
TÁMOGATÁSI   SZERZŐDÉS (tervezet) 

ikt. sz. : 13925-3/2016. 

 

 

amely létrejött egyrészről a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH. szám : 15724540-8411-321-03, képviseli : Szemereyné 

Pataki Klaudia polgármester) mint támogató (továbbiakban : Önkormányzat), 

 

másrészről  a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10., Adószám : 15329846-2-

03, Bankszámlaszám : 10025004-00282730-000000) mint támogatott (továbbiakban : 

Főiskola) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/20.(II.19.) önkormányzati rendelete 2/b 

mellékletének 1413031 Városüzemeltetési, kommunális feladatok megnevezésű előirányzata 

terhére a Főiskola részére 5.000.000.-Ft összegű támogatást biztosít. Az összeget egy 

részletben utalja át a Főiskola 10025004-00282730-00000000 számú bankszámlájára. 

 

2. Előzmények : 

A Főiskola Kertészeti Főiskolai Karán folyó parlagfűvel kapcsolatos komplex kutatások több 

elemből állnak. az egyik terület az, hogy milyen módon lehet a saját biológiai fegyverét a 

parlagfű ellen fordítani. Vagyis hogyan lehet olyan növényi hatóanyagokat felhasználni, 

amelyek ugyanúgy viselkednek a parlagfűvel szemben, mint ahogyan a parlagfű más 

növényekkel. A természetes hatóanyag kevésbé mérgező, megvan a természetes lebomlási 

láncolata, és nem dúsul fel az élővizekben, talajban. A Kiskunsági Nemzeti Park kísérleti 

területén a módszer látványos eredményeket hozott. A kezelt parcellán a parlagfű eltűnt és 

visszaállt a természetes vegetáció. Kertészeti Főiskolai Karon azzal is foglalkoznak, hogy 

bizonyos környezetszennyezési tényezők pl.: a porszennyezettség, hogyan erősítik fel a 

parlagfű pollenjének hatását. Így fordulhat elő, hogy a vidéken élő lakosság körében kevesebb 

az allergiás, mint a városiak között. A Főiskola környezetgazdálkodási agrármérnök szakos és 

a kertészmérnök mesterszakos hallgatóinak bevonásával a szennyezett területek 

feltérképezését és a védekezés komplex módon történő kidolgozását tervezi.  

A 2015. évben kötött támogatói szerződésben megfogalmazott feladatokat a Kertészeti Kar 

sikeresen valósította meg. A kutatás folytatása a téma rendkívüli jelentőségét tekintve 

indokolt, valamint újabb kutatási célkitűzések kerültek előtérbe. 

 

3. A kutatás tárgya :  

 

Az önkormányzat jelen támogatási szerződés aláírásával támogatni kívánja a Főiskola 

parlagfű elleni kutatási tevékenységét, amelynek részeként a Főiskola az alábbi 

részterületekre kiterjedő kutatásokat végez: 

- - A Főiskola az önkormányzattal egyeztetve folytatja a parlagfű monitorozását, 

kiemelve az uralkodó szélirány (É-Ny) felőli területeket. A monitorozás eredményéről a 

Főiskola parlagfű térképet és idődiagramot készít és ad át az önkormányzatnak. 

- - A parlagfű pollenadatok és légszennyezési mérési eredmények összehasonlító 

vizsgálata, por és ózon adatok kiegészítve nitrogén-oxidok szennyezési értékeivel. 

- - Összehasonlító parlagfű irtási kísérletek során vizsgálja a mechanikai gyomirtás-, a 

klasszikus herbicides kezelés és a bioherbicides környezetkímélő kezelés hatásait és 



összehasonlítást végez a gyakorlati alkalmazhatóság érdekében azok fajlagos bekerülési 

költségeiről. A kísérleti területeket az önkormányzattal közösen jelöli ki. 

- - A bioherbicides kezelés szelektivitását és költséghatékony megvalósítását tovább 

kell növelni az értékes gyepalkotó fűfajok megkímélése érdekében. 

- A kutatás eredményeit szakmai folyóiratokban és tudományos előadásokon ismerteti a 

Kertészeti Kar, megjelölve Városi Önkormányzat támogatási szerződését. Az előző évhez 

hasonlóan sajtótájékoztatókon is nyilvánosságot kapnak a kezelések, valamint ezek 

eredményei. 

 

4. A program időtartama 12 hónap, mely az előkészítés-, megvalósítás-, eredmények 

kiértékelése-, tudományos eredmények publikálása-, országos referencia munka elkészítése 

munkafázisokból állna. A támogatás felhasználásának határideje 2017. szeptember 1. 

 

5. Az elszámolás módja  

A Főiskola összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt pénzügyi elszámolást, valamint a 

támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai beszámolót készít. 

A Főiskola az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 példányban 

köteles eljuttatni az Önkormányzat részére 2017. október 31-ig. 

 

a) A Főiskola az elszámolás mellékleteként köteles a kifizetést igazoló bizonylatok 

sorszámozott, aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatait benyújtani, melyek eredeti 

példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával 

együtt. 

 

b) A Főiskola elszámolásának számszaki ellenőrzését Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya, szakmai ellenőrzését a Városüzemeltetési 

Osztálya végzi. 

 

c) A Főiskola tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök 

meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportja az éves 

ellenőrzési tervében a helyszínen ellenőrizheti. 

  

6. A Főiskola tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 4. pontjában 

megállapított határidőig a támogatás elszámolása nem történik meg – az átutalás napjától 

számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban : Ptk.) 

meghatározott mértékű kamattal megemelt összeggel együtt - a támogatás összegét az 

Önkormányzat erre irányuló felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles 

visszafizetni az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15337544 számú 

bankszámlájára. Fizetési késedelme esetén a Főiskola a Ptk. szerinti késedelmi kamatot 

köteles megfizetni.  

 

Az Önkormányzat kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére 

újabb támogatás három évig nem folyósítható. 

 

7. A Főiskola a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy köztartozása 

nincs. 

 

8. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki. 

 



8.1. Önkormányzat részéről kapcsolattartó : Kasza Gábor Városüzemeltetési csoportvezető 

(elérhetősége : tel. : 20/570-77-70) 

 

8.2. Főiskola részéről kapcsolattartó :  Dr. Pölös Endre (elérhetősége : tel. :  30/498-5241) 

 

9. A Főiskola kötelezettséget vállal arra, hogy ha az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott 

adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti az Önkormányzat felé. 

 

10. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik – hatáskörtől 

függően – a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

irányadóak.  

 

A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

amelyekből 1 példány a Főiskolánál, 2 példány pedig az Önkormányzatnál marad.  

 

Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták.  

 

Kecskemét, 2016….. 

 

 

 

   Kecskeméti Főiskola                   Kecskeméti Főiskola       Kecskemét Megyei Jogú Város 

Kertészeti Főiskolai Kar        Kertészeti Főiskolai Kar        Önkormányzata 

     Dr. Pölös Endre            Dr. Ferencz Árpád           Szemereyné Pataki Klaudia 

      vezető kutató                               dékán                       polgármester  

 

 

 

 

  Kecskeméti Főiskola                     jóváhagyta :  

     Dr. Ailer Piroska                 Kecskeméti Főiskola   

rektor                                kancellár     

 

 
A támogatás jelen szerződés szerinti 5.000.000.-Ft összegének fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 

szóló 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 1413161 számú alapján „Parlagfű elleni védekezés” 

megnevezésű előirányzatán rendelkezésre áll. 

 
Keretgazda 

Pénzügyileg ellenjegyzem :  

 

______________________________ 


