
Jegyzőkönyv 4. számú melléklet

Támogatási szerződés

Amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 
(1082 Budapest, Baross u. 63-67. Képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester)   
mint T á m o g a t ó,
valamint
Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány
(1088 Budapest, Szentkirályi utca 26. Képviseli: Cs. Zs. elnök) 
Adószáma: 18006908-1-42.
mint, Kedvezményezett az alábbiak szerint.

1) Támogató  kijelenti, hogy  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testület  153/2010.
(V.05.)  számú  határozata  alapján  Dr.  Kocsis  Máté  polgármester  az  Ötv.  8.§  (1) 
bekezdésében  foglalt  feladatai  körében  150.000.-Ft,  azaz  egyszázötvenezer  Ft  összegű 
támogatásban részesíti Kedvezményezettet  az  Erkel  Ferenc  Vegyeskar  németországi 
utazása  és  fellépése  támogatása  érdekében.  A támogatás  összegét  átutalja  a  szerződés 
aláírástól számított 15 napon belül a Kedvezményezett OTP Bank 11701004-20132950-
00000000 számú számlaszámára.

2) Kedvezményezett tudomásul veszi,  hogy a fenti támogatási összeget utazási költségére 
használhatja  fel,  azaz  az  Erkel  Ferenc  Vegyeskar  németországi  utazásához  és 
fellépéséhez kapcsolódó költségek fedezésére fordíthatja. 
Amennyiben  Támogató  tudomást  szerez  arról,  hogy  Kedvezményezett  a  támogatási 
összeget  más célra  kívánja felhasználni  -  úgy intézkedik  a támogatási  összeg azonnali 
visszafizetése iránt.

 
3) Támogató  egyoldalú  nyilatkozattal  jogosult  elállni  és  a  támogatást  visszavonni,  ha  az 

alábbiakban foglalt feltételek valamelyike 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, vagy 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.

4) Ha  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.
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5)  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 rész-
         ben valósul meg, 

- a Kedvezményezett a bejelentési kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget.

6) Kedvezményezett  tudomásul  veszi,  hogy  az  1./pontban  foglalt  támogatással,  2010. 
október 10-ig számlák másolatával, szöveges, fényképes beszámolóval köteles elszámolni.

Záró rendelkezések

7) Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  támogatási  igényével  kapcsolatban  a  Támogató 
képviselőjével közölt  adatok, információk és dokumentumok teljes-körűek, valódiak és 
hitelesek.

8)   A Kedvezményezett  kijelenti,  hogy 60 napon túli köztartozása,  illetve a Támogatóval 
szemben lejárt tartozása nincs.

9)  Jelen  szerződésben  foglaltakra  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  Tv.,   a 
Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásai az irányadóak.

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

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

Budapest, 2010. május     .

………………………………………………             ……………………………………….
                       Dr. Kocsis Máté                                           Cs. Zs.   
                           Támogató                                                         Kedvezményezett

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Xantus Judit
jegyző
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