
Kivonat 3. sz. melléklet

Támogatási szerződés

amely  létrejött  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat, cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis 

Máté polgármester), mint Támogató, valamint

a  Ruttkai Éva Színházért Alapítvány  (székhely:  1022 Budapest,  Bimbó út 89.  adószám: 

………………,  és  a  bankszámlaszám:  K&H:  10404027-00010989-00000003,  képviselő: 

Géczy Dorottya elnök), továbbiakban mint Támogatott,

együttesen a Felek között az alábbi feltételekkel:  

1. A Támogató a Támogatottnak 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű támogatást 

nyújt a Ruttkai Éva Színház felújítására, valamint a díszletraktár kialakítására.

2. A Támogató a támogatást jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül átutalja a 

Támogatott 10404027-00010989-00000003 számú, K&H Bank Zrt-nél vezetett  számlájára.

3. A Támogatott a támogatást 2010. december 31-ig köteles felhasználni.

4. Jelen támogatási szerződés alapján a Támogatott elszámolási kötelezettséggel tartozik 

a  Támogató  felé,  a  támogatás  jelen  szerződésben  foglalt  célja  szerinti  felhasználásáról  a 

számviteli törvény figyelembe vételével legkésőbb 2011. február 1. napjáig elszámol.

5. A Támogató jogosult bármikor ellenőrizni a támogatás időarányos felhasználását és 

jogosult kérni az ezzel összefüggő számadást. 

6. Támogató egyoldalú nyilatkozattal jogosult elállni és a támogatást visszavonni, 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,
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-  amennyiben  a  támogatott  program  meghiúsulását  vagy  tartós  akadályoztatását 

előidéző körülmény a Támogatottnak felróható okból következik be,

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

7. 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 Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,

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

8. Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  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.

9. Felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják.

Budapest, 2010. január  

……………………………………….. ………………………………………..

Dr. Kocsis Máté Géczy Dorottya 
polgármester elnök

Támogató Támogatott
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