
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről a ……………………….................................................. (székhely: ..........................................., 
adószám:...............................,bírósági nyilvántartási szám:..................) képviseli:  
mint megbízó (továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről 
a Legyetek Jók Alapítvány (székhely: 1032 Budapest Bécsi út 175. (adószám: 18117826-1-41, bírósági nyilvántartási szám: 
............. ) képviseli: Csúcs Zoltán mint megbízott (továbbiakban: Támogatott) 
  

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 
 

1. Felek tudomással bírnak arról, hogy a Támogatott fél alapító okiratában meghatározott alábbi célok megvalósítását tűzte 

ki célul amihez Támogató az ebben a szerződésben meghatározott módon kíván támogatást nyújtani.. 

2. Az 1. pontban említett  konkrét célok a következőek: a 400.számú Szent Péter és Pál cserkészcsapat rendszeres 

működési költségeinek fedezetet nyújtani (pl: helység bérlet, rezsiköltség, stb...) illetve a csapat álltal szervezett 

programok támogatása (csapatkirándulások, többnapos tanyázások, portyák, nyári nagytábor) 

3. Felek megegyezése alapján az 1. pontban jelzett tevékenység 5000 Ft támogatásban részesül havonta. 

4. Támogatott évente egyszer írásos tájékozatást ad a felhasznált pénzeszközökröl és évente egyszer lehetőséget teremt a 

Tamogató részére, hogy személyesen is meggyőződjön az elvégzett feladatok, megvalósult programok eredményeiről. 

Ilyenkor Támogató képviselője betekintést kaphat Támogatott könyvelésébe is. 

5. A támogatási összeg félévente (június és december hónapokban) egy összegben, HUF-ban kerül átutalásra jelen 

szerződés aláírását követően Támogatott alábbi bankszámlaszámára:17000019-11729615-00000000. 

6. Támogatott köteles a kapott támogatást a jogszabályoknak megfelelően nyilvántartani és arról tárgyév végén az érvényes 

adójogszabályoknak megfelelő igazolást küldeni Támogató részére. 

7. Amennyiben Támogató erre igényt tart úgy Tamogatott külön megállapodás keretében lehetőséget biztosít, hogy bizonyos 

programokon illetve ezek marketing és web-es felületein Támogató neve vagy logója illetve a támogatás ténye feltüntetve 

legyen. 

8. Támogatott köteles a támogatás visszafizetésére, amennyiben igazolható, hogy a kapott támogatást az eredeti céltól 

eltérően használta fel, illetve amennyiben egy támogatott program bármely oknál fogva elmarad, meghiúsul és későbbi 

időpontban sem kerül megtartásra. 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott esetekre a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak. 

10. Jelen szerződést felek az aláírástól számított 3 évre kötik, mely 30 napos felmondással bármely fél részéről felmondható. 

 

Kelt: …………………………. 

p.h. 

____________________ 

p.h. 

____________________ 

mint a Támogató képviselője mint a Támogatott képviselője 

 


