
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
Amely létrejött 
 
egyrészről a Holcim Hungária Otthon Alapítvány (1037 Budapest, Montevideó u. 2/c) 
Támogató (továbbiakban, mint Támogató) képviseletében: Fegyverneky Sándor, a 
kuratórium elnöke 
 
másrészről a ……………………………………..Önkormányzat Támogatott (továbbiakban, 
mint Támogatott) képviseletében, ……………………………….. polgármester 
 
együttesen Felek (továbbiakban, mint Felek) között mai napon: 
 
 
ELŐZMÉNYEK / PREAMBULUM 
 

1. Felek megállapítják, hogy Támogató 2007.  …………………………………….-én 
pályázatot írt ki, amelynek céljaként önkormányzati bérlakásprogram támogatását 
jelölte meg egyösszegű, egyszeri vissza nem térítendő támogatás formájában. 

 
2. A pályázati kiírás szerint a pályázat leadásának határideje: 2007. április 2. napja volt. 

 
3. A pályázati kiírás feltétele és kritériumrendszere alapján a Támogatott a Támogató 

kuratóriumának …………………… sz. döntése alapján ……………………… Ft, azaz 
……………………… Ft támogatásban részesült. 

 
4. Támogatott a 3. pontban megjelölt ………………… Ft, azaz ……...…………………. 

összeget a bérlakás programjának keretében megvalósuló …………………………….. 
projektjéhez jogosult és köteles felhasználni. 

 
 
Ilyen előzmények tudatában Felek az alábbi feltételekkel kötnek támogatási szerződést: 
 
 

1. A SZERZŐDÉS CÉLJA, TÁRGYA 
 

1.1 Jelen támogatási szerződés keretében támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 
érvényesen lebonyolított pályázati kiírás alapján ……………………….. 
Önkormányzat nyertes pályázó támogatottat támogatásban részesíti, támogatott 
pedig vállalja, hogy a támogatás összegét maradéktalanul a pályázatában megjelölt 
célra fordítja. 

 
1.2 A projekt teljes költségvetése: ………………….. Ft, azaz ………………………….. Ft 

 
1.3 A saját forrás, önerő mértéke: …..…………………….. Ft, azaz 

……………………………. Ft; Formája: …………………. 
 

1.4 A támogatás összege: ……………………… Ft, azaz ……………………… Ft 
 

1.5 A támogatás összegét a támogató részletekben fizeti ki a projekt készültségi fokának 
megfelelően. 

 
1.6 A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amennyiben azt a 

pályázatban megjelölt célra használják fel összhangban a pályázati kiírás feltételeivel 



és értékelési kritérium rendszerével, valamint a támogató alapító okiratában 
foglaltakkal. 

 
A támogatás összegét a támogató részletekben fizeti ki, a projekt készültségi fokának 
megfelelően, az alábbi ütemezés szerint: 
 
……………… 
……………… 

 
1.7 A projekt megvalósítása során felhasználni kívánt egyéb források mértéke: 

…………………….. , módja:……………………………. 
 
 

2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA 
 

2.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződés megvalósítása 
során együttműködnek.  

 
2.2 A szerződés céljainak megvalósítása során felek kötelesek egymást értesíteni 

mindazon eseményről, melyek a szerződés teljesítését jelentősen késleltetik, vagy 
meghiúsíthatják. 

 
2.3 Támogató kapcsolattartója: 

 
• Fegyverneky Sándor úr, a kuratórium elnöke 
• Richard Skene úr, a kuratórium elnökhelyettese 
 

Értesítéseket a támogató székhelyére: 1037 Budapest, Montevideó u. 2/c. alatti 
titkárságára a kuratórium részére címezve, vagy a 06-1-398-6013-as faxszámra kell 
küldeni. 

 
2.4 Támogatott kapcsolattartója: 
 

• ………………………….., polgármester úr 
• ………………………….., jegyző úr 

 
 
Értesítéseket a támogatott székhelyére: ……………………………….. alá címezve, vagy a 
…………………. faxszámra kell küldeni. 
 
Az együttműködés keretében felek az alábbi kötelezettségeknek kötelesek eleget tenni, 
továbbá az alábbi jogosultsággal rendelkeznek: 
 
 
2.5 A támogató kötelezettségei és jogai: 

 
2.5.1 Támogató köteles a támogatott ………………………………….. számú 

bankszámlájára 2007. ……………………….-ig a ……………………….. összegű 
egyszeri, vissza  nem térítendő támogatást egy összegben átutalni. 

 
2.5.2 Támogató alkalmazottja, kuratóriumi tagja, felügyelő bizottsági tagja vagy azok 

meghatalmazottja útján az átutalást követően jogosult a támogatás célszerinti 
felhasználását ellenőrizni. Az ellenőrzés keretében jogosult a pályázott projekttel 
összefüggésben keletkezett dokumentumokba betekintést nyerni, arról másolatot 
készíteni. 



 
2.6 A támogatott kötelezettségei és jogai: 
 
2.6.1 Támogatott köteles a támogatás teljes összegét maradéktalanul a pályázatában 

megjelölt célra felhasználni figyelemmel a pályázatában mellékelt pénzügyi és 
műszaki ütemezésre, valamint az azokon alapuló teljesítési igazolásokra. 

 
2.6.2 Támogatott a projekt megkezdése előtt köteles a Támogató székhelyén, 1037 

Budapest, Montevideó u. 2/c szám alatti titkárságára a támogató kuratóriumának 
részére címezve eljuttatni mindazokat az engedélyeket és dokumentumokat, 
melyek a hatályos építési és vonatkozó egyéb jogszabályok alapján szükségesek 
a projekt megkezdéséhez, megvalósulásához. 

 
2.6.3 A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összegből 

megvalósított beruházást a használatba vételi engedély hatályba lépésétől 
számított 5 éven belül nem idegenítheti el.  

 
2.6.4 Támogatott köteles évente pénzügyi adatokon alapuló beszámoló keretében 

ismertetni a támogatási összeg felhasználását. 
 

2.6.5 Támogatott köteles az építkezés teljes időtartama alatt a rendelkezésére 
bocsátott Holcim Hungária Otthon Alapítvány zászlót látható helyen elhelyezni, 
melyet fotóval köteles igazolni. 

 
2.6.6 Támogatott köteles az elkészült épület bejáratánál a rendelkezésére bocsátott 

réztáblát elhelyezni a Holcim Hungária Otthon Alapítvány támogatásáról. 
 

2.6.7 Támogatott köteles a beruházások átadási időpontjáról tájékoztatni a támogatót a 
kijelölt átadási időpont előtt 1 hónappal. 

 
2.6.8 Támogatott köteles az elkészült épület átadásával kapcsolatosan a Holcim 

Hungária Otthon Alapítvánnyal közös sajtótájékoztatót szervezni. 
 

2.6.9 Támogatott tudomásul veszi, és jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a Támogató vagy az általa meghatalmazott személy a támogatás cél szerinti 
felhasználását ellenőrizze. 

 
2.6.10 Támogatott vállalja, hogy a támogatott projektet jelen szerződés aláírását követő 

2 éven belül befejezi. 
 
 

3. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

3.1 Támogatott tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott beruházásra a 
Támogató jelzálog joga bejegyzésre kerüljön az ingatlan nyilvántartásba a 
használatbavételtől 5 évig terjedő időszakra. 

 
3.2 Támogatott tudatában van annak a ténynek, hogy amennyiben a támogatást nem a 

pályázatában megjelölt célra használja fel, úgy köteles a támogatás teljes összegét a 
Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben maradéktalanul visszatéríteni 
támogatónak. 

 
3.3 Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény és a Társasági adóról és az 



osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény, illetve az építési jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
3.4 A szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok: 

 
• A támogató …………………… számú pályázati kiírása 
• A kuratórium ……………….. sz. döntése a támogatott pályázatának 

nyertességéről 
• A támogatott …………………… sz. önkormányzati rendelete a hatályos bérlakás- 

programjáról. 
• A támogatott pályázata, és annak mellékelt nyilatkozatai. 

 
 
A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részei, nélkülük a szerződés semmis. 

 
Felek jelen támogatási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
 
 
Budapest, 2007…………………….. 
 
 
 
……………………………………….    ………………………………………. 
Holcim Hungária Otthon Alapítvány   ………………………Önkormányzat 
Támogató képviseletében:     Támogatott képviseletében: 
Fegyverneky Sándor úr, a kuratórium elnöke ……………………..polgármester  
 


