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Sárpilis Község Önkormányzata 

Sárpilis  

Béke tér 1. 

7145 

                                                                                                                      Tel/Fax:74/496-556 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 29.-én megtartott soron 

következő nyílt ülésére: 

 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019. (I. 29.) számú határozata  

 

Helyi Tv működtetésével kapcsolatos támogatási 

szerződésről 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a.) a Sárköz Természetjáró Egyesülettel (székhely: 

7145 Sárpilis, Rákóczi utca 1., képviseli Dr Figler Hedvig 

Melinda ügyvezető) – a Helyi Tv működtetésére a 

határozat melléklete szerinti tartalommal támogatási 

szerződést köt. 

b.) a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás önkormányzat nevében történő aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

            Felelős:   Figler János polgármester 

 

Határozatról értesül: Sárköz Természetjáró Egyesület 

                                  irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Támogatási szerződés száma:1/2019 

Támogatott adószáma: 18755042-1-17 

Számlavezető bankja: Otp Bank Rt. Szekszárd 

Bankszámla száma: 11746005-21217029-00000000 

 

 

Támogatási szerződés 
 

amely létrejött egyrészt 

 

Sárpilis Község Önkormányzata, (7145 Sárpilis, Béke tér 1. továbbiakban Támogató) 

képviseli: Figler János polgármester,  másrészt a Sárköz Természetjáró Egyesület (7145 

Sárpilis, Rákóczi utca 1. továbbiakban Támogatott)  képviseli: Dr Figler Hedvig ügyvezető 

között az alábbi feltételekkel: 

  

Felek rögzítik, hogy a Sárköz Természetjáró Egyesület 2018. december 1. napjától üzemelteti 

a Sárpilis Helyi Televíziót.  

 

1.) A Támogató kötelezettségei: 

Jelen szerződés szerinti feltételekkel a támogatási összeg biztosítása, ezzel a Támogatott 

megfelelő működésének elősegítése. 

 

2.) A Támogatott kötelezettségei:  

A támogatott összeggel történő elszámolás a működés fenntartása mellett 2020.március 31. 

napjáig. A Támogatott jogosult és köteles a támogatás összegét a Helyi Televízió működtetési 

költségeire felhasználni.  

 

3.) A Támogatási összeg: A Helyi Tv 2018.12.01.- 2019.12.31. időszakban esedékes 

működési költségeire: 378.770 Ft azaz háromszázhetvennyolcezer- hétszázhetven Forint, 

amelyet a Támogató a 2019. évi költségvetésének terhére biztosít. A támogatási összeg  

magában foglalja a Helyi Tv  25.400 Ft/ hó előfizetési díját, a Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság által megállapított  65.970 Ft/ év médiaszolgáltatási díjat, valamint az átutalási 

megbízások 8000 Ft/év banki költségeit. 

 

4.) Teljesítés ideje: A támogatási összeget a szerződés aláírását követően a Támogató  

egyösszegben a Támogatott  bankszámlájára átutalja. 

 

5.) A támogatási összeg kizárólag a fentiekben meghatározott céloknak megfelelően, a Helyi 

Tv működési költségeire használható fel. 

 

6.) A Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeggel legkésõbb 2020. március 31-ig 

elszámol. A Támogatott a nevére 2018.12.01.-től kiállított eredeti számlát, vagy számlát 

helyettesítő bizonylatot a következő záradékkal látja el: „Sárpilis Község Önkormányzata 

támogatása terhére elszámolva“ A záradékolt bizonylatok másolatát és a pénzügyi teljesítésről 

szóló bankkivonat vagy kiadási pénztárbizonylat másolatát hitelesíti és a fenti határidőig a 

Támogató részére megküldi. Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 169 §-a előírásainak. 

 

Eredeti számlának csak olyan bizonylatot fogad el a Támogató, amely egyértelműen 

tartalmazza: 
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- a Támogatott nevét, 

- a számla összegét, 

 

7.) A Támogatott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés 6.) pontjában leírt 

módon és határidőig a támogatási összeggel elszámol, illetve nem a szerződésben 

meghatározott célra költött összeget visszafizeti.  Amennyiben a visszafizetés nem történik 

meg, úgy az a 2020. évi önkormányzati költségvetés terhére nyújtandó támogatás összegéből 

levonásra kerül. 

 

8.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a szerződés fennállásának időtartama alatt, illetve a 

pénzügyi elszámolás megvalósulásáig a Támogató jogosult a támogatás szerződésszerű 

felhasználását folyamatosan ellenőrizni. E jogosultság egyaránt magában foglalja a helyszíni 

vizsgálatok tartásának, adatszolgáltatások bekérésének, valamint a szerződéssel kapcsolatos 

okmányokba való betekintésnek lehetőségét is. 

 

9.) Felek jogosultak a szerződést 90 napos felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal felmondani. A Szerződő Felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, amennyiben a másik Szerződő Fél a jelen szerződésből reá háruló 

kötelezettségeket súlyos mértékben, vétkesen megszegi. Az azonnali hatályú felmondást 

írásban és indokolva kell foganatosítani. 

 

10.) Szerződő Felek a szerződésből adódó, rájuk háruló kötelezettségek teljesítése során, 

valamint egymással szembeni eljárásaikban kötelesek a jelen szerződés előírásait 

maradéktalanul tiszteletben tartani. 

 

11.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyvben foglaltak 

az irányadók. 

 

12.) A jelen szerződést a Szerződő Felek képviselői együttes elolvasás és értelmezés után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 

 

Dátum: Sárpilis, 2019. január ….. 

 

 

 

  ……………………………..       …………………………… 

                       Figler János                          Dr Figler Hedvig 
 polgármester                       ügyvezető 

                                      Támogató                      Támogatott 

 
 

Záradék:  

Jelen szerződést Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete a………/2019. (I. …...) 

számú határozatával jóváhagyta. 

 

 


