
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
 

amelyet létrejött
egyrészről

Tízpróba Magyarország Kft.

székhely:              2040 Budaörs, Baross u. 146.
cégjegyzékszám: 13-09-105988
adószám:             13443966-2-44
képviselő:            Diego Rango D’Aragona, ügyvezető
a továbbiakban: Támogató,

másrészről ………………….. (támogatás igénybevételére jogosult szervezet)

székhely:
nyilvántartási szám:
adószám:
képviselő:
bankszámlaszám:
a továbbiakban: Támogatott,

Támogató és Támogatott a továbbiakban együtt: Felek között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint.

1. A megállapodás előzményei, célja
A Felek rögzítik, hogy Támogató 2023. január 23. napján meghirdette a „Sportból a legtöbbet!
2023.” című pályázati programját, melynek célja, hogy a Tankerületi Központok (a továbbiakban:
TK), valamint bármely önkormányzat által fenntartott és működtetett általános iskola és/vagy hat
vagy nyolc évfolyamos gimnázium rendelkezésére álló infrastrukturális lehetőségei (tornaterem,
futófolyosó, edzőszoba stb., ide nem értve a tornatermi öltözőt) szélesedjenek, ezáltal még több
gyermek sportolhasson megfelelő környezetben (a továbbiakban: pályázat).

A pályázaton nyertes iskola megnevezése és adatai:
Neve:
Címe:.
Képviseletére jogosult:

2. A Megállapodás tárgya
A megállapodás tárgya vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti emelkedett testnevelés órák megvalósításának
elősegítéséhez, az egészséges élethez, életmódhoz szükséges sportok és készségek megszerzésének
támogatásához, fiatalkori egészségmegőrzés sport általi megalapozásához a Támogatott sporthoz
kapcsolódó infrastrukturális lehetőségeinek fejlesztése által (a továbbiakban: támogatás).
- A jelen támogatási szerződés az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeit
rögzíti.

3. A támogatás összege
A Támogató XXXXX Ft, azaz XXXX forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott
részére.

4. A folyósítás időtartama
A támogatást a Támogató a jelen támogatási megállapodás aláírását követően, de legkésőbb 2023.
június 15. napjáig banki átutalással bocsátja a Támogatott rendelkezésére.
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5. A támogatás felhasználása
A Támogatott a kapott támogatást kizárólag a pályázaton nyertes iskola jelen szerződéshez
mellékletként csatolt és annak elválaszthatatlan részét képező pályázati anyagban megjelölt
fejlesztésre jogosult és köteles fordítani (a továbbiakban: beruházás).

6. Megvalósítási határidő
Támogatott a beruházást legkésőbb 2023. augusztus 31. napjáig köteles megvalósítani.

7. A támogatott kötelezettségei
7.1. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a 2023/2024-es tanév során 2 írásos riportot
szolgáltat a Támogató részére 2023. december 31. és 2024. június 30. határidővel, melyben bemutatja,
hogy a pályázat gyakorlati megvalósítása eltér-e az előzetesen megfogalmazottaktól, ha igen miben; a
felújításnak köszönhetően indult-e a pályázatból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően kiegészítő
sportfoglalkozás, mekkora az érdeklődés ezekre (létszám pontos megjelölésével), továbbá az utolsó
riporthoz csatolja a beruházás megvalósításának költségeit igazoló dokumentumok másolatát. Felek
rögzítik, hogy Támogató jogosult helyszíni szemlét tartani.

7.2. Felek rögzítik, hogy Támogatott a támogatás nem, vagy nem igazolt felhasználása esetén annak
arányos részének visszafizetésére kötelezhető.

7.3. Ha a Támogatott nem a pályázatban foglaltaknak megfelelően, illetve az abban foglaltaktól
eltérően, vagy nem a jelen megállapodásban rögzített feltételek alapján, illetve nem, vagy nem
kizárólag a pályázaton nyertes iskola javára valósítja meg a pályázatot, Támogató a szerződés
teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólításának eredménytelensége esetén a támogatási szerződést
felmondhatja és Támogatottat a megítélt támogatás összegének visszafizetésére kötelezheti.

7.4. A Támogatott haladéktalan bejelentési kötelezettséggel tartozik minden olyan, a pályázati
anyagban, illetve a jelen megállapodásban szereplő adatban, illetőleg egyéb körülményben
bekövetkezett változás esetén, amely érdemben érinti a megállapodás teljesítését, eredeti céljának
megvalósulását, ennek elmaradása esetén Támogató a támogatási szerződést felmondhatja és
Támogatottat a megítélt támogatás összegének visszafizetésére kötelezheti.

7.5. A Támogató részére a Támogatott a támogatásért szolgáltatás nyújtására nem köteles. Felek
rögzítik e körben továbbá, hogy Támogatott 7.6-7.7. pontban említett sajtótájékoztatón illetőleg
rendezvényen sem köteles a Támogató értékesítésének előmozdítását szolgáló tevékenységet kifejteni.

7.6. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogató által a pályázathoz és a támogatáshoz
kapcsolódóan előre egyeztetett időpontban szervezett sajtótájékoztatón részt vesz.

7.7. Támogatott vállalja továbbá, hogy a Támogatóval előre egyeztetett időpontban közösen a
támogatás igénybevételével megvalósuló beruházást átadó rendezvényt szervez.

7.8. Támogatott, vállalja, hogy a Támogatásról, a Támogató részére eredményességi nyilatkozatot állít
ki a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének 13.
pontjában foglaltak értelmében (melléklet).

8. A támogatási megállapodás módosítása, felmondás
8.1. A támogatási szerződést kizárólag írásban lehet módosítani. A technikai, szervezési változásokat,
melyek a pályázati adatlapon szereplő adatokra vonatkoznak (cím, bankszámlaszám változása stb.)
szintén írásban be kell jelenteni a Támogatónak, a változást követő 8 munkanapon belül. Amennyiben
a Támogatott szerződésmódosítás hiányában tér el az eredeti megállapodástól, az a szerződés
megszegésének minősül.
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8.2. Felek rögzítik, hogy jelen támogatási megállapodást felmondással nem szüntethetik meg.

8.3. Azonnali hatályú felmondásra abban az esetben van lehetőség, ha a bármelyik fél a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségét megszegi, és annak a másik fél írásbeli felszólításától
számított 10 napon belül sem tesz eleget. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem
kizárólag ha a Támogatott a beruházást nem, vagy nem a pályázati anyagban foglaltaknak
megfelelően, illetve az abban foglaltaktól eltérően valósítja meg, ha nem, vagy nem kizárólag a
pályázaton nyertes iskola javára használja fel, továbbá ha a jelen megállapodás 7.1. pontjában foglalt
beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles a részére átutalt támogatási összeget
Támogató részére haladéktalanul visszafizetni.

9. Titoktartás
A Felek kötelesek a pályázat kapcsán tudomásukra jutott, hivatali, üzleti és magán titkot megtartani, s
azt kizárólag a pályázat lebonyolításával illetve megvalósításával közvetlen összefüggésben
jogosultak felhasználni, illetve kezelni.

10. Kapcsolattartás

Támogató részéről:
név:
cím:
telefon:
email: sportbolalegtobbet@decathlon.com

Támogatott részéről:
név:
cím:
telefon:
email:

11. Vegyes rendelkezések
11.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben, valamint a szerződés teljesítése során az általuk
megadott kapcsolattartói, képviselői adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdekből önálló adatkezelőkként, a
GDPR és irányadó magyar adatkezelési tárgyú jogszabályok előírásainak megfelelve kezelik és
kapcsolattartóikat az adatok átadása előtt tájékoztatják a személyes adataik továbbításáról a másik fél
számára, valamint annak – jelen szerződés teljesítése érdekében szükséges – céljáról.

11.2 A Támogatott kijelenti, hogy nincsen 60 napot meghaladó adótartozása, illetve adók módjára
behajtható köztartozása, nem áll csődeljárás vagy felszámolás alatt.

11.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseiket tárgyalásos úton
rendezik, minden esetben a közös megegyezésre törekedve kívánják megoldani. Amennyiben a vita
tárgyalásos úton nem oldható meg, jogvita esetére kikötik a Támogató székhelye szerinti bíróság
illetékességét.

11.4. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény-rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen, 4-5 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
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A jelen megállapodás 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 2 db a Támogatót, 1 db a Támogatottat illeti.

Budaörs, 2023. ___ ___

________________________ ________________________
Tízpróba Magyarország Kft.
Diego Rango d’Aragona ügyvezető
Támogató

____________
__________
Támogatott

Mellékletek:
1. sz. Eredményességi nyilatkozat minta
2. sz. Nyertes pályázat dokumentációja
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1. számú melléklet
NYILATKOZAT

1. A támogatott

1.1 megnevezése:

1.2 székhelye: ..............................................................................................................

1.3 adószáma: ________-_-__

2. A támogatott cél: A Támogatott ............................................... támogatása.

3. A támogatás összege: ...................... Ft, azaz ............................................... forint

4. A támogató

4.1 megnevezése: Tízpróba Magyarország Kft.

4.2 székhelye: 2040 Budaörs, Baross utca 146.

4.3 adószáma: 13443966-2-44

A támogatott szervezet nyilatkozik, hogy: *

● a 3. pontnak megfelelő támogatás összegét a juttatás adóévében az eredményében bevételként
elszámolta, és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt
bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti,
amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.

● a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett.
● a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta.
● a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

* A megfelelő rész aláhúzandó!

Az igazolást a társasági adóalap megállapítása céljából a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet A) fejezetének 13. pontjában foglaltak értelmében
adtam ki.

Kelt: .................................., ................. év ................... hó ................. nap

P. H.

A Támogatott képviselőjének aláírása:
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__________________________________

Képviseli: _________________________

Támogatott
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