
                                           
2. számú melléklet

                                             Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről 
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67., adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715,, statisztikai szám: 15735715-
8411-321-01,  képviseletében:  Dr.  Kocsis  Máté  polgármester),  mint  Támogató, 
(továbbiakban: Támogató), 
valamint másrészről
A  Magyar  Tisztképzésért  Alapítvány (székhely:  2011  Budakalász,  Jókai  út  12., 
képviseletében:  Dr.  Ronkovics  József  kuratóriumi elnök,  számlaszám:  a  CIB  Banknál 
vezetett  10701056-49245501-5110005,  nyilvántartási  száma:  AM  3353,  adószáma: 
18202733-1-13), mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott)
együttesen a Felek között az alábbi feltételekkel.

1.  A  Támogató  a  Támogatottnak  5.000.000,-  Ft,  azaz  ötmillió  forint  összegű 
támogatást  nyújt  a  2012.  május  18.  és  20.  között  megrendezendő III.  Ludovika Fesztivál 
szervezésével járó feladatok elvégzésére.

2.  A Támogatott  az 1.  pontban meghatározott  támogatást  kizárólag a III.  Ludovika 
Fesztivál költségeire használhatja fel.

3. A Támogató a támogatást jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül átutalja 
a Támogatott a CIB Banknál vezetett 10701056-49245501-5110005 számú számlájára.

4. A Támogató a támogatást 2012. május 30. napjáig köteles felhasználni.
5.  Jelen  támogatási  szerződés  alapján  a  Támogatott  elszámolási  kötelezettséggel 

tartozik a Támogató felé a támogatás jelen szerződésben foglalt célja szerinti felhasználásáról 
-  a  számvitelről  szóló  törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott  kormányrendelet 
rendelkezéseinek  megfelelően  -  köteles  megfelelő  bizonylatok  és  számlák  bemutatásával, 
legkésőbb  2012.  szeptember  1.  napjáig.  A  felhasználás  teljesítését  Dr.  Kocsis  Máté 
polgármester igazolja.

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

7. Támogatott jelen szerződésben kijelenti, hogy
- a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 

valódiak és hitelesek, 
-  tudomásul  veszi,  hogy  a  költségvetésből  nyújtott  támogatás  megnevezése,  célja, 

összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
8.  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.



9. 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.
11. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztartozása, illetve a Támogatóval 

szemben lejárt tartozása nincsen.
12.  Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Ptk., az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásától szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései irányadóak.

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

Budapest, 2012. április …..
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