
2. számú melléklet 

 

        Támogatási Szerződés 

- tervezet - 

 

 

amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, 

Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító szám: 735726, adószám: 15735722-2-43, 

bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005)  - a továbbiakban Támogató – 

képviseletében Baranyi Krisztina polgármester, 

 

másrészről: 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi 

Ösztöndíj Közalapítványa (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 

18240294143., statisztikai számjel: 18240294-9499-561-01., nyilvántartási szám: 01-01-

0007925) ,  a továbbiakban Támogatott – képviseletében Klujber Róbertné a kuratórium 

elnöke,    

 

- Támogató és Támogatott továbbiakban külön-külön Szerződő Fél, együtt Szerződő 

Felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 304/2020. (VI.16.) 

számú határozata alapján: 

 

1. A Támogató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) 

rendeletében a 3932. számú ”Deák Alapítvány” költségvetési sor terhére 12.500 000.-

Ft, azaz Tizenkettőmillió-ötszázezer forint összegű támogatást biztosít, melyet 

Támogatott az alapító okiratában rögzített céljainak megvalósításához használhat fel. 

Támogatott alapító okirata jelen szerződés mellékletét képezi. 

 

2. A Támogató a támogatást átutalással fizeti ki a Támogatott K&H banknál vezetett 

10404072-40719771-00000000 számú bankszámlájára, a jelen támogatási szerződés 

mindkét szerződő fél általi aláírását követő 30 napon belül. 

 

3. A Támogatott vállalja, hogy: 

 

3.1. A Támogató által nyújtott támogatást kizárólag a jelen szerződés 1. pontban 

hivatkozott célok megvalósításához 2021.01.01. és 2021.12.31. között használja 

fel. 

 

3.2. A működése során a vonatkozó jogszabályok szerint jár el. 

 

3.3. A támogatás összegét a közalapítványokra vonatkozó számviteli szabályok alapján 

a bevételei között nyilvántartja, és 2022. február 28-ig a cél szerinti felhasználásról 

részletesen beszámol a Támogató Képviselő-testület felé, valamint erről a kerületi 

közvéleményt tájékoztatja az Önkormányzat honlapján keresztül. 

 

 

 



 

4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy: 

 

4.1. Ha a támogatást nem a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott célok szerint 

használja fel, vagy a támogatási összeggel nem számol el tételesen, illetőleg nem 

számol be az éves tevékenységéről a 3.3. pontban megjelölt határidőre, akkor a 

támogatásnak az általa nem teljesített kötelezettségekkel arányos összegét köteles 

egy összegben átutalással visszafizetni a Támogató erről szóló fizetési 

felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül a Támogatónak. 

 

a. Ha a támogatást csak részben használta fel, akkor köteles visszafizetni a 

támogatási összeg fel nem használt részét Támogató erről szóló fizetési 

felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül a Támogatónak. 

 

b. A Támogató jogosult ellenőrizni a támogatás felhasználását. 

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és a hatályos, vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak.  

 

 

Szerződő Felek a jelen támogatási szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt 2 (azaz kettő) oldal terjedelemben és 4 (azaz négy) eredeti példányban írják alá.  

 

Melléklet: Alapító Okirat 

 

 

Kelt: Budapest, 2021.  

 

 

 

…………………………………………                          ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

……………………………… 

       Romhányi Ildikó  

         irodavezető 

 Pénzügyi Iroda  
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elnök 

Támogatott 

P.H. 
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