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ELŐTERJESZTÉS 

 Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő 2021. évi támogatási szerződésről és a 2020. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 96/2017. (IV. 27.) számú határozatával döntött a Biatorbágyi Korai Fejlesztő 
Központ 2017-2018. évi támogatásáról, majd a 32/2019.(II.28.) számú határozatával a 2019-
2020. évi támogatást is biztosította.  
 
 
A támogatás értelmében Biatorbágy Város képviselő-testülete a 2020. december 31-ig 
hatályos szerződés szerint 2.400.000.- forint/év összeggel támogatta a Dr. Vass Miklós 
Alapítványt. 
 
 
A szerződés 10. pontjában foglaltak szerint a Támogatott minden támogatásban részesült 
évet követő év január 31-éig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújt be a 
Támogató részére. A beszámoló az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
Surányi Kornél Miklós a Dr. Vass Miklós Alapítvány elnöke 2021. január 28. napján 
benyújtotta a szakmai beszámolóját a pénzügyi elszámolással és egyben kéri a szerződés 
meghosszabbítását. 
 
Az elmúlt években a képviselő-testület a támogatási összeget az Egészséges Biatorbágyért 
Program Keretéből finanszírozta az alapítvány részére, a támogatás összege 2.400.000.- 
forint volt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő- testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 
 
Biatorbágy, 2021. április 21. 
 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
  



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város  Polgármesterének  

…./2021. (IV.. ...) határozata 

 Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő 2021. évi támogatási szerződésről és a 2020. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 
testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy  

1) A Dr. Vass Miklós Alapítvány 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját 
elfogadom.  

 
2) A Biatorbágy Város Önkormányzata Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint a Dr. 

Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Intézmény működtetésének céljára, a Dr. 
Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés keretében 2021. évben 
2.400.000,-Ft támogatást biztosít a 2021. évi költségvetésében az Egészség 
Biatorbágyért Program keret terhére. 
 

3) A támogatás célja a korai fejlesztésre, gondozásra szoruló bejelentett, állandó 
lakóhellyel rendelkező biatorbágyi gyermekek ellátása. 
 

4) Támogatott a támogatási összeget kizárólag az alábbi célokra használhatja fel: 
 
- Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, 

mint pedagógiai szakszolgálat jogszabályban rögzített feladatai, mint korai 
fejlesztés, gondozás, tanácsadás  megvalósításának és fenntartása költségeinek 
fedezése.  

- a korai fejlesztéshez, gondozáshoz tartozó uszoda, oktatás, ló tartás költségeinek 
enyhítésére. 

 
A támogatási összeggel történő elszámolás részletszabályai a támogatási 
szerződésben kerülnek rögzítésre. 

 
 

5) Az támogatási szerződés aláírásáról gondoskodom, és felkérem a jegyzőt a 
támogatási szerződés ellenjegyzésére 

 
A Dr. Vass Miklós Alapítvány 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolója a határozat 
melléklete. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
A végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyfelől  
 
Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviseli: Tarjáni István – polgármester 
Ellenjegyzi: dr. Hajdu Boglárka – jegyző, Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
székhely: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A. 
Bank és bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. - 10918001-00000005-65370086 
Adószám: 15730088-2-13 
továbbiakban, mint Támogató 
 
másfelől 
 
Név: Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek 
Fejlesztéséért (rövidített név: Dr. Vass Miklós Alapítvány) 
Képviseli: Surányi Kornél Miklós - elnök 
székhely: 2051 Biatorbágy, Szent István utca 25. 
Bank és bankszámlaszám: OTP Bank 11705998-21257427 
Adószám: 18691573-1-13 
nyilvántartási szám: 13-01-0002063 
továbbiakban, mint Támogatott 
 
együttesen továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 
 
A szerződő felek megállapítják, hogy a Támogató a korai fejlesztésre, gondozásra szoruló 
biatorbágyi gyermekek ellátását a jelen támogatási szerződésben foglaltak szerint 
támogatja. 
 

 
1) Felek rögzítik, hogy Támogatottat a Budapest Környéki Törvényszék nyilvántartásba 

vette 2063/2000. szám alatt és érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Támogatott 
az Alapító okirata felhatalmazása alapján 2008. évben törvényesen megalapította a 
Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ nevű (2051 Biatorbágy Baross G. u. 19.) 
Közoktatási Intézményt, amely a jogszabályokban előírt működéshez szükséges 
feltételekkel rendelkezik. 
 

2) A Támogatott által fenntartott intézmény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglaltak alapján végzi szakmai tevékenységét, a 
korai fejlesztést, gondozást, tanácsadást. 

 

3)  Biatorbágy Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával elismeri a korai 
fejlesztés, gondozás egészségügyben, oktatáspolitikában, társadalomtudományokban, 
a gyermekek fejlődésében betöltött jelentős szerepét, valamint a Dr. Vass Miklós 
Alapítvány megváltozott fejlődésmenetű biatorbágyi gyermekek fejlesztésében tett 
többéves szakmai munkáját.   

 
4)  
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Fenti 2. pontban foglaltak figyelembe vételével Biatorbágy Város Önkormányzata az elmúlt 
évekhez hasonlóan kinyilvánította szándékát, hogy támogatásáról biztosítja a Biatorbágyi 
Korai Fejlesztő Központot és ezzel együtt az azt igénybevevő állandó bejelentetett 
lakóhellyel rendelkező biatorbágyi gyermekeket és családjukat.  

4) A támogatásra vonatkozó időszak a szerződés aláírásától 2021. december 31. napjáig 
tart. 

5) Felek rögzítik, hogy Biatorbágy Város  Polgármestere a …/2021. (V….) számú 
határozatával a Támogatott támogatásáról döntött. A fenti polgármesteri határozat 
értelmében …………………….- Ft (azaz …………………… forint) összegű támogatást 
állapított meg a Dr. Vass Miklós Alapítvány részére. Támogató kijelenti, hogy a fent 
hivatkozott támogatási összeget átutalás útján fizeti meg a Dr. Vass Miklós Alapítvány Axa 
Banknál vezetett 17000019-11157986 számú számlájára 

6) A Támogatott a  Biatorbágy Város Polgármesterének …/2021. (IV….) számú határozata 
alapján kizárólag az alábbi konkrét célokra használhatja fel: 

6a) a Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, 
mint pedagógiai szakszolgálat jogszabályban rögzített feladatai, mint korai fejlesztés, 
gondozás, tanácsadás  megvalósításának és fenntartása költségeinek fedezése.  

6b) a korai fejlesztéshez, gondozáshoz tartozó uszoda, oktatás, ló tartás költségeinek 
enyhítésére. 

4/  A Támogatott a támogatást 2021. január 01 és 2022. február 28. időszakra vonatkozóan 
használhatja fel. A támogatásnak a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás 
határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles a Támogató UNICREDIT Bank 
10918001-00000005-65370086 számú Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetési 
számlájára visszautalni. 

5/ Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást egyéb 
bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok 
elvégzéséről és az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról a tárgyévben 
részére megállapított és kiutalt támogatás felhasználásáról 2021. március 31. napjáig 
elszámol. 

6/ A Támogatott a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles 
írásban elszámolni: 

7/ Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató: 

 

7.1 szöveges szakmai beszámolót, melyben Támogatottnak részletesen ki kell fejtenie, hogy a 
támogatási összeg átutalásától számítottan mennyi fő bejelentett, állandó biatorbágyi 
lakóhellyel rendelkező gyermek fejlesztését látta el. A beszámolónak tartalmaznia kell a 
támogatási szerződés alapján ellátott gyermekekről név megjelölésével egy összesítő 
táblázatot, annak megjelölésével, hogy az adott gyermek tekintetében mennyi ideig történt 
az ellátás. 
 

7.2 támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a 
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak a Támogatott által utalványozott, 

callto:10918001-00000005
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szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél érdekében 
kötött szerződések másolatát. 

 

7.3 Átutalással teljesített számlák esetében csatolni kell a bankkivonatot. 
 

7.4 A Támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot, mely szerint 
a Támogatott a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag jelen támogatási 
szerződés 2./ pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás 
elszámolására használta fel. 

8/ A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell. (Hiteles szó jelentése: a számla 
eredeti példányára rá kell vezetni a Támogatási Szerződés számát, azt követően a számlát 
le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a 
következő szövegrészletet: „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”.) 

9/ A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi és tájékoztatja 
Támogatottat arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Amennyiben Támogató a 
Támogatott elszámolását nem fogadja el, felhívja Támogatottat a hiányosságok 10 
munkanapon belüli pótlására. Amennyiben Támogatott hiánypótlási kötelezettségének 
megadott határideig nem tesz eleget, úgy Támogató a Támogatási Szerződést felbontja és 
elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. 

10/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, 
vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem fizeti 
vissza, úgy a Támogató a szükséges jogi lépések megtételével intézkedik az összeg 
Támogató részére történő visszafizetése iránt. 

11/ Amennyiben a Támogatott által kitűzött cél a Támogatott hibáján kívüli okból részben, 
vagy egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak 
bejelenteni és az 5./ pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A 
támogatás fel nem használt részét köteles a 4./ pontban meghatározott módon visszautalni. 

12/ Amennyiben a Támogatott neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, 
vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, a 
Támogató által írásban meghatározott időig. 

13/ A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az 
ellenőrzés során betekinthet a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy 
megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben 
meghatározottak szerint használta e fel a Támogatott. 

14/ A Támogató ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát és 
a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 

15/ Amennyiben a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a 
támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul,  vagy nem jelen szerződésben 
foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a Támogatási Szerződés felbontására, mely 
a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. 
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17/ Amennyiben  a Támogatott  visszafizetési kötelezettségét  nem  teljesíti,  köteles a 
támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni. 

 

Jelen szerződést Felek elolvasásá és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag négy (4) eredeti példányban írták alá. 

 

Kelt: Biatorbágy, 2021. év...........hónap........nap 

 

 

 

 

……..……………………………….. ………….………………………………  

Tarjáni István    dr. Hajdu Boglárka Surányi Kornél Miklós  

  Dr. Vass Miklós Alapítvány  

Polgármester         Jegyző  elnöke 

Támogató képviseletében  Támogatott képviseletében  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 

 

............................................ 

Czuczor Orsolya 

Pénzügyi Osztályvezető 
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