
Előterjesztés 
2022. évi búcsú megrendezéséről 

1. előterjesztés száma: 64/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: megbízási szerződés-tervezet 
3. melléklet: támogatási szerződés-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Két év kihagyás után a járványügyi helyzet jelenlegi állása szerint ismét lehetőség nyílik a 
Búcsúvásár megrendezésére. 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001. évtől kezdve évről-évre a Bicskei 
Torna Clubot (a továbbiakban: BTC) bízta meg a Bicskei Búcsú megrendezésével.  

Az elmúlt évek tapasztalataira támaszkodva a Búcsú szervezési feladatai finomodtak, 
fejlődtek, a rendezői feladatokat a BTC egyre szervezettebben, gyakorlottabban látja el, 
gondolva a szükséges útlezárásokra, a bejelentési kötelezettségek megtételére, a rendezői 
személyi állomány megszervezésére.  

Emiatt javaslom, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz hűen 2022. évben is kérjük fel a BTC-
t a rendezvény megszervezésére.  

A Búcsú bevételeit önkormányzati támogatásként a BTC saját céljaira, szabadon használhatja 
fel. 

A Búcsú 2022. évben is a hagyományoknak megfelelően Pünkösdi ünnepet követő vasárnap, 
azaz 2022. június 12. napján kerül megrendezésre, helyszínéül az elmúlt években bevált 
iparcikk piac területét javasolom kijelölni.  

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 

Bicske, 2022. április 20. 

 

Bálint Istvánné 
polgármester 



1. melléklet a 64/2022. előterjesztéshez 
 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: 2022. évi búcsú megrendezése 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2022. évi Bicskei Búcsú megrendezésének helyszíneként a Bicskei iparcikkpiac 
területét (bicskei 2468/30 hrsz) jelöli ki. 

2. a Bicskei Búcsú megrendezésének napját 2022. június 12. napjában határozza meg. 
3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet (a továbbiakban: BTC) a 2022. évi Bicskei 

Búcsú lebonyolításával és a Búcsúvásár megrendezésével.  
4. a Búcsúvásárból befolyó bevételeket felajánlja a BTC támogatására. 
5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet, hogy a kijelölt helyszínt biztosítsa a 

rendezvény megvalósításához. 
6. felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontokban meghatározottak megvalósítása 

érdekében szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 
 

Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 



2. melléklet a /2022. előterjesztéshez 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS /TERVEZET/ 

amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4.) 
képviseletében eljáró Bálint Istvánné polgármester (a továbbiakban: megbízó), 
 
továbbá a Bicskei Gazdasági Szervezet (2060 Bicske, Kossuth u. 60-62.) képviseletében 
Nagy Attila igazgató (a továbbiakban: üzemeltető), 
 
másrészről a Bicskei Torna Club Egyesület (Bicske, Kerecsendi Kiss M. u. 2.) 
képviseletében Tessely Zoltán elnök (a továbbiakban: megbízott)  
 
között az alábbi feltételekkel, 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2022. (………...) határozata alapján: 

1. A megbízott vállalja a Bicske, Nagy Károly tér (bicskei 2468/30 hrsz) iparcikkpiac részére 
elkerített földrészlet igénybevételével az 5. és 6. pontban részletezett feltételekkel, 2022. 
június 12. napján a „Bicskei Búcsú” (a továbbiakban: Búcsú) megrendezését, amelynek során 
köteles: 

a.) az ideiglenes forgalmi rend változásának biztosítását megszervezni és az illetékes 
hatóság felé bejelenteni;  

b.) a rendezvénnyel járó korlátozással érintetteket kiértesíteni; 
c.) a Búcsú előtt jelentkező mutatványos és vásári helyigényeket folyamatosan 

nyilvántartani, és a kérelmezők részére helyet fenntartani;  
d.) a rendezvény területén a Búcsú ideje alatt a közlekedési és balesetvédelmi szabályokat 

betartani és betartatni; 
e.) a Búcsún a mutatványos berendezések elhelyezéséhez szükséges technológiai 

feltételeket (pl: villanyáram) biztosítani, költségeit viselni;  
f.) a mutatványos berendezések tulajdonosaitól, üzemeltetőitől, a területhasználat 

engedélyezése előtt a berendezés műszaki alkalmasságát igazoló tanúsítvány 
bemutatását megkövetelni; 

g.) az árusoktól a területfoglalás engedélyezése előtt az árusítási, szolgáltatási jogosultság 
igazolását megkövetelni; 

h.) gondoskodni arról, hogy a Búcsúban tiltott áruk árusítására ne kerülhessen sor; 
i.) a területhasználati díjakat az önkormányzati rendelet szerint meghatározni és beszedni; 
j.) közegészségügyi előírásoknak megfelelő illemhelyet biztosítani, azt folyamatosan 

üzemeltetni; 
k.) a Búcsú megrendezésével kapcsolatos hulladékot, szemetet a rendezvényről és annak 

környékéről elszállítani; 
l.) gondoskodni arról, hogy az 5. pontban meghatározott időpontra a helyszín eredeti 

állapotában az üzemeltető rendelkezésére álljon.  
m.) gondoskodni a 27/2008. (XII.3.) a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló KvVM-EÜM együttes rendeletének 1. számú melléklet 4. 
pontjában megjelölt határérték (55dB) betartásáról. 
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2. A megbízó köteles: 

a.) biztosítani a Búcsú megrendezésére a közterületet, 
b.) napközben a meghatalmazottjával ellenőriztetni, hogy az árusok jogosultak-e az 

értékesítésre és betartják-e az előírásokat; 
c.) rendelkezésre bocsátani a hatályos – közterületek használatáról szóló 2/2014. (I.17.) – 

önkormányzati rendeletet. 

3. A megbízott jogosult: 

a.) az 1. pontban megjelölt helyszínen a hatályos önkormányzati rendeletben foglalt 
helypénz beszedése mellett a jelentkező mutatványosoknak és árusoknak megfelelő 
helyet biztosítani, a helyi szokásoknak megfelelő időtartamra; 

b.) kitiltani a területről azokat, akik szabálytalanul, vagy a helypénz megfizetése nélkül 
foglalnak területet; 

c.) feladatai ellátására – szükség esetén – alvállalkozókat is megbízni, de ebben az 
esetben azok tevékenységéért ugyanúgy felel, mintha maga végezte volna; 

d.) a beszedett helypénzt – önkormányzati támogatásként – a Bicskei Torna Club céljaira 
felhasználni. 

4. A megbízó jogosult a szerződésben foglaltak betartását ellenőrizni. 

5. A Megbízó az 1. pontban meghatározott helyszínt 2022. június 10. napján (pénteken) 1500 
órától – 2022. június 14. napján (kedd) 1200 óráig biztosítja az alábbi feltételekkel: 

a) Június 10. napján (péntek) 1500 órától kezdődhet meg a mutatványosok települése a 
kijelölt területre. 

b) A mutatványosok, kereskedők kitelepülése, valamint a rendezvény ideje alatt a 
Kisfaludy utca 21-25-27 lakótömb parkolóinak, garázsainak megközelítését 
folyamatosan biztosítani kell a lakók részére. 

c)  A Kisfaludy u. 23. lakótömb zöldterületét, valamint egyéb zöldterületeket parkolás 
céljára nem lehet igénybe venni. 

d) A mutatványosok és vásározók a kijelölt területet a piac területének főbejáratain 
közelíthetik meg. 

e) A Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok a rendezvényről az esetleges 
zajhatások miatt legyenek értesítve. 

f) Az 1. pontban kijelölt területet a piac üzemeltetője adja át a Megbízott képviselőjének 
az átadásról készült jegyzőkönyv alapján. A rendezvényt követően a Megbízott az 
üzemeltetőnek adja át az eredeti állapotban a területet. Az Üzemeltető jogosult a 
rendezvény ideje alatt a terület használatát, állagát ellenőrizni. 

g) A területben, illetve annak infrastruktúrájában keletkezett kárt a Megbízott köteles 
kijavítani, vagy a javítás költségét megtéríteni az Üzemeltető részére. 

h) Amennyiben az Üzemeltető közüzemi szolgáltatást – villany, víz, szennyvízcsatorna, 
hulladék – biztosít a Megbízott részére, úgy annak költségeivel a Szerződő Felek 
egymás között számolnak el.  
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6. A Bicskei Búcsú megrendezésének további feltételei: 

a) A rendezvény megtartására 2022. június 12. napján (vasárnap) 8-21 óra között van 
lehetőség. 

b) Június 11. napján (szombat) 1000 órától 1600 óráig próbaüzem végezhető, 
zeneszolgáltatás nélkül. 

c) A zeneszolgáltatás csak a rendezvény napján, 2022. június 12. napján (vasárnap) 8-21 
óra között történhet. 

 

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 

 

Bicske, 2022. ………………. 

 

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

Tessely Zoltán Bálint Istvánné 
elnök polgármester 

megbízott megbízó 
 

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

Nagy Attila 
igazgató 

üzemeltető 
 

 
 
jegyzői ellenjegyzés: 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
ügyvéd:  
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 
amely létrejött egyrészről  
 
Bicske Város Önkormányzata  
 Székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 
 Számlavezető bank:  Takarékbank Zrt. 
 Bankszámlaszám:  50420410-100000128 
 Stat. számjele: 15727048-8411-321-07 
 Adószám:  15727048-2-07 
 Képviseli:  Bálint Istvánné polgármester 
mint támogatást nyújtó (a továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről 
Bicskei Torna Club Egyesület  

 Cím:    2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u.2. 
 bankszámlaszám:  73605113-10211971 
 adószám:   19820088-2-07 
 bírósági bejegyzési szám: Pk.60.264/1989 

  képviseli:   Tessely Zoltán elnök  
  Támogatott 
mint támogatást igénybe vevő, (továbbiakban: Támogatott),  
továbbiakban együttesen felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
 
I. Előzmények 
 
A Támogató a ………./2022. (……….) határozatában döntött arról, hogy a Bicskei Torna 
Club Egyesületet támogatja a Bicskei Búcsúvásár megrendezéséből befolyó bevételek 
összegével.  
 
II. A Támogatás részletszabályai 
 
Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja 
 

1. Támogató a jelen szerződés alapján az Előzményekben írt rendezvényből 
származó bevételek mértékéig vissza nem térítendő támogatást nyújt, elszámolási 
kötelezettség mellett. 
 

2. A Támogató a Támogatott sport célú tevékenységének eredményes ellátása érdekében 
nyújt támogatást.  
A támogatás felhasználás köre: csak és kizárólag a jelen szerződésben írtak. A 
támogatás konkrét célja: a meglévő létesítmények fejlesztése, működésének biztosítása, 
valamint sporttevékenység megvalósítása, az egészséges életmód támogatása, 
sportrendezvények szervezése. 
 

3. A Támogatott a támogatást másra nem használhatja fel, tudomásul veszi, hogy a II. 1. 
pontban megjelölt támogatási összeg kizárólag a fentiekben megjelölt célra fordítható.  
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Beszámolási, nyilvántartási kötelezettség  
 

4. Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg 
elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról 
2023. március 31. napjáig köteles az Áht. illetve annak végrehajtásáról rendelkező 
jogszabályok szerinti pénzügyi beszámolót készíteni, azt számlákkal és elkülönített 
nyilvántartással igazolni. 
 

5. Támogatott vállalja, hogy a beszámolóban ismerteti a támogatás felhasználásának, a 
támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi 
a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a 
támogatás felhasználásáról. 

 
6. Támogató a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 

visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon 
belül írásban értesíti a Támogatottat. 
 

7. A beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 
Támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja Támogatottat a kötelezettsége 
teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 
 

Ellenőrzés módja 
 

8. Támogató a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizheti. 
  

9. Támogatott biztosítja annak feltételeit, hogy Támogató ellenőrzési jogosultságát 
érvényesíteni tudja a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a támogatás 
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, 
valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.  
 
Támogatott vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, 
ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 
vizsgálatát a helyszínen is segíti. A támogatás összegét csak és kizárólag a jelen 
szerződésben írt módon lehet felhasználni. Az ennek megfelelő felhasználást a 
támogatott köteles bizonyítani és igazolni. Kétség esetén a támogató jogosult arra, 
hogy a támogatottat további adatszolgáltatásra, a szerződésszerű felhasználás további 
bizonyítására szólítsa fel. Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 2023. 
március 31. napjáig beszámolót és elszámolást (együttesen: beszámoló) készíteni és 
átadni a Támogató részére (számadási kötelezettség). 
 
A beszámoló részei: 

 
a.)  szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról 

(rövid, maximum három oldal).  
 
     b.) pénzügyi elszámolás:  
 
Támogatott köteles az elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, 
kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), illetve a kifizetés tényét igazoló 
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egyéb – számviteli előírásoknak megfelelő – dokumentumokat, számlát helyettesítő 
bizonylatokat Támogató részére elszámolás keretében átadni. A Támogatott 
egyidejűleg külön nyilatkozatot ad ki a Támogató részére arra vonatkozóan, hogy a 
támogatást más kifizetéseinél nem használta fel. Ezt a tényt minden számlára és 
bizonylatra is rávezeti, és azzal a nyilatkozattal záradékolja a bizonylatokat, hogy „a 
számlában, a bizonylatban foglalt összeg a ………/2022. (………) képviselő-testületi 
határozat alapján került felhasználásra”. 
 
A támogatás lezárására a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kerül sor. A 
beszámoló benyújtását követő 60 (hatvan) napon belül a támogató írásban nyilatkozik 
a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos, illetve egyéb okból 
nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a 
támogató 8 (nyolc) napos határidő tűzésével a támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 
Amennyiben a támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 
kötetezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást rendeltetés- illetve szerződésszerűen használta-e fel, a támogató a 
jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű kamattal növelten kötelezheti 
támogatottat a támogatás visszafizetésére. 
A fentiekben foglalt kötelezettségek támogatott által történő megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

 
A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az 
alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 
 
a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő 
időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem 
kezdődik meg, vagy a Támogatott a támogatás igénybevételét neki felróható okból 
nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést 
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény 
benyújtásakor, 
c) az Ávr. 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 
meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt 
ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 
e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, 
és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet 
ellenőrizni, 
f) a Támogatott az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja, 
g) a Támogatott a jelen szerződés II./4. pontjában írt határidőig sem teljesítette, 
vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 
h) a Támogatott a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik. 
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A támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak 
felmondása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények 
 

10. Támogatott vállalja, hogy a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő 
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő 
elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét 
ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben Támogató részére 
visszafizeti.  

 
11. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki 

alapkamat kétszeresével megegyező összeg.  
 

12. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Az ügyleti kamat számításakor a 
visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes 
idejére. 

 
13. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és 

annak kamatait az állami adóhatóság Támogató megkeresésére adók módjára hajtja 
be. 

 
14. A Támogatott a kamatot a támogatás összegével együtt köteles a Támogató részére – a 

fejrészben meghatározott – számlaszámra visszafizetni. 
 

 
Támogatott nyilatkozatai 

 
Támogatott - jelen támogatási szerződés aláírásával - kijelenti, hogy  
 

a) a szerződés aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes 
illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési 
könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban 
előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,  
b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása 
nincs,  
c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,  
d) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, a valóságnak megfelelnek, hitelesek., 
e) valamint hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban, vagy egyidejűleg  
 
                   nem nyújtott be                 benyújtott 
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Egyéb rendelkezések 
 

15. Támogatott – jelen támogatási szerződés aláírásával - kötelezettséget vállal arra, hogy   
a) jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt 
költségeket más támogató felé nem számolja el,  
b) a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatokat az ellenőrzési lehetőség fennállásáig megőrzi, 
c) teljesíti az Ávr. 76. § (1) bekezdés j. pontja szerint bejelentési kötelezettségét 
nyolc napon belül. 
 

16. Támogató, ha a 14. d) pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez az 
abban meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően 30 
napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a támogatás 
feltételeinek módosítására, annak visszavonására, az attól történő elállásra, annak 
módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
 visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. 

 
A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó 
bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje a szerződés aláírásától számított 5 
év. 

 
A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonására lehetőség 
van, a közreműködők által megvalósítható tevékenységek a támogatási cél 
megvalósításával kapcsolatos kivitelezési munkákra terjed ki. 

 
Az adatszolgáltatásokhoz és az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az azokban 
bekövetkező változásokat a Támogatott a Támogató felé köteles bejelenteni, a 
bejelentési kötelezettség elmulasztása a támogatás, ill. annak egy része 
visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után. 

 
17. A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 

kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 
 

18. Felek a vonatkozó jogszabályi előírásokról, így különösen az általános forgalmi adóról 
szóló tv., a számvitelről szóló tv., valamint a nyugta adását biztosító 23/2014 (VI.3.) 
NGM rendelet tartalmi és alaki követelményeiről tudomással bírnak, ezen előírásokat 
vállalják megtartani. 
 

19. E szerződés alkalmazásában Támogató kapcsolattartója: Molnár Enikő. 
 

20. Támogatott – jelen támogatási szerződés alapján – tudomásul veszi, hogy az, aki az 
államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 
kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozóan tájékoztatást adni. 
 

21. Támogató tájékoztatja a Támogatottat arról, hogy a fentiekben rögzített felvilágosítás 
megtagadása esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő,  

 a Támogató a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását 
 kezdeményezheti. 
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22. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht. Ávr. és a 
vonatkozó egyéb végrehajtási jogszabály rendelkezéseit tekintik alkalmazandónak. 
 

23. Felek kijelentik, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően érvényesen és 
hatályosan megalakult és működő szervezetek, és a jelen szerződést képviseletükben az 
aláírási és döntési jogosultsággal és felhatalmazással rendelkező személy írta alá. 
 

24. Támogatott tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási 
előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel érvényes visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés 
alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 
Ennek megfelelően  

 
Az Áht. 50. § *  (1) bek alapján: 

Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki 
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 
……………………….. 
c) *  átlátható szervezetnek minősül. 

Az Egyesület képviselője a jelen okirat aláírásával – polgári és büntetőjogi felelőssége 
teljes körű tudatában – nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. 
§ (6) és az 50. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek 
minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontjának megfelelően és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. 
 

25. Támogatott tudomásul veszi, hogy az Áht. értelmében a kötelezettséget vállaló 
Támogató ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések 
elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott 
adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi 
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 

 
26. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa Átláthatósági 

nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen - az átlátható szervezeti minőségét 
befolyásoló – változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági 
nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldi a Támogató  
részére, vagy amennyiben Támogatott már nem minősül átláthatónak, úgy azt 
haladéktalanul bejelenti. 
 
 

28.   Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint  a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet 
(„GDPR”) rendelkezéseit.  

29.     Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv#lbj297idb07f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv#lbj299idb07f


7 
 

Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, 
illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez 
indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. 
keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek 
minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja továbbá a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik 
mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és 
mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 

 
Felek képviselői a jelen támogatási szerződést elolvasás és gondos értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
Bicske, 2022. április.…….   
 
           ….................................................. 

Bicske Város Önkormányzata 
        Bálint Istvánné polgármester 

 
 
 

……………………………………. 
          Bicskei Torna Club Egyesület 
   képviseli:Tessely Zoltán    

     elnök  
  
 
jegyzői ellenjegyzés: Fritz Gábor jegyző  Pénzügyi ellenjegyzés: Molnár Enikő pénzügyi 

irodavezető 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
Dr. Kelemen Péter ügyvéd 
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