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Amely létrejött egyrészről: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány 
 Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 30. 
 Közhasznúsági fokozat: közhasznú 
 Bankszámlaszám: 11709002-20130381 
 Adószám: 18276462-1-43 
 Képviselő: Jordán Péter, kuratóriumi elnök 
                                                Kapcsolattartó: Oláh Roland, támogatási programfelelős 
 mint Támogató, – a továbbiakban Támogató –, 

másrészről az  Démétér Alapítvány 
 Székhely:1224 Budapest, Csóványos utca 9.  
                                                Adószám: 18256110-1-43. 
 Bankszámlaszám: 10102086-56951900-01000002 
 Képviselő: Dr. Kriván Gergely 
                                                Projektkoordinátor, kapcsolattartó: Sztanó Bernadett 
 mint Támogatott, – a továbbiakban Támogatott –, 
között és a 2018. március 28-án létrejött Együttműködési megállapodás hatálya alapján 
érvényes. 

 

I. 
A támogatás tárgya és célja 

 

1. Támogató vállalja, hogy 4.354.184 Ft, azaz négy millió háromszáz ötven négy ezer száz 
nyolcvan négy forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott 
részére a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány „Swimathon 2018“ elnevezésű jótékonysági 
rendezvényén keresztül a Veled együtt felépülünk! című projekt javára befolyt támogatási 
összegből,  az abban vállalt célok megvalósításához.  

2. Támogatott a támogatást elfogadja és vállalja, hogy azt a www. swimathon.hu oldalon 
nyilvánosan is bemutatott, majd később írásban pontosított, meghatározott célra és költségvetés 
szerint használja fel, melyhez a Támogatott által elkészített szakmai és pénzügyi terv, e 
szerződés elengedhetetlen Mellékletét képezi. 

3. Támogatott vállalja, hogy  a támogatott programot 2018. május 1. és 2018. szeptember 30. 
között valósítja meg, és hogy az általa meghatározott tevékenységek ez időszakra vonatkoztatva 
számolhatóak el.  



II. 

A támogatás fizetésének módja, határideje, és jóváírása 

4. A támogatást a Támogató a Támogatott 10102086-56951900-01000002 számú 
bankszámlájára utalja át a jelen megállapodás aláírásától számított 8 napon belül. 

 

III. 

 

A támogatás felhasználása és elszámolása 
 

5.  A Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a támogatást csak a pályázatban megadott célra 
és költségekre fordítja. 

6. A Támogatott vállalja, hogy legkésőbb 2018. október 30-ig írásbeli beszámolót nyújt be a 
Támogatónak a támogatás felhasználásáról. A beszámoló az alábbi tartalmi és pénzügyi részből 
áll, amelynek nyilvánosságra hozatalához (honlap, közösségi média és támogatók közvetlen 
tájákozatása emailben) Támogató hozzájárul. 

A tartalmi rész leírja  
a) a Támogatott terv megvalósításának folyamatát és legfontosabb állomásait; 
b) azt a változást, amit a támogatás előidézett; 
c) a Támogatott által, a terv megvalósítása során szerzett tapasztalatokat. 
d) és tartalmazza a Támogató kérésére kitöltött statisztikai adatlapot, amely a projekt 
megvalósításában résztvettek és a kedvezményezettek számára vonatkozó információkat 
tartalmaz.  
e) A tartalmi részt kiegészíti  fényképekkel és/vagy videókkal, illetve  egyéb dokumentációval.  
A pénzügyi rész: rövid szöveges beszámoló a pénz felhasználásáról, excel összesítő tábla a 
megadott költségvetésnek megfelően, amelyben Támogatott egyenként felsorolja azokat 
költségeket és számla tételeket, amelyekre a támogatást fordította. A Támogató kéri, hogy az 
általa finanszírozott számlákat zárolja „Elszámolva a Swimathon 2018 támogatás terhére“ 
felirattal ellátva, és azok fénymásolatát, illetve a kifizetéseket igazoló bizonylatok másolatát 
küldje el a pénzügyi beszámoló részeként. A pénzügyi tervben előzetesen feltüntetett 
költségtételek vonatkozásában a 30% vagy az alatti eltérésekre Támogatott felhatalmazott, 
ennél nagyobb eltérés esetén a  Támogató felé emailes egyeztetési kötelezettsége van. A 
kezdeményezett  és kölcsönösen elfogadott változtatásokról  minden esetben jegyzőkönyv 
készül, amelyet   a kapcsolattartó felek aláírnak. Támogatott tudomásul veszi, hogy a pénzügyi 
beszámolót követően, Támogató egy esetben, helyszíni megtekintést is kérhet az eredeti  
számlákhoz és/vagy bizonylatokhoz, illetve a megvalósult program elemeihez.  
7. Felek megegyeznek, hogy a pályázati terv megvalósítása során folyamatosan kapcsolatot 
tartanak, amelyek célja a kölcsönös tájékoztatás (különös tekintettel az adományozóknak szóló 
Hírlevelek és a Támogató honlapján, fb oldalán történő tájékoztatás számára) és a közös 
gondolkodás a terv lehető legjobb megvalósításáról. Felek kölcsönösen vállalják, hogy  a 



Támogatott projektkoordinátora és a Támogató kapcsolattartója egy személyes értékelés 
formájában zárja le az együttműködést.  
8.  A Támogatott vállalja, hogy értesíti a Támogatót, ha a pályázatban megjelölt cél elérése nem 
lehetséges. Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról a Támogatóval 
konzultálni és csak akkor folytathatja a támogatás felhasználását, ha arról a Támogatóval 
írásban megegyezett. 
9.  Amennyiben a Támogatott a támogatást, vagy egy részét nem a pályázatban leírt célra költi, 
vagy a beszámolót nem nyújtja be, szerződésszegést követ el. Ebben az esetben – a Támogató 
kérésére - a Támogatott köteles a támogatás megfelelő részét vagy teljes összegét a 
Támogatónak visszatéríteni. A szerződésszegés tényét a Támogató nyilvánosságra hozza. 
10. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató, a részére eljuttatott információk alapján  
hírlevelében beszámol a támogatott projekt megvalósulásáról az adományozók felé, illetve a 
már lezárt projekt beszámolójának kuratóriumi elfogadásáról is, amely egyben a köztük lévő 
támogatási folyamat záróakkordja is.  
Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 
      Budapest, 2018. július 06. 

 
 

………………………………………… ………………….…………………… 
                Jordán Péter                                                                         Dr. Kriván Gergely 

           kuratóriumi elnök                                                                             képviselő 
              Támogató                                                                                    Támogatott  

 
                                                                                         

 


