
7. számú melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely  létrejött  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat, cím: 1082. Budapest, Baross u. 63-67., képviseli:  dr. Kocsis 
Máté polgármester), mint  Támogató, valamint a  Józsefvárosi Torna Egylet (cím: 1085. 
Budapest,  Üllői  út 18.,  képviseli:  dr. Fábián László,  nyilvántartásba vételi  száma:  10384 , 
adószám: 18175392-1-42 ), mint Kedvezményezett között az alábbi feltételekkel: 

A szerződés tárgya

I. Jelen támogatási szerződés alapján a Támogató a II. pontban meghatározott összegű 
pénzt  bocsát  a  Kedvezményezett rendelkezésére,  a  Kedvezményezett  pedig  a 
rendelkezésre bocsátott pénzt a III. pontban meghatározott cél elérése érdekében az e 
szerződésben foglalt feltételek betartásával használja fel. 

II. A Támogató 100 000 Ft/hó, azaz százezer forint/hó (összesen 1.200.000 Ft) összegű 
támogatást  nyújt  a  Kedvezményezett részére  2010.  január  1-  2010.  december  31. 
közötti időszakra (12 hónap) a III. pontban meghatározott célra. A Támogató fizetési 
kötelezettségét tárgyhónapot követő 15. napjáig átutalással teljesíti, abban az esetben, 
ha a feladat  teljesítésének igazolása megtörtént.  A kedvezményezett  számla száma: 
Erste  Bank  Hungary  11600006-00000000-04754718  szükség  esetén  a  felek  a 
támogatás  folyósításának  más  módjában  is  megállapodhatnak.  Ebben  az  esetben  a 
folyósításról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani.

III. A  támogatás  célja:  óvodáskorú  gyermekek  számára  –  igény  szerint  – 
sportrendezvények  tartása,  nyári  táborok  szervezése,  lebonyolítása  (önköltséges 
alapon), az óvodai foglalkozásokhoz tornaterem és testnevelő tanár biztosítása és az 
iskolai  diákolimpiai  csapatok  részére  helyiség  és  szakedző  biztosítása.  A  felek 
megállapítják, hogy a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 26. szám alatti épületben 
működő  tornacsarnok  használója  2010.  december  31-ig  a  Kedvezményezett.  A 
feladatok  ellátásának  részletezését  ezen  szerződés  elválaszthatatlan  részét  képező 
foglalkoztatási ütemterv tartalmazza.

IV. A támogatás az alábbi időbeli ütemezésben kerül felhasználásra: a Kedvezményezett 
2010. január 1-től -  2010. december 31-ig (12 hónap) tarthat igényt a támogatásra. 

V. Jelen  támogatási  szerződés  az  alábbi  felhatalmazások  (jogcímek)  alapján  kerül 
teljesítésre:  Józsefváros  Önkormányzat  Képviselő-testületének  …………….  sz. 
döntése  alapján,  az  Ötv.  8.§  (1)  bekezdésében  említett  sport  tevékenység 
támogatása érdekében.



A szerződő felek jogai és kötelezettségei

VI. Jelen  támogatási  szerződés  alapján  a  Kedvezményezettet számadási  kötelezettség 
terheli.  A feladatok teljesítését  a Kedvezményezett  által  biztosított  foglalkozásokról 
szóló kimutatás alapján az önkormányzat részéről a Művelődési Ügyosztály vezetője 
havonta igazolja. A Kedvezményezett 2011. január 31-ig a kifizetési bizonylatok a 
rendeltetésszerű felhasználásról hiteles bizonylatok másolatával igazolja a támogatási 
összeg cél szerinti  felhasználását.  Nem fogadható el olyan bizonylat  másolat,  mely 
nem az egylet nevére szól és nem a működési kiadásokat szolgálja. Az elszámoláskor 
benyújtott  bizonylat  másolatok  hitelességét  az  eredetivel  mindenben  megegyező 
megjelöléssel szükséges igazolni.

VII. A Támogató  bármikor jogosult ellenőrizni a támogatás időarányos felhasználását és 
jogosult kérni az ezzel összefüggő számadást. 

VIII. A Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni illetve a támogatást visszavonni, 
ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

-  ha hitelt  érdemlően bebizonyosodik,  hogy a  Kedvezményezett az igénylés  szakmai,  
pénzügyi  tartalmát  érdemben  befolyásoló  valótlan,  hamis  adatot  szolgáltatott  az  
igénylés benyújtásakor,
-  amennyiben  a  támogatott  program,  projekt  (cél)  meghiúsulását  vagy  tartós  
akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett  
be,
- ha a támogatott  program, projekt  (cél)  megvalósítása meghiúsul,  tartós akadályba 
ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, de ennek  
bejelentésével a Kedvezményezett egy hónapon túli késedelmet szenved,
- ha a Kedvezményezett bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan
- ha a Kedvezményezett a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel. 

IX. Ha a  Kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségeit  (támogatási  célt),  az  igénybe  vett  támogatást  a  támogatás 
visszavonása,  illetve  a  szerződéstől  való  elállás  időpontjában  érvényes  jegybanki 
alapkamat  kétszeresének  megfelelő  mértékű  kamattal  növelt  összegben  köteles 
visszafizetni.

X. A  Kedvezményezett tudomásul  veszi,  hogy  -  legfeljebb  öt  évre  -  kizárható  a 
támogatások rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy 
bekövetkezik:

- jelen szerződésben rögzített  kötelezettség (cél)  teljesítése egyáltalán nem vagy csak 
részben valósul meg,
- a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- a Kedvezményezett a bejelentési kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget.

Záró rendelkezések



XI. A Kedvezményezett kijelenti, hogy támogatási igényével kapcsolatban a  Támogató 
képviselőivel közölt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és 
hitelesek.

XII. A  Kedvezményezett kijelenti,  hogy  60  napon  túli  köztartozása,  illetve  a 
Támogatóval szemben lejárt tartozása nincsen. 

XIII. Jelen szerződésre az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Ptk.,  az 
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  és  a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

XIV. A felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés módon, egyezség útján rendezik.

XV. A felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják.

Budapest, 2009. december 

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

Dr. Kocsis Máté polgármester dr. Fábián László
Támogató         Kedvezményezett

 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Xantus Judit
       jegyző


