
4. száműmelléklet

Í22 l 20 15.(v. 1 4.) sz. határ ozat
2. számú mellék|ete

TÁMoGAľÁsr sZERZoDÉS

amelyet egyrésztő| név:Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺízsefvárosi Onkorm ányzat
székhe1y:1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: dr.Kocsis Máté polgáľmesteľ
c é gs e gy zékszám| ny l|v ántart. szám.. 7 3 57 t5
adő szám: |' 57 3 57 | 5.2. 42
statisztikai számj el : |'57 357 15-8411-321-01
szám|av ezętő neve : S B ERBANK Ma gya r or szág Zrt.
száłria sztlrla: t 4 1 0 03 0 9 - |02139 49 -0 1 0 0 0 0 0 6

mint Támogatĺó,

másrészről név: Magyaľ Testgyakoľlók Kłire HUNGÁRIA Football Club
székhelye: l087 Budapest, Salgótarjáni út I2-I4.
adőszám: 01 -02-000697 0
képviselő : Jakobsen József klub igazgatő
ađőszám: 1 8 1 53 134-2-42
statisztikai számjel 1 8 1 53 |3 4-93 12-521 -0l
számlavezető neve:
fo lyó száml aszźlma: I 020 1 09 9 - 40 4 6 6 0 02 -0 0 0 0 0 0 0 0
mint Tám o gatott, továbbiakban e gytittesen : Felek

kötöttek a mai napon' az a|ábbi feltételekkel :

Kormźnyzati funkció:

1. A támogatás nyújtásának előzményeio ktĺrülményei

A Támogató a Támogatottnak vissza nem térítendő bruttó 3.000.000'.Ft, azaz hárommillió
foľint összegű támogatást nyújt a Támogatott női labdarugó szakosztáIyanak támogatása
céIjábő|.

2. A' szerződés tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatáĺozotttźtmogatástkizźtro|ag a Támogatott női labdaľugó
szakosztáLynak trĺmogatása' spoľtszakrnai feladatainak el|źtása cé|jabő| személyi jellegű
ráfordítások (edzők, gyuró, spoľtorvos, kIubigazgatő, asszisztens béľe, jarulékai, étkezési
kĺlltségek) és dologi kiadások (személyszá||ítási szo|gźtltatźĺs, sportfelszere|és, MLSZ-nęk
ťlzeteĺdő versenyeztetési kĺiltségek, edzőtábor költségei) teljesítése keretében haszná|hatja
fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).
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3. A támogatás foľmája, łisszege, forľása

3.1. A Támogatő az osszesen bruttó 3.000.000,- Ft összegű) azaz hárommillió forint
támogatást jeIen szerzőďés aláírásátőI sztmított 8 napon beliil átutalja a Támogatott 10201099-
40 466002-00000000 szélmĹl szám|t!ár a,

3.2. Atźrrlogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3.3. A támogatás forrása: a Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuarosi Önkormtnyzat
Képviselő-testtiletének a 2015. évi koltségvetésľől sző|ő 612015. (II.20.) önkormányzati
rendelet 11105-es címen található 3'000.000,- Ft, azaz hárommillió forint <ĺsszegben.

3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatttrozot1 támogatási összeg a

rendelkezésére álI.

3.5. A Támogatott a jelen szerzódés a|áfuásával nyilatkozik aľľól, hogy a jelen szerzodés 2.

pontja szerinti szakmai feladatok tekintetében áfaladőIevonási jog nem illeti meg, és az
adőlafateľhet másľa nem haÍítia át.

4. A' támogatás folyósítása

4.|. A Támogató atámogatást pénzintézeti tltuta|ással teljesíti a Tĺĺmogatott jelen szerződés
bevezeto rendelkezései köľében megadott bankszám|ájára egy összegben a jelen

szęrzőďés mindkét féI źital ttjľténő a|ttírásátőI szźmított 8 napon beltil.

4.2. A Támogatott tudomásul veszí, hogy a tészére az éita|a megadott bankszámláĺa źltutalt

összegért aTámogatő írányábaĺ _ a jelen szerződéssel összefiiggésben - feltétel nélkül
és teljes mértékben, objektív felelősséggel taltozik, függetlentil attő|, hogy ki a

szám|atulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárő|ag a jelen szeľződésben
meghatározolt cé|ra haszná|hatja fel. A Támogatott kiztlrő|ag a tźtmogatás

feIhaszntiásanak iđőtartama alatt felmeľĹilt és a szakmai feladatok megvalósításához
Szorosan és k<jzvetleniil kapcsolódó költségeket számolhatja el.

5.2. A tźrnogatás felhasználásanak

kezdő ĺdőpontja:
véghatárideje:

2015. januáľ 01
2015. december 31.

5.3. Felek a jelen szerzodés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:
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Rókusfalvy-Bodor Gergely
4s9-f130
bodoľg@j ozsefvaľos.hu

a Tźlmogatott részéről: Jakobsen Jĺízsef

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kłitelezettség

6.1'. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás fe|haszná|ását a Támogatő, a támogatás
fe|hasznáItlsának e||enőrzésére jogszabáIy źlltal meghatározott szervek, a felhasználás
kezdo időpontjátó| a beszámoló benyújtźsára a jelen szerződésben rogzitett határidőt
k<jvető 5 év elteltéig' bármikor, bĺáľholellenőrizheti.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nffitott
támogatás a százezer foľint értéIĺJraúrt meghaladó értékv áru beszerzéséte vagy
szolgźitatás megrendelésére irányuló szerzodéstkízárőIag írásban kĺjthet. Irásban kötött
szętzódésnek minősül az elktildött és visszaigazolt megĺenđelés is. Az irásbeli alak
megsértése a szerzőđés éľvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

6.3. A Támogatott köteles a tźlmogatási összeget elkülcjnítetten kezelni és a támogatási
összeg fe|haszná|ásźra nézve elkülönített számviteli nyilvantaľtást vezetní' illetőleg a
felhaszná|ást dokumentźiő szźtrrl|źkat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a
Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhętő módon kezelni és
nyilvĺíntaľtani' valaminta beszámoló benyĄtásźtra a jelen szerződésben
rogzítetthatariđőtóI kezdődően a vonatkoző jogszabá|yi előíľások szerint megőľizni. A
Támogatott ezen tiů is kĺjteles minden, az el|enorzéshez sztikséges felvilágosítást és
egy éb segítséget megadni.

6.4. A Támogatott a tiímogatás felhasznźl|ásźnő| legkésőbb 2016. február 15.ĺg ktiteles
írásban szakmai zźtrő beszámolót és péĺuugyí zźnő e|szźmolást készíteni és átadru a
Támogató szal<ĺnailagilletékes ngyosztá|ya (HumánszolgźitatásilJgyosztáIy) tész&e.
A Támogatő részérő|' a szahnai beszámoló és pénzügyi elszámo|ás elfogadására és a
teljesítés igazolásźlra a polgármesteľ jogosult jelen szęrződés 6.6. pontjában feltiĺntetett
határíđőn belül.

6.5. A beszámolónak és az elszźlmolásnak a kĺivetkezőket kell tarta|maznía:

a) szakmai beszámoló: szahnai értékelés atźĺrlogatźls céljának megvalósulásáról;

b) pénzngyi elszámolás: a felmeriilt költségeknek a felhasznáIás jogcíme szerinti _ a
támogatás cé|jának megvalósuIźséłtoz k<jthető - tételes felsoľolása, a fe||lasználási
időszak,hoz igazođő, a Támogatott nevére sző|ő száĺľťrźk, bérjegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasznáIźsra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb
dokumentumok (megľendelő, támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatźnak,



kifizetést igazo|ő dokumentumok bankkivonat, pénzttlrbizony|at _hitelesített

másolatának benyújtásával, valamint a szám|źk. és bizonylatok adataival megegyezően
kitöltött, a jelen szęrzodés I. szźlmumellékletét képezó Elszámoló Lap benyújtásával.
A Támogatott a felhaszná|ást dokumentáló eľedeti száĺnláWa, bizonylatokľa, egyéb
okiratokĺa koteles ráíĺľri: ,,Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
Onkormányzat felré Ft (azaz . forint) tisszegben
el szá m o lva''.Nem magy ar or szági fizető e szko zb en történő p énzugy i el számo lás e s etén

a számlaösszesítőn a sztmla ttrgyćt magyar nyelven is, továbbĺí a számla összegét a
szám\a teljesítése napjan érvényes MNB középaľfolyamán forintra átszámítva is fel
kell ttintetni.

6.6. A Támogatott abeszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen a támogatás felhasználásának ľészletes ellenőrzéséľe. A Támogató a beszámolót
és az e|számolást a beérkezést követően megvizsgálja, és abeérkezést követő 60 napon
beltil dönt annak elfogadásáľól vagy elutasításaról. A Támogató döntéséről és az eset|eg
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszaÍizetésének kĺjtelezettségéro| a dontéstől
szźnnitott 10 napon belül íľásban értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a
beszźmolźłsľa, elszámolásľa vonatkozó kötelezettségét hattnidőre nem teljesíti vagy a
hatáľidőben benyújtott beszámoló, e|számo|ás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen
szerzódés I. sz. mellékletét képező Elszĺímoló Lapnak megfelelően teljesíti, ugy a
Támogató 30 napos határiđő megjelĺilésével írásban felszólítja a Tźlmogatottat a hiany
pőt|ásfua, melynek beérkezését követően 30 napon belül dönt annak elfogadásáľól.Felek
togzítík, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megáIlapítását, hogy a
támogatást a Térnogatott ľendeItetésszerúen hasznáIta.e fel. A Támogatott tudomásul
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelenszerzodésben foglaltak szeľint, teljes körűen el nem
számolt a támogattls ĺisszegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem
ľészęsíthető.

6.7. Támogatott a fe|hasznáIás és az elszámolás hataľidejének módosítására irányuló
kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benýjtási határideje a
fe|hasznźiás hataľidejének módosítása esetében a szeruőđés 5.2. pondában
meghatźrozott felhasználási hatźttidó, az e|számolási határidő módosítása esetében a
szerződés 6.4. pontjában meghatározotl. elszámolási hatańdő. Támogató a módosítást
írásban engedélyezheti.

6.8. A Támogatott koteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a
költségvetési támogatást ellenőrzo szewezetekkel együttműkođĺi, az ellenőrzést végző
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a
megvalósítást igazolő okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a
fizikai teljesítés vizsgá|atában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogatő e|á||álsi, felmondási joga, atáłmogatáls visszafizetése

7.|. A Támogató a jelen szeruődéstől való e|á||ásra vagy a szerződés azonna|i hatá|yu

felmondására jogosult, ha:

a) a Támogatott jogosulatlanulvette igénybe attlmogatźtst, vagy
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aTámogaÍott a támogatásľól szóló döntés tartalmát éľdemben befolyásoló valótlan'
hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett

olyan kĺirülmény meľül fe|, vagy jut a Támogatő tudomására, amely a|apján az
ti|amháztartási törvény végrehajtásttrő| sző|o 36812011. (XII. 31.) Korm. ľendelet
(a továbbiakban: Avr.) 76. $ (1) bekezdésében foglaltak szerint nem köthető
támo gatási szerzo dés, v agy

a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, taľtós akadá|yba ütkĺjzik vagy a jelen
szerződésben foglalt titemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerzőđésből, illetve az azzal
kapcsolatos jogszabályokból eredő kĺjtelezettségeit, így különĺisen nem tesz eleget
ellenőrzéstiĺľési kötelezettségének (az e||enőrzés során felróható magatarttsźwal az
e||ęĺ.ótző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek kovetkeztében a támogatott
tevékenysé g szabá|yszeľű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vaEY

a Támogatott a jelen szerzőđésben meghatározott vagy a szerződés megktitésének
feltételeként jogszabtl|y á|ta| e|óírt nyilatkozat baľmelyikét visszavonj a,Yagy

a Támogatott a jelen szeľződésben meghatározott. (rész)beszámoló,
(ľész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a
(rész)beszámolót' elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogatő
nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan ĺyilatkozatottesz, vagy a Támogató olyan koľülményróI szerez
tudomást, amely a jelen szerzódés felmondását, illetve az attő| való elállást
mega|apozza, aTámogató felfiiggeszti atétmogatás folyósítását, és erről aTámogatottat
írásban tájékońatja.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem hasznáIt összeg maľadt vissza, vagy el nem
fogadott elszámolás miatt visszaťĺzetési kötelezettség keletkezett, úgy azt aTámogatott
az elszźlmolási hatáľidőt követő 15 napon beliil, egy ĺisszegben köteles visszafizetni a
Támogató tészéte a Támogató által meghatźlrozott (14100309-|0213949-01000006
számú) szźlmIźr a, a szer ző désszám me gj el ĺj l é sével.

7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott
nyl|atkozata ellenére a tźlmogatás felhasználása során a ťlzetenđő adőjábő| rá áúharitott
vagy az áIta|a megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra átháĺítotĺa, a
levonásba helyezett vagy źttharított és aTánogatő áItaI is tĺĺmogatott általános forgalmi
adó ĺĺsszegének megfelelő támogatáSt köteles a Támogatő Észére a Támogatő á|tal
meghattltozott (14100309-10213949-01000006 számú) szfuriáĺa, a szerződésszám
megjelölésével 15 napon beliil visszaťlzetnie Polgáľi Törvénykönyvről szőIő 2013. évi
V. törvényben (Ptk.) meghatźlrozott kamatnak megfelelő kamattal nĺjvelt méľtékben. A
kamatszárritás kezdo időpontja a támogatásnak a Támogatott bankszámlájźna
érkezésének napja, utolsó napjaavisszaťlzetési k<jtelezettség teljesítésének napja.

7.5. Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerzóđésben meghatározott visszafizetési
kĺjtelezettsége teljesítésével késedelembe esik, kĺiteles a késedelem iđejére a Ptk.-ban
me ghatár o zott ké s edelmi kamatot ťlzetru.

b)

c)

d)

e)

s)
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8. Egyéb ľendelkezések

8.1. Felek rogzítlk, hogy a Támogatott a jelen szerzőđés aláírźsáíg aTámogatő részéte átađta

az a\ábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerzóđés a|áirásźlval nyilatkozik
arról, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerzőđés megkötésének
feltételeként jogszabźtly vagy a Támogató által meghatźrozoÍt, a Támogatott által

benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szeruődés

aláirásánakidőpontjábanváItozatlanulferĺrállnak:

- aTámogatott létesítő okiľatának egyszerumásolata (aIapítő okiľat, a|apszabźiy, stb);

- a Támogatott képviselőjének kĺizjegyzo á,|tal hitelesített a|áírási címpéldanyának
hitelesített másolata.

8.2. A Támogatott a jelen szerződés a|áirásáva|

a) nyilatkozik arrő|, hogy a tźtmogatźsi igényben foglalt adatok, információk és

dokumentumok teljes körúek, valódiak és hitelesek;

b)nyilatkozik arľól, hogy nem á11jogerős végzésselelrendelt végelszĺĺmolás, felszámolás
alatt, ellene jogeľős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére

iľányuló, j o gszab áIyban me ghatáľ ozott elj ár ás ninc s fo lyamatb an ;

c)kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrenđezési
eljtxásárő| szőIő 1996, évi XxV. törvény hatá|ya aIá 1arto"jk, nem áII

aáósságrendezési eLjárás a|atl, továbbá tudomásul veszi' hogy az Avr. |42' $-a
alapjźn adósságrendezési eljárás alatt źiIő szervezetekkel - fiiggetlenül a támogatás

egyéb feltételeinek meglététől - támogatásí szerzőđés nem k<lthető;

d)kijelenti, hogy _ amennyiben jogszabźiy előírja _ a ttlmogatott tevékenységhez
sztikséges j ogerős hatósági engedélyek biľtokában van;

e)tudomásul veszi' hogy nem köthető támogatási szerzőďés azzaI, akivel szemben Avr.
7 6 . $ - b an me ghatár o zott feltéte lek val ame lyike fe rrnáll ;

f) tudomásul veszi, hogy adőazonosító számát a Magyaľ Áilamkincstźn és a Támogatő
felhasználj ák akonartozás bekcjvetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
i l l etve a lej art końaĺtozások telj e s íté se érdek éb en ;

g)tudomásul veszi, hogy nem nyĹrjtható tĺĺmogatás annak a szętvęzetnek, amely az e\őző

években aTámogatő źĺItaIazonos célľa biztosított költségyetésből nyújtott támogatás
fe|hasznáIźlsával a jogszabtiyban vagy a tźlmogatói okiratban vagy támogatási
szęrzodésben foglalt kötelezettségétmegszegve még nem számolt el;

h)tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabáIyszenĺségét és a ttlmogatás
renđeltetésszerű felhasznźiásźĺt a Támogató és a jogszabá|yban meghatáĺozott egyéb

szervek ellenőrizhetik;

i) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljáľa, cĺsszegére,

továbbá a tĺímogatási progľam megvalósítási helyéľe vonatkozó adatok
nyi lváno s s ágr a ho zhatők;
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j) nyilatkozik anő|, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)
b ekezdé s e szeri nti at|áthatő szew ezetnek mi nő sül ;

k)tudomásul veszi' hogy amennyiben százezq forint értéIď.BtáÍt meghaladó értéku tlru
beszerzéséľe vagy szo|gá|tatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem
az Avr' 76. $ (f) bekezđése szeľint keriil sor, a szerzođés teljesítése érdekében
t<jrténő kifizetés atámogatott tevékenység költségei közott nem vehető figyelembe.

8.3. Amennyiben

a)olyan konilmény meľĹil fel, amely a|apján az Avr.76. $ (1) bekezdése alapján nem
kĺjthető támogatási szerzođés;

b)a Támogatott a je\en szerződésben meghattltozott vagy a szeruődés megkötésének
feltételeként jogszabáIy altal eIőírtnyiIatkozatok bĺíľmelyikét visszavonja;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, taľtós akađá|yba ütközik, a jelen
szeĺ ző đésben fo glalt titemezéshez képest j elentő s késedelmet szenved ;

d) a Támo gatott adólevonási j o gáb an v á|tozás következik be ;

e) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabá,|y vagy
a Támogató źůtal előíĺt, a Támogatott áItaI benyújtott nyilatkozatban,
dokumentumban, a tćtmogatás feltételeiben vagy a jelen szerzőđés teljesítésével
ĺisszefüggő körülményb en v źlltozás kcivetkezik be,

f az e|számolás alapjául szolgáló đokumentumok jelen szerzóđésben meghatátozotI.
fellelhetősége megváltozik azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon
beltil kĺiteles írásban beielenteni a Támosatónak.

8.4. A Támogató a 8.3. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belüI megteszi a
szükséges intézkedéseket.

8.5. Je|en szerződés módosítása a Felek közös akaratábő| kizárőIag írásban töľténhet. A
Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes
indokolással el|átva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatottkizárőlag olyan
indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a tźlmogatás megítélésének
körülményeit utólag nęm vá|toztatja meg. Szeľződésmódosítás keľetében sor kerĹilhet
különĺjsen a táĺĺrcgatźtsi cél megvalósulását nem veszé|yeńető haÍáriđo-módosítás, a
feladat költségvetésének módosulása, valamint a Támogatott adólevonási
jogosultságában bekövetkezett vá|tozás miatt, amely módosítást a Tćtlnogatott az eredeti
vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a támogatás felhasznźiására
meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A tźlmogatás
fe|haszĺtiástrőI töľténő beszámo|ás határidejének módosítása szintén írásban
kezdeményezhető az eređeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben
me ghatár o zott b e számo lás i határiđő leteltéi g.
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A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerzőđés-módosítási
kérelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szrikségessége a Támogatottnak felróható
okból ered, úgy az eset cisszes köľüiményeit méľlegelve a Támogató jogosu|t vá|asztaní
a szerzőđés-módosítás és szerződésszegés esetén alka|mazható jogkövetkezmények
közott.

8.6. Felek rogzítlk, hogy a jeleĺ szeĺződéssel összefiiggő adatok nem minősülnek üzleti
titoknak, nem tarthatóak vissza izleti titokÍa hivatkozással, amennyiben azok
megismeľését vagy nyilvánosságrahozatalát tĺirvény közéľdekből elrendeli. A fentiektől
eltérően azonban a Tttmogató nem hozhatja nyilvánosságľa azokat az aďatokat,
amelyeknek megismerése a Támogatott uzleti tevékenységének végzése szempontjából
artnyta|an sérelmęt okozna - így kiilĺinösen technológiai eIjtrásra, műszaki megoldásra,
know-how-ta vonatkoző adatokat -, amermyiben azok nyilvánosságta hozata|éi a
Támogatott atámogatás felhasználásáról töľténő beszámo|ással egyidejűleg kifejezetten
és elkülönítetten íľásban mestiltotta.

8.7. A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél,
ľendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezek<kel kapcsolatos reklám és PR
anyagokon - jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a tánogatás tényének
kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetéséľe. A Támogatott a
Támogató nevének feltĺintetésére, illetve haszĺá|atárakizárőIag a jelen szerződéshatáIya
alattjogosult.

8.8. Felek a jelen szerzodésből eľedő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kĺjtelesek ľendezni.

8.9. A jelen szeruőđésben nem vagy nem kellő részletességgel
tekintetébeÍI a magyaÍ jog szabá|yai _ elsősorban a Ptk., az
iranyadók.

s?ab áIy o zott' kérdé sek
Aht. és az Avr. - az

Je|en szerződés mindkét féI áItalri a|áirźls napjától a jelen támogatási szęrzőďésben foglalt
kötelezettségek mindkétfé|részérőltörténő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 7 o|dalbő| źtIIő szeruődést elolvasták, megértették, majd, mint akaľatukkal
mindenben megegyezőt jóvahagyő|ag írták a|á. A szeru(ĺdés 5 db eredeti, egymással teljes
egészében megegyezo példányban készült, amelyből 4 db a Támogatőnál', 1 db a
TámogatottnáI marađ.
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ELSZAMOLOLAP

A támogatott neve: Képviselője:
Címe: Az e|nyert támogatás łisszege:

A támogatás cé|ja a támogatási szerződés szeľint;

A fe|használásának kezdő időpontja: A felhasználás végső határideje:
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