
Jegyzőkönyv 2. számú melléklet

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, valamint

az ARANYCSAPAT Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány

székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 22.

Nyilvántartásba vételről rend. Főv. Bíróság hat. száma: 61156/2002/2.

képviseli:  K. L. 

mint Támogatott, együttesen a Felek között az alábbi feltételekkel:  

1. Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület 110/2010. (III. 31.) számú határozata 

alapján 100.000 Ft, azaz százezer forint összegű támogatást nyújt.

2. Támogatott a támogatást a 2010. június 24-től július 12-ig, a Dél-Afrikai Köztársaság 

Hessequa  tartományában  megrendezésre  kerülő  labdarúgó  világbajnokságon  résztvevő 

józsefvárosi tanuló részvételi költségére (repülőjegy) fordítja.

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

Támogatott OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11707024 - 20438249 sz. bankszámlájára.

4. A Támogatott a támogatást 2010. július 31-ig köteles felhasználni.

5. Jelen támogatási szerződés alapján a Támogatott elszámolási kötelezettséggel tartozik 

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

számviteli  törvénynek  megfelelő  bizonylatok  és  számlák  bemutatásával  legkésőbb  2010. 

augusztus 31-ig.

1



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,

-  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  292/2009.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  és  a  vonatkozó  egyéb  jogszabályok 

rendelkezései irányadóak.

Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy sem Támogatóval szemben, sem 

egyéb köztartozása nem áll fenn.

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

Budapest, 2010. április 1.

…………………………………… ……………………………………

          Dr. Kocsis Máté                                                                               K. L. 

           Polgármester                                                                          Aranycsapat Alapítvány 

 Támogató                                                                                       Támogatott
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