 
bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek 
szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás 
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű 
vásárlására. 

17. A támogatás felhasználásáról, támogatott célok megvalósulásáról, annak 
eredményéről rövid szöveges beszámolót (elszámoló „B” lapon) kell 
mellékelni. 

18. A támogatás felhasználásáról készített és benyújtott pénzügyi elszámolás és 
beszámoló elfogadásáról/elutasításáról Budakalász Város Polgármestere 
dönt. Amennyiben a beszámoló elutasításra kerül, úgy az elkövetkezendő 5 
évben a Támogatott támogatásban nem részesülhet. 

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a benyújtott elszámolások tényszerűségét 
helyszíni ellenőrzés keretében a Polgármesteri Hivatal megbízottja 
ellenőrizheti és az önkormányzat éves ellenőrzési terve alapján a belső ellenőr 
ellenőrzi. A Támogatott köteles az ellenőrzésre jogosult szervek részére az 
ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni. A feleknek a 
támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott 



köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül 
információt kell szolgáltatni. 
 

20. Egyéb jogi rendelkezések: 

„A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak 
minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a 
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és 
ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 
két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma 
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 
cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell 
eljárni.] 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU 
bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 
határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása 
túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan 
rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének 
megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás 
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 
összegű támogatások támogatástartalmáról. 



21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok 

vonatkozó rendelkezései az irányadók.” 

 
Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Budakalász, 2017. szeptember   . 
 
 
                                                                                                             

 Támogató       Támogatott 
 Rogán László      Dr. Árva Katalin
 polgármester          Elnök 

 
 
 
A szerződés készült 5 példányban. 
(Támogató 1-3. példány, Támogatott 4-5. példány) 
 
Mellékletek:  

• Elszámoló lapok (A,B),  

• de minimis nyilatkozat 

• de minimis igazolás 
 

 


