
 

 

Támogatási szerződés 

 

amely létrejött  

Pilisszentlászló Község Önkormányzata (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1., adószám: 15731034-1-13, 

statisztikai számjel: 15731034-8411-321-13, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731036, képviseli: Tóth Attila 

Zsolt polgármester), mint Támogató 

és  

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1., adószám: 

15790549-1-13, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 790543, képviseli: Franyó Rudolf elnök), mint Támogatott 

között az alábbi feltételekkel. 

 

1. Támogató a Támogatott részére 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint összegű támogatást biztosít, a 

Támogatott által 2016. július 18-24. között szervezett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

megjelentetett „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi – népismereti, művészeti, 

hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2016. évi költségvetési támogatása” pályázati 

kategóriában benyújtott NEMZ-TAB-16-0290 számú, Szlovák nyelvi és kézműves alkotó tábor c. 

projekt megvalósítása céljából a jelen szerződésben foglaltak szerint.  

2. A támogatás tárgya a 2016. július 18-24. között szervezett Szlovák nyelvi és kézműves alkotó tábor 

megvalósításához kapcsolódó költségek biztosítása. 

3. A támogatást a Támogató az aláírástól számított 8 munkanapon belül átutalással teljesíti a Támogatott 

OTP Banknál vezetett 11742087-15790549 számú bankszámlájára. 

4. A Támogatott a támogatást az 1. pont szerinti célhoz kötötten köteles felhasználni és a szerződésben 

foglaltak teljesítéséről, valamint a pénzügyi támogatás felhasználásáról 2016. december 31 -ig írásos 

beszámolót készít és küld a Támogató számára. 

5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 2. pontjában vállalt feladatokat nem, vagy nem 

maradéktalanul teljesíti, úgy a teljes támogatási összeg és annak a kifizetés napjától a visszafizetés 

napjáig tartó időszakra számított törvényes kamatai erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, mely 

visszafizetési kötelezettség a 4. pont szerinti beszámoló határidejének eredménytelen elteltét követő 

napon esedékes, ezen kívül támogatott kizárja magát a további támogatásokból. 

6. A felek részéről a kapcsolattartással megbízott személy: 

 Támogató: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 
  Név:  Tóth Attila 

 Cím:  2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

 Tel : 26/338-782 

 E-mail: onkormanyzat@pilisszentlaszlo.hu 

 Támogatott: Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
 Név:  Franyó Rudolf 

 Cím: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1 

 Tel :       20/947-9243 

 E-mail: franyorudolf@citromail.hu 

7. A szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Támogató székhelye szerinti bíróságok 

illetékességének. 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

9. Felek kijelentik, hogy a támogatásban részesített Támogatott tevékenysége nem minősül európai uniós 

versenyjogi értelemben vett vállalkozásnak, továbbá nem áll fenn a  tagállamok közötti kereskedelemre 

gyakorolt torzító hatás. Előbbiekre tekintettel jelen támogatási szerződést nem szükséges a 

Támogatásokat Vizsgáló Irodának megküldeni jóváhagyás végett. 

 

Jelen támogatási szerződésben a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 

után jóváhagyva aláírták. 

 

Szentendre, 2016. május …. 

 

 

dr. Gerendás Gábor                      Tóth Attila 

jegyző                                              polgármester 
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