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Melléklet a 40/2021. (V. 20.) határozathoz 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről: 
Csabdi Község Önkormányzat 
Székhely: 2064 Csabdi, Szabadság utca 44. 
Adószám: 15727646-2-07 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Számlaszám: 11736020-15727646 
KSH statisztikai számjel:15727646-8411-321-07 
Képviseli: Huszárovics Antal polgármester, támogató (a továbbiakban: Támogató) 
 
másrészről: 
 
Bicske Kertvárosi Polgárőrség 
Székhely: 2060 Bicske, Aradi utca 18. 
Adószám: 14889664-1-07 
Bírósági nyilvántartási szám: 1491. 
Számlavezető pénzintézet neve:  
Számlaszám: 10102914-60486400-01004001 
Képviseli: Pathó Ferenc elnök, mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) 
 
Továbbiakban együttesen, mint Felek között a mai napon az alábbiak szerint: 
 

1. Jelen támogatási szerződés célja az Egyesület fokozottabb bevonása a település 
közterületi rendjének fenntartására irányuló munkába. Ennek során érvényesíteni kell a 
bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószermegelőzési, gyermek- 
és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat. További cél a 
település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság 
biztonságérzetének növelése 

 
2. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt célok 

megvalósításához az Egyesültet 10.000,- Ft/hó támogatást nyújt, melyet jelen szerződés 
aláírását követő 8 napon belül átutal a Támogatott fizetési számlájára. 

 
A Támogató a pénzügyi támogatást a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő 
testületének ___/2021. (_______) határozata alapján nyújtja. 

 
3. Támogatott – jelen szerződés aláírásával- vállalja, hogy a támogatást kizárólag a jelen 

szerződésben meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos kiadásokra 
használja fel. 

 
4. A Támogatott vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2022. 

január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Támogató részére. 
 

5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés által szabályozott 
jogviszonyukról származó esetleges jogvitákat elsősorban békés, tárgyalásos úton 
kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek jogvitáikra 
nézve kikötik a Bicskei Járásbíróság illetékességét. 
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6.    Jelen szerződés nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak. 

 
7.   Jelen szerződés 2 számozott oldalt tartalmaz, négy egymással megegyező példányban 

készült, melyből két eredeti példány a Támogatott, két eredeti példány a Támogatót 
illeti. 

 
 
Szerződő Felek a jelen szerződést, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
 
 

Csabdi, 2021. …………….  hó    ………... nap 
 
 
 
 
 

             ---------------------------------                                           ------------------------------------ 
        Csabdi Község Önkormányzat                                      Bicske Kertvárosi Polgárőrség 
                     Huszárovics Antal                                                                Pathó Ferenc 
                        polgármester             elnök 
 
 
 
 
 
jogi ellenjegyző:           
           
           --------------------------------- 
                   Dr. Sisa András  
                         jegyző 
 
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyző: 
 
          --------------------------------- 
                  Vida Krisztina 
              pénzügyi ügyintéző 
 


