Támogatási szerződés
Az „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány által meghirdetett, SZIKLA-UTI-2022 kódszámú, „A
Sziklakórház Atombunker Múzeum látogatásához utazási és étkezési támogatására” kiírt pályázat útján
elnyert pénzeszköz végleges átadás-átvételéről, amely létrejött egyrészről
az „A SZIKLA” MÚZEUMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (1012 Budapest, Lovas út 4/c; nyilvántartási szám: 0101-0012135; adószám: 18728488-2-41; képviseli: Huszár Károlyné a kuratórium elnöke; kapcsolat: HegyesSzikszai Anikó, info@sziklakorhaz.hu, 06 70 7 010101 ) mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”,
illetve „Alapítvány”), másrészről:
Iskola neve:
Székhely:
Fenntartó:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Kapcsolat:
mint a támogatásra sikeresen pályázó (továbbiakban: „Támogatott”), együttesen szerződő felek
(továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1. Az Alapítvány által kiírt pályázati felhívásra benyújtott, az Alapítványnál UTI-2022/... számon iktatott
pályázat alapján az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy támogatást nyújt Támogatott részére.
2. Támogató a Sziklakórház Atombunker Múzeum látogatásának céljából bruttó (áfát tartalmazó) .......... Ft,
azaz ......... forint egyösszegű, vissza nem térítendő, pályázati célú támogatást nyújt kizárólag Támogatott
részére, saját felhasználásra.
3. Támogatott a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott támogatás összegét kizárólag a pályázati célra
jogosult fordítani. Támogatott a támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem
használhatja fel.
4. Az utazási támogatás vagy a múzeumlátogatáskor készpénzben, az Iskola nevére kiállított ÁFÁ-s számlák
bemutatása alapján történik, vagy – amennyiben a jegyeket előzetesen megvásárolja az intézmény –
elektronikus másolatok elküldése után, banki átutalással, a múzeumlátogatás leigazolását követő 8
napon belül.
Az utazási számlákat a támogatást elnyert iskola vagy a fenntartó intézmény nevére kell kérni.
Egyértelműen ki kell, hogy derüljön róla az utazás időpontja, helye és a résztvevők száma. Az Alapítvány
munkatársa az utazási számlák eredeti példányát a helyszínen ellenőrzi, arról másolatot készít, és az
eredetit visszaadja Támogatott részére. Minden, elszámolásra bemutatott számlára Pályázónak kézzel rá
kell vezetnie a pályázat kódját: „UTI-2022”.

5. Támogató a Támogatott által harmadik fél részére kifizetendő támogatási rész – az utazási költség –
összegét a jelen szerződés Szerződő felek általi aláírását követően a pályázatban megjelölt módon átadja
Támogatott részére. Az átadás módja (csak egy jelölhető meg):
 Helyszínen a Sziklakórházban, a számlák ellenében készpénzben. Fizetendő összeg: ...................... Ft
 Banki utalással, bizonylatok elektronikus megküldése és ellenőrzése, és a múzeumlátogatás után.
Utalandó összeg: .................. Ft.
6. Támogató a kiegészítő programokat („Déli 12” Étterem, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Mátyástemplom) közvetlenül a szolgáltatókkal rendezi, így a támogatás ezen részét nem Támogatott részére
utalja át, csak a fennmaradó, utazási különbözetet.
7. A jelen szerződés 2. pontjában megnevezett támogatási cél Támogatott általi megvalósításának tervezett
dátuma: ........................... [A dátumnak tárgyév április 12. és december 15 közé kell esnie.]
8. A jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő többletköltség a
Támogatottat terheli.
9. Támogatott a megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről az Alapítványt
haladéktalanul írásban köteles értesíteni.
10. Jelen szerződés módosítása egy alkalommal, a pályázat futamidejének határidején belül, a Támogatóhoz
írásban intézett kérelemmel kezdeményezhető. A támogatás következő évre nem vihető át, kérelemre
sem, a megvalósításának a tárgyévben kell megtörténnie.
11. Támogatott szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban
indokolva felmondani. Ebben az esetben Támogatott köteles a támogatás teljes összegét – a támogatás
Támogatott részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten – Támogató részére haladéktalanul visszafizetni.
12. Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
— a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása;
— ha Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott.
13. A jelen támogatási szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.
14. Jelen szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás
után 2 példány Támogatót, 1 példány Támogatottat illet meg.
15. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és
azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2022............................................
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