
 

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

2021.  

 

amely létrejött egyrészről 

 

 

Dorog Város Önkormányzat (székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. adószáma: 15729741-2-

11, bankszámlaszám: 11740023-15385743, képviseli: Dr. Tittmann János), mint Támogató (a 

továbbiakban: Támogató) 

másrészről  

 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. 

adószáma: 15729590-2-11, képviseli: Szücsné Posztovics Ilona polgármester) mint Támogatott 

(a továbbiakban: Támogatott) 

 

együttesen: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 2021. évben 

megalakult a Városi Diák és Ifjúsági Önkormányzat (a továbbiakban: VDÖK), melynek célja 

a város diákságának érdekképviselete. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

mindenkori költségvetés terhére biztosítja a VDÖK működéséhez szükséges feltételeket, 

valamint támogatja a VDÖK által szervezett programok és rendezvények megvalósítását, a 

VDÖK működéséhez szükséges szakmai támogatást TMJV Polgármesteri Hivatalának 

Intézményfenntartási Irodája biztosítja. 

A VDÖK elfogadott munkatervvel, programtervvel rendelkezik. 

2.  Fent leírt előzmények után Támogató a Támogatott részére 2021. évben 300 000 Ft, azaz 

háromszázezer forint összegű támogatást nyújt, a Városi Diák és Ifjúsági Önkormányzat által 

kezdeményezett I. Megyei Ifjúsági Bál megvalósításához. 

3. Támogatott vállalja, hogy: 

- a támogatást kizárólag a megjelölt célra fordítja. 

- a Városi Diákönkormányzat 2. pontban szereplő esemény promóciója, megvalósítása 

során megjeleníti a Támogató nevét.  

4. A Támogató vállalja, hogy az egyszeri támogatást a Támogatott OTP Bank Nyrt. Komárom- 

Esztergom Megyei Igazgatóságánál vezetett. 11740009-15384481 számú bankszámlájára 

jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 30 napon belül átutalja. 

5. Amennyiben a Támogatott a támogatást nem a jelen szerződés 2. pontjában rögzített célra 

használja fel, köteles az adomány - a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:155 § szerinti, kamattal növelt - összegét a Támogató részére 

visszafizetni. A visszafizetést a Támogató által megjelölt időpontig és általa megjelölt 

pénzforgalmi számlájára kell teljesíteni. 
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6. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit 

nem teljesíti, a későbbiekben Adományozótól adományt nem kaphat, 

7. Jelen szerződésben szabályozott és nem szabályozott kérdésekben a mindekor hatályos 

Polgári Törvénykönyv, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései irányadóak. 

8. Jelen megállapodás, amely két (2) oldalas, három (3) eredeti példányban készült. 

Jelen szerződést a felek elolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

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

        Tatabánya Megyei Jogú Város         Dorog Város Önkormányzata 

        Önkormányzata      

        képviseletében:      képviseletében: 

  Szücsné Posztovics Ilona polgármester     Dr. Tittmann János polgármester 

          Támogatott        Támogató 

 

 

                                               Pénzügyi ellenjegyző:                                   
 

                                      ………………………………………………………… 

                                      Dorog Város Önkormányzata 

                                                                                    Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető                      


