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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

  

mely létrejött egyrészről: 

Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület (székhely: 7030 Paks, Hajnal u. 22..; adószám: 18398988-1-17, a továbbiakban „Támogatott” 

valamint: 

 ...CHESTERTON Hungaria Kft 2146 Mogyoród Gödöllői út 97. a továbbiakban „Támogató” 

között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

 

I. A Támogató a Támogatott alapító okiratában meghatározott céljainak megvalósításához 2017 évben 500 000 Ftaza ötszáz ezer Ft 
támogatást nyújt az egyesület részére.  

II. A támogatás átutalására/befizetésére jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor a Támogatott MKB Banknál vezetett 
10300002-10593369-49020018 számú bankszámlája javára. 

III. A Támogatott kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint megalapított valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárólszóló2011. évi CLXXV.törvényrendelkezéseinekteljesen megfelelően 
működő közhasznú jogállással rendelkező szervezet.A Támogatott kizárólag az alapító okiratban rögzített Sport, szabadidős 
tevékenység érdekében használhatja fel a támogatás összegét, azt más számára tovább nem adhatja. 

IV. A pontos felhasználási terület meghatározása a Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület közgyűlésének döntése alapján történik. 

V. A Támogatott köteles a pénzbeli támogatás összegét oly módon nyilvántartani, hogy a támogatás felhasználásáról Támogató 
megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 

VI. A Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Támogatottól az 
ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni. 

VII. Amennyiben a Támogatott megsérti a jelen szerződés bármely, rá vonatkozó rendelkezését, a Támogató felszólítását követő 8 (nyolc) 
munkanapon belül köteles a Támogató részére a Támogatást visszafizetni.  

VIII. 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 elmulasztása.  

IX. Amennyiben a Támogatott – neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről 
haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és ezzel egyidejűleg  írásban benyújtani a program-, illetve határidő módosítási kérelmét.  

X. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó – különös 
tekintettel annak a XXXVI. címére. 

XI. A Felek a köztük felmerülő vitás kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni, azonban ennek eredménytelen volta esetén egymással 
szembeni jogvitájuk esetére jogosultak bírósághoz fordulni.  

A Szerződő felek a fenti szerződésben foglaltakat megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Paks, 2017 08. 07.. 
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