
2. számú
Támogatási szerződés

amely létrejött a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 
1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint Támogató 
(továbbiakban: Támogató), valamint

az  FTC  Női  Kézilabdasport  Nonprofit  Kft.  (székhely:  1091  Budapest,  Üllői  út  129.; 
cégj.szám:    01  09  699203;  adószám:  12700824-2-43;  képviseli:  Kökény  Beatrix)  mint 
Támogatott (továbbiakban: Támogatott),

együttesen a Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató  a  Támogatottnak  bruttó  20.000.000 Ft,-  azaz bruttó  Húszmillió  forint 
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt  az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft. 
által  végzett  tevékenység  költségeinek  finanszírozásához  (pl.:  rezsiszámla,  terembérlet, 
személyi jellegű juttatások), melynek fedezete a 11105 cím működésre átadott pénzeszköz.

2. A Támogató a támogatást jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül átutalja a 
Támogatott  Budapest  Bank  Rt-nél  vezetett,  10101009-56796100-01000005  számú 
bankszámlaszámlájára. 

3. A Támogatott a támogatást a támogatási szerződés aláírástól számított 365 napon belül 
köteles felhasználni.

4. Jelen támogatási szerződés alapján a Támogatott elszámolási kötelezettséggel tartozik 
a Támogató felé, a támogatás a szerződés 1. pontjában foglalt célja szerinti felhasználásáról a 
hatályos  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  bizonylatok  és  számlák  másolatának  (mely 
számlák nem lehetnek régebbiek a szerződés aláírásának napjánál) bemutatásával, szöveges 
beszámolással együtt legkésőbb az aláírástól számított 380 napon belül.

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

6. Támogató jelen szerződésben kijelenti, hogy

-  a  támogatási  igényében  foglalt  adatok,  információk  és  dokumentumok  teljes  körűek, 
valódiak és hitelesek, 
-  nem  áll  végelszámolás  alatt,  illetve  ellene  csőd-,  felszámolási  eljárás,  vagy  egyéb,  a 
megszüntetésre  irányuló,  jogszabályban  meghatározott  eljárás  nincs  folyamatban,  nem 
rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással,
- hozzájárul az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 
113.  §  (2)  bekezdés  d)  pontjában  foglaltakhoz,  valamint  a  támogatási  igény 
szabályszerűségének  és  a  költségvetésből  nyújtott  támogatás  rendeltetésszerű 
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez,
- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény  15.  §-ában  foglaltaknak,  valamint  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-ában foglaltaknak,
- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás megnevezése, célja, összege, a 
támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
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7. Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, illetve 
a  támogatást  visszafizettetni,  ha  az  alábbiakban  foglalt  feltételek  közül  legalább  egy 
bekövetkezik:
-  ha  hitelt  érdemlően  bebizonyosodik,  hogy a  Támogatott  az  igénylés  szakmai,  pénzügyi 

tartalmát  érdemben  befolyásoló  valótlan,  hamis  adatot  szolgáltatott  az  igénylés 
benyújtásakor,

- ha a támogatást részben vagy egészben nem a Támogatott használta fel,
- ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott  az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt határidőig 

nem teljesíti,
- ha a Támogatott bármely, jelen szerződésbe foglalt nyilatkozata valótlan.

8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy – legfeljebb öt évre – kizárható a támogatások 
rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:
- jelen szerződésben rögzített kötelezettség teljesítése egyáltalán nem vagy csak részben 

valósul meg,
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatott tett,
- esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- a Támogatott a bejelentési kötelezettségének az előírt határidőig nem tett eleget.

9. A  Támogatott  kijelenti,  hogy  támogatási  igénnyel  kapcsolatban  a  Támogató 
képviselőivel  közölt  adatok,  információk  és  dokumentumok  teljes  körűek,  valódiak  és 
hitelesek.

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

11. Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény,  a  Ptk.,  az  államháztartás  működési 
rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Korm.  rendelet  és  a  vonatkozó  egyéb  jogszabályok 
rendelkezései irányadóak.

12. Felek a szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják. Jelen 
szerződés 2 számozott oldalból áll és 6 példányban készült.

Budapest, 2010. november 

Budapest Főváros VIII. Kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
Támogató

FTC Női Kézilabdasport Nonprofit 
Kft.

képviseletében
Kökény Beatrix

ügyvezető
Támogatott

Ellenjegyezem:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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