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Támogatási szerződés 

 

 

Amely létrejött egyrészről  

Öttevény Község Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám.:  727826, székhely: 

9153 Öttevény, Fő utca 100. , adószám: 15727828-2-08, számlaszáma ………………….., 

képviseli: Dr. Bilder Zsolt polgármester), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) 

 

másrészről  

a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (9024 Győr, Szent Imre u. 2-4., 

adószáma: 15720773-2-51, számlaszáma: MÁK 10033001-01451540, képviseli: Csizmadia 

Gábor r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány), mint 

kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)  

 

együttesen felek (a továbbiakban: Szerződő felek) között alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételek szerint: 

 

1./ A támogatás célja 

 

A szerződést kötő Felek attól a szándékuktól vezéreltetve, hogy a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Rendőr-főkapitányság Győri Rendőrkapitányság munkájának hatékonyságát 

növeljék, ezáltal a közrendet és közbiztonságot erősítsék, az alábbi megállapodást kötik:  

 

Támogató kizárólagos tulajdonát képezi Öttevény Belterület 435 helyrajzi számú ingatlan, 

természetben 9153 Öttevény, Fő u. 86. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). A 

Támogató a jelen megállapodás megkötésével az Ingatlan …  m2 területű helyiségét ingyenesen 

Kedvezményezett használatába kívánja adni. 

 

Felek rögzítik, hogy az Ingatlan a Kedvezményezett tényleges birtokában van, a Felek által 

kötött megállapodás alapján.  

 

A Kedvezményezett az Ingatlant köszönettel elfogadja, és vállalja, hogy azt rendeltetésszerűen 

használja, és azt a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonságot fokozó 

tevékenységére használja fel. 

 

A szerződést kötő Felek kijelentik, hogy az Ingatlan a közbiztonság javítása érdekében körzeti 

megbízotti iroda helyiségként fog funkcionálni. 

 

2./ A támogatás összege 

  

Felek rögzítik, hogy a támogatás értéke: bruttó ……………. Ft / év. 

 

 

3./ A Támogatás felhasználásának szabályai 



 

 

 

Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott 

módon, a szerződésben meghatározott célra használja fel. 

 

Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant a tevékenységére vonatkozó 

mindenkor hatályos jogszabályokat betartva, mások jogait és törvényes érdekeit figyelembe 

véve használja, bérletbe, vagy harmadik személy használatába nem adja.   

 

A használat során Kedvezményezett mindent megtesz annak érdekében, hogy az ingatlan 

állagát megőrizze, bármely váratlan eseményről köteles Támogatót haladéktalanul írásban 

értesíteni. 

 

Kedvezményezett Támogató engedélye nélkül az ingatlanon olyan építészeti, átalakítási 

munkálatokat nem végezhet, amely felépítmény létesítésére irányul. Kedvezményezett nem 

jogosult továbbá az ingatlanon az állag sérelme nélkül el nem távolítható berendezési illetve 

felszerelési és egyéb tárgyakat elhelyezni. Ha Kedvezményezett Támogató előzetes 

engedélyének birtoklása nélkül végez ilyen munkálatot, köteles saját költségén az Ingatlan 

eredeti állapotát visszaállítani. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 

Kedvezményezett a Támogató előzetes hozzájárulása birtokában, kizárólag saját felelősségére 

és költségére végezhet az ingatlanon értéknövelő és/vagy egyéb beruházást, azonban annak 

megtérítésére semmilyen jogcímen, módon és mértékben nem jogosult. 

Kedvezményezett köteles az Ingatlan takarításáról gondoskodni. 

Az Ingatlan üzemeltetési költségeit a ……………………. viseli.  

 

A Kedvezményezett az Ingatlan használatával összefüggésben keletkezett hulladékot a 

Támogató által biztosított tárolóba ürítheti, a hulladék elszállítás költségét a Támogató viseli. 

 

Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett csak azon károkért felel, amelyek a nem 

rendeltetésszerű használatból származnak. 

 

4./ A támogatási szerződés hatálya 

 

Felek rögzítik, hogy Támogató az ingatlant határozatlan időre adja a Kedvezményezett 

használatába. 

 

Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírást követő napon lép hatályba és határozatlan 

időre szól. 

 

Bármelyik fél jogosult jelen szerződést a másik félhez intézett, írásbeli jognyilatkozattal, 3 

hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntetni. 

 

Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnését 

követően az Ingatlant átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett visszaadja Támogató 

részére.  

 

5./ Egyéb rendelkezések 

 

Jelen szerződés az országos rendőrfőkapitány jóváhagyó nyilatkozatával együtt érvényes. A 

megállapodás megkötéséhez az országos rendőrfőkapitány a ………………. számú iratban 

hozzájárult. 

 



 

 

A jelen megállapodás az Ingatlanra vonatkozó, a felek közötti jogviszony valamennyi feltételét 

tartalmazza. A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás megkötésével az Ingatlanra 

vonatkozóan megkötött korábbi szerződés hatályát veszti.  

 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeli formában történhet. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyezség útján 

próbálják rendezni. Amennyiben a Felek jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos vitás 

kérdéseiket más módon rendezni nem tudják, úgy a jogvita eldöntésére a Győri Járásbíróság, 

valamint a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

A Támogató kijelenti, hogy Magyarországgal szemben köztartozása nem áll fenn. 

 

Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok, így különösen 

gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II.28.) ORFK utasítás rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződést a Felek elolvasták és áttekintették, értelmezték, majd ezt követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Kelt: Győr, ………….. „    .”   …………., ………….. „      .”  

 

…………..…………………. 

Csizmadia Gábor r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőrfőkapitány 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-

főkapitányság képviseletében 

Kedvezményezett 

……………………………. 

 

Öttevény Község Önkormányzata 

képviseletében  

Támogató 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  

Győr, 20…………. „    .” 

 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizve: 

Győr, 20……… „   .” 

 
Melléklet:  

ORFK jóváhagyó nyilatkozata 

 

 

Elosztó rész:  

1.-2. pld. 

3. pld. 

4. pld. 

5. pld. 

6. pld. 

7. pld. 

 

 

Támogató  

GYMS MRFK GI Közgazdasági Osztály 

GYMS MRFK GI Igazgatási Osztály 

GYMS MRFK GI Műszaki Osztály 

Győri Rendőrkapitányság 

GYMS MRFK irattár 

 

 

 


