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ELŐTERJESZTÉS 

 
Egészséges Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról – Az 
Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról és az 

 
 Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület kérelméről 
 Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési tartalékkerete 3.000.000.- Ft.  
Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési tartalékkeret felhasználását az 
alábbiak szerint javaslom meghatározni: 
 
 I. 
2021. június 14. napján az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület alapítója dr. 
Baloghné Salamon Gabriella kérelemmel fordult az Önkormányzat felé.  
 
Az Egyesület Biatorbágyon működik, a Biatorbágyon és a város környékén élő felnőtt és 
fiatal korúak számára szervez gyalogtúrákat.  
 
2021. szeptember és 2022 júliusa közötti időszakra vonatkozóan 52 túraalkalom 
lebonyolítását vállalja. A kérelemben az éves program részletezve olvasható.  
 
Az Egyesület az Önkormányzat támogatását kéri a 2021-2022-es céljainak 
megvalósításához.  
 
A program költségvetése 1.742.000.- forint. A részletes programról való tájékoztatás az 
előterjesztés mellékleteként olvasható. A 2021. évi költségvetési keretből a program 
megvalósításához 705.000.- forint támogatását 
  
 
II. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2018.(I.25.) számú határozatában 
döntött arról, hogy 2018. április 11-16 időszak között a biatorbágyi állandó lakhellyel 
rendelkező 45-65 év közötti nők számára ingyenes mammográfiai szűrővizsgálatot 
biztosított a Mamma Egészségügyi Zrt közreműködésével.   
 
A Zrt által rendelkezésre bocsátott szűrővizsgálat statisztikai adatai alapján kimondható, 
hogy az 1318 fő megszólított nő közül 395 fő élt a szűrési lehetőséggel ( 34,3%) akik közül a 
mellrákosok aránya messze az átlag feletti van, 1,77% ( a hazai és nemzetközi átlag 0,5%)  
 
Az Egészséges Biatorbágyért Program tartalék keretösszegének további 
felhasználására javaslom a mammográfiai szűrés idei megszervezését az 
önkormányzat támogatásával, az alábbiak szerint:  
 
2021. januári adatok alapján 45-65 év közötti biatorbágyi nők száma: 1888 fő, míg a teljes 
korcsoporti létszám: 1918 fő 
 

 

 

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135  

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu  
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Az Egészségügyi Kft. ajánlatot kért be a szűrés elvégzésére vonatkozóan, a 2021. évi 
szűrés megszervezésére: Mammalba Kft árajánlat két részből tevődik össze: egyrészt áll a 
napi kiszállási díjból, ami 200.000.- forint és áll a szűrés díjával, ami személyenként 12.000.- 
forint. A részletes átajánlat az előterjesztés mellékleteként olvasható. 
 
Az Egészséges Biatorbágyért Program tartalékkeret-összege hozzávetőlegesen 2.295.000.- 
forint.  
 
 
A szűrés előrelátható időpontja: november hónap 
 
 
Amennyiben ez a támogatás az EBP keretből kerül kiosztásra, úgy a szűrővizsgálatok 
megszervezésére 2. 295.000.- forint áll rendelkezésre.  
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, és képviselő-testületet, hogy hozza meg a két javaslat 
tekintetében a döntését. 
 
 
Biatorbágy, 2021. szeptember 14. 
 

Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                   polgármester  
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2021.(IX...) határozata 

 
Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról 

 
 

Az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület kérelme 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Biatorbágyért 
Program költségvetési keretének felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
úgy dönt, hogy támogatja az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület 2021-2022 
évi egyesületi célok megvalósítását.  
 
A célok megvalósításához 1.742.000.- forint támogatást nyújt.  
 
A támogatást két részletben, az alábbi bontásban nyújtja:   
1. a 2021. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program felhasználható szabad 

keretéből:705.000.- Ft-ot, azaz hétszázötezer forintot, 
2. a 2022. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretösszegéből: 

1.037.000.- Ft-ot, azaz egymillió harminchétezer forintot. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a jegyzőt annak 
ellenjegyzésére. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2021.(IX...) határozata 

 
 Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról 

 
 

Döntés a 2021. évi szűrőprogramokról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Biatorbágyért 
Program költségvetési keretének felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
úgy dönt, hogy támogatja a 2021. évi szűrőprogramok megszervezését, a célok 
megvalósítását.  
 
A célok megvalósításához fedezetet a 2021. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért 
Program tartalékkeretének 2.295.000.- forint összegben biztosítja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a szűrőprogram 
megvalósítása kapcsán a szerződés aláírására. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIFE Egészségcentrum- Mammalba Kft.           Telefon: 22/340-048 
8000 Székesfehérvár, Huszár utca 2.         w w w . l i f e c e n t r u m . h u 

Árajánlat a Mammalba Kft. mammográfiás szűrőkamionjának kitelepülésére 
Helyszín:  
Időpont:. 

Technikai igények:  

30m2 terület,  

Áram: Kamion CSATLAKOZÓJA  Ipari dugalj: 3P+N+PE 400V 32A 
(LEHETŐSÉG SZERINT ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓVAL KIEGÉSZÍTENI) 
SZÜKSÉGES TELJESÍTMÉNY IGÉNY 3x20A  ESETLEG (3x16A), 

Vízfelvételi lehetőség (Ha nincs, ez utóbbi megoldható) 

Magánbeteg mammográfiai szűrés ára: 12.000 Ft/fő 

Kamion egyszeri kiszállási díja: 200 000 Ft  
A kiszállási díj tartalmazza az eszközök használati díját, a kamion és a személyzet útiköltségét (szgk-val 
történő utazás a helyszínre – üzemanyag költség), a személyzet  - 2 fő szakasszisztens + 1 fő sofőr 
bérköltségét. A szűrési díj pedig a felvétel készítést, két szakorvosi kiértékelést, leletezést. 
 
Kapcsolattartó a szűrőkamionon: Dusa Melinda 20/580-7030      
Kapcsolattartó a LIFE Egészségcentrumban: Simsolics Éva 20/320-0723 
 
Tekintettel arra, hogy a pontos létszámot nem tudjuk, az alábbi előzetes (információ jellegű) 
árajánlatot adjuk: 
 
 A verzió: A résztvevők számát (napi min. 50 fő) az ajánlat elfogadását követően szerződésben 
rögzítjük. Amennyiben a résztvevők szerződésben rögzített száma eléri vagy meghaladja a napi 50 főt, 
ebben az esetben eltekintünk a kiszállási díj 50 %-ának felszámításától. (Tehát a szűrési díjakon felül 
csak 100 e Ft) Amennyiben a szűrésen résztvevők létszáma a valóságban kevesebb lesz, mint a 
szerződésben rögzített szám, a szerződésben meghatározott 50 főre kiszámolt összeg ebben az esetben 
is kifizetendő LIFE Egészségcentrum/Mammalba Kft. részére. 
 
 B verzió: A szerződésben nem rögzítjük a résztvevők számát, de a szűrési díjon felül felszámítunk 
egyszeri kiszállási díjat. Amennyiben a szűrésen résztvevők napi létszáma 25 főnél kevesebb lesz, az 
egyszeri kiszállási díjon felül napi alapdíjat is felszámítunk. A napi alapdíj összege 50 000 Ft/nap, 
amely ebben az esetben kifizetendő a LIFE Egészségcentrum/Mammalba Kft. részére.  
Amennyiben a szűrésen résztvevők száma meghaladja a napi 25 főt, a díjazás az egyszeri kiszállási 
díjból és a szűrési díjnak a létszámmal történő szorzatából áll össze. 

 
Székesfehérvár, 2021. július 6.        

          LIFE Egészségcentrum 







2021-es költségvetési terv 

Az ETTE egyesület célja az aktív közösségi élet létrehozása, fenntartása, egészségfejlesztés, 
Biatorbágy város vonzóvá tétele, turista utak tisztán tartása a helyi felnőtt és fiatalkorú lakosok 
számára ingyenes kirándulások, biztosítása által. 

A túrák lebonyolítását (programok meghirdetése, toborozás, szervezés, túravezetés, 
ismeretterjesztés, életmód tanácsadás) az ETTE vállalná. 

2021 szeptembertől 2-től 2021 decemberig tartó időszakra összesen 23  program lebonyolítását 
vállalja az egyesület. 

 

A programok 3-6 órás kirándulásokat, gyalogtúrákat jelentenek, 15-70 fő részvételével. A gyalogtúrák 
helyszíne Biatorbágy és a Budakeszi járás területe. 

Éves tervezett programok (2021 december16-ig) : 

 

1. Prevenciós túraterápia  program: túra tréning minden csütörtökön felnőtt lakosság számára, 
összesen 15 alkalom 

időpontok: 

                     -szeptember 2.,9., 16., 23., 30. 

                             -október 7.,14.,21. 

                             -november 4.,11.,18.,25. 

                             -december 2.,9.,16. 

 

2. Mozdulj Biatorbágy , ismerd meg a környéket mozgással!  : hétvégén a felnőtt lakosság 
számára 

időpontok: 

                                -október 17. 

  
3. Családi egészségnap a természetben, tisztítsuk meg az erdőt! program: a biatorbágyi 

családoknak egész napos erdei kirándulás szemétszedéssel egybekötve 

időpontok:  

                    -október 28. 

 

4. Gyaloglóklub 60 év felettieknek : demencia prevenció minden pénteken 

időpontok:  

                    -október 1.,8.,15.,22., 



                    -november 5.,19. 

 

 

A lezajlott programok dokumentálása a túrák résztvevőivel kitöltött jelenléti ívek kitöltésével, és 

a Mozgás a természetben facebook oldalra feltöltött fényképes dokumentumokkal történik. 

A jelenléti ívek tartalmazzák a résztvevők nevét, korát, lakcímét, melyek a Biatorbágyi 

Önkormányzat számára felhasználható adatokként szolgálnak. 

 

Program alkalom összesen költsége/alkalom  költség összesen 
    
Túraterápia 15 31.000 465.000 
Mozdulj Biatorbágy 1 45.000 45.000 
Családi egészségnap 1 45.000 45.000 
Gyaloglóklub 6 25.000 150.000 
    
  éves össz. költség 705.000 
    
 



2022-es költségvetési terv 

2022 január 6-tól 2022 július 30-ig tartó időszakra összesen 33  program lebonyolítását vállalja az 
egyesület  

 

1. Prevenciós túraterápia  program: túra tréning minden csütörtökön felnőtt lakosság számára, 
összesen 22 alkalom 

időpontok: 

                     -január 6.,13.,20.,27. 

                             -február 3.,10.,17.,24. 

                             -március 3.,10.,17.,24.,31. 

                             -április 7., 21.,28. 

                             -május 5.,12.,19.,26. 

                             -június 2.,9. 

 

2. Mozdulj Biatorbágy , ismerd meg a környéket mozgással!  : hétvégén a felnőtt lakosság 
számára, összesen 2 alkalom 

időpontok: 

                                -január 16. 

                                -március 27. 

  
3. Családi egészségnap a természetben, tisztítsuk meg az erdőt! program: a biatorbágyi 

családoknak egész napos erdei kirándulás szemétszedéssel egybekötve, összesen 1 alkalom 

időpontok:  

                     -április 14. 

 

4. Kamasz kaland program:  a nyári szünetben délelőtti erdei kirándulások, ismeretterjesztés 
iskolásoknak , összesen 4 alkalom        

 időpontok: 

                     -június 16.,23.,30. 

                     -július 7. 

 

 
 
 



 
5. Gyaloglóklub 60 év felettieknek, túlsúlyosaknak: összesen 4 alkalom 

 

időpontok:  

                   -április 1.,8.,22.,29. 

 

 

 

 

A lezajlott programok dokumentálása a túrák résztvevőivel kitöltött jelenléti ívek kitöltésével, és 

a Mozgás a természetben facebook oldalra feltöltött fényképes dokumentumokkal történik. 

A jelenléti ívek tartalmazzák a résztvevők nevét, korát, lakcímét, melyek a Biatorbágyi 

Önkormányzat számára felhasználható adatokként szolgálnak. 

 

Program alkalom összesen költsége/alkalom  költség összesen 
    
Túraterápia 22 31.000 682.000 
Mozdulj Biatorbágy 2 45.000 90.000 
Családi egészségnap 1 45.000 45.000 
Kamasz kaland 4 30.000 120.000 
Gyaloglóklub 4 25.000 100.000 
    
  éves össz. költség 1.037.000 
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PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A 
NEKA azonosító:1968 
egyedi azonosító: 033598 
adószám: 15730088-2-13 
számlát vezető neve: UniCredit Bank 
számlaszám: 10918001-00000005-65370086 
képviseli: Tarjáni István - polgármester (dr. Hajdu Boglárka jegyző és Czuczor Orsolya 
Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzése mellett) 
mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről a 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
 
székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. 
adószám: 25931819-2-13 
cégjegyzékszám: 13-09-186856 
számlát vezető neve: UniCredit Bank 
számlaszám: 10918001-00000093-47640003 
képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 
 
mint Megbízott (a továbbiakban: Egészségügyi Ellátó)  
együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
 

1. Előzmények 
 

1.1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállalt a Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Önkormányzat által az Egészséges 
Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról – Az 
Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról 
szóló …./2021.(…….) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott 
mammográfiai szűrővizsgálatok lebonyolításához szükséges költségeknek a 
2021. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretéből történő 
biztosítására. 

1.2. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 
1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendeletét Biatorbágy Város Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetés). 

1.3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2021. évi költségvetésében kötelezettséget 
vállalt a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. által szervezett 
mammográfiai szűrővizsgálat megvalósításában és a szűrővizsgálatok 
lebonyolításához szükséges költségeknek a 2021. évi költségvetés Egészséges 
Biatorbágyért Program keretéből történő biztosítására 

1.4. A költségvetés 2.295.000,- Ft, azaz kettőmillió-kettőszázkilencvenötezer forint 
pénzeszköz átadásáról rendelkezik az Egészségügyi Szolgáltató részére a 2021. 
évi mammográfiai szűrővizsgálatok költségeinek ellátásához.biztosítására. 
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2. A Megállapodás tárgya 

 

2.1. Jelen megállapodás tárgya az 1.34. pontban szereplő pénzeszköz átadása az 
Önkormányzat részéről az Egészségügyi Ellátónak a mammográfiai 
szűrővizsgálat lebonyolításaának költségeinek biztosítása. 

2.2. A pénzeszköz átadása az Egészségügyi Ellátó bankszámlájára (10918001-
00000093-47640003) történő egyösszegű átutalással történik, az 2021. október  
hó 20.napján napjáig. 

2.3. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészségházban megvalósuló, a 45-65 
év közötti biatorbágyi női lakosok  számára szervezett mammográfiai 
szűrővizsgálat megvalósítási költségeinek fedezete. 

2.4. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.34. pontban 
meghatározott, 2.2. pont szerint átutalásra kerülőt összeget, kizárólag a 2.3. 
pontban meghatározott cél megvalósítására fordítja. 

2.5. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal rá, hogy az éves pénzügyi 
beszámolójában a fenti összeg felhasználásával elszámol. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

3.1. A Felek kijelentik, hogy bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a 
megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondhatja. 

3.2. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha az Egészségügyi 
Ellátó a 2.3. pontban foglalt feladatát nem látja el, illetve az Önkormányzat a 
fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére nem tesz eleget. 

3.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket egymás 
között elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út 
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 
eredményre, a jogvita eldöntésére a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét 
kötik ki. 

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 4 (négy) példányban írják alá.  

Biatorbágy, 2021. ……………….hó…….nap. 

 

……………………………………….                  …………………………………………………… 
Biatorbágy Város Önkormányzat                             Biatorbágy Város Egészségügyi  
Tarjáni István polgármester                                              Ellátó Nonprofit Kft. 

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 
                                                                                                  ügyvezető 
 
Ellenjegyzés: 
 
…………………………….. 
dr. Hajdu Boglárka jegyző és 
 
 
 
…………………………………. 
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Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzésével 



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) 
képviselő: Tarjáni István polgármester, dr. Hajdu Boglárka jegyző és Czuczor Orsolya 
pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével, 

másrészről: Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület (2051 Biatorbágy, Hámory 
Imre utca 13.., nyilvántartási szám: 13-02-0008021, adószám: 19303480-1-13, Számlaszáma: 
11742173-26050689) Dr. Baloghné Salamon Gabriella  elnök, mint Támogatott (továbbiakban: 
Támogatott) között az alábbi feltételek szerint: 

 

1/ Támogató, Támogatott részére a ..../2021.(......) számú határozatával a 1.742.000.- Ft, azaz 
egymillió-hétszáznegyvenkettőezer forint támogatást nyújt, az Egészséges Biatorbágyért 
Program terhére. 

Támogatás ütemezésének rendje:  

 

I. részlet: 2021. október 01. 2021. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért 
Program felhasználható szabad keretéből: 705.000.-  

II. részlet: 2022. március 1. a 2022 évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért 
Program keretösszegéből: 1.037.000.- 

 

A támogatásra vonatkozó időszak 2021. szeptember 1 napjától  2022. július 31. napjáig tart. 

 

2/ A Támogatott a 2021. évi költségvetés alapján kizárólag az alábbi konkrét célokra 
használhatja fel: 

 

- az Egyesület költségvetési programterve megvalósításának és a projekt fenntartása 
költségeinek fedezése a fenti határozat mellékletét képező kérelemben részletezettek alapján 
(a határozat és a kérelem jelen szerződés mellékletét képezi).  

4/  A Támogatott a támogatást 2022. július 31. napjáig 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 2022. augusztus 31. napjáig elszámol. 

callto:11742173-26050689
callto:10918001-00000005


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 
 

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

17/ Amennyiben  a Támogatott  visszafizetési kötelezettségét  nem  teljesíti,  köteles a 
támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni. 

Jelen szerződést Támogató és Támogatott elolvasás és közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá négy (4) eredeti példányban. 

Kelt: Biatorbágy, 2021. október ... 

 

 

 

 

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

Tarjáni István    dr. Hajdu Boglárka  dr. Baloghné Salamon Gabriella 

Polgármester         Jegyző                       elnök 

Támogató képviseletében  Támogatott képviseletében  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 

 

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

Czuczor Orsolya 

Pénzügyi Osztályvezető 
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