
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

 
 
Mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (1042 
Budapest, István út 14.), képviseli Dr. Derce Tamás polgármester, mint támogató, másrészről 
Alapítvány a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért 
(8230 Balatonfüred, Szabadság út 5., OTP bankszámlaszáma: 11748069-20020581-
00000000, adószám: 18925379-1-19) képviseli Dr. Kéthelyi Judit kuratórium elnöke, mint 
támogatott. 
 
1.) A támogatási szerződés létrejöttének keretét az adja, hogy az Alapítvány a Magyar 
Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért, alapító okiratában 
megfogalmazott magasztos célokkal Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzata egyetért, s azt a jövőben anyagi eszközök rendelkezésre bocsátásával, 
támogatni kívánja. 
 
2.) A támogatás összege: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió 00/100 Ft. 
 
3.) A támogatás fajtája: vissza nem térítendő. 
 
4.) A támogatás rendelkezésre bocsátásának módja: átutalás a támogatott alapítvány 
számlájára. 
 
5.) A támogatás időbelisége: 2009. október 1-től 2010. szeptember 30-áig. 
 
6.) A támogatás felhasználhatósága: csak és kizárólag az alapítványi célok között 
meghatározott feladatok ellátására, az újpesti betegek kardiológiai rehabilitációja érdekében. 
 
7.) A Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról legkésőbb 2010. december 31-éig 
köteles elszámolni az Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága felé. 
A támogatás elszámolásaként az alábbi bizonylatokat kell benyújtani:a számszaki és 
formai szempontból kifogástalan számlamásolatok a támogatásként kapott összeg 
elköltéséről. 
 
8. A Támogatott kijelenti, hogy 

 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint 
TB járulék) nincs, 

 az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs, 

 csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 
 
9.) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, 
illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a 
Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.  
 
10.) Felek jogosultak jelen szerződést 3 (három) hónapos felmondási idővel megszüntetni 
(rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes. 
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11. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a 
támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított jegybanki alapkamatnak megfelelő 
kötbérrel növelten) a Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul 
visszafizetni. 
Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének e szerződésben 
foglaltaktól eltérő felhasználása, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az 
elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai 
követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően – a 
szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. 
 
12.) Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeit erről haladéktalanul köteles a Támogatót értesíteni. 
 
13.) A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult 
a támogatásról és annak felhasználásáról a nyilvánosságot egyebek mellett honlap, illetve 
sajtó útján tájékoztatni. 
 
14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetére a Szerződő Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
15. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba. 
 
A Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, 
és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Budapest, 2009. ……….. napján. Balatonfüred, 2009. …….…….. napján. 
 
 
 

 

Dr. Derce Tamás Dr. Kéthelyi Judit 
polgármester kuratórium elnöke 

 
 


