
1. számú melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Gödöllő Város Önkormányzata
cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.
adószám: 15731261-2-13
képviseli: Dr. Gémesi György András polgármester 
számlavezető bank neve és fizetési számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.

12001008-00155330-00100004

mint támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészről

Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft
cím: 2100 Gödöllő Egyetem tér 16.
adószám: 21950175-2-13
képviseli: Gémesi Csanád ügyvezető 
bírósági nyilvántartási szám: 13-09-129882 
számlavezető bank neve és fizetési számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.

12021006-01182298-00100002

mint támogatott (továbbiakban: Támogatott),

- a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek” - között, az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés 1. pontja az 
alábbiak szerint módosul:

1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogató 50.000.000 Ft azaz 
ötvenmillió forint, vissza nem térítendő támogatást nyújt a Támogatott részére a 2. 
pontban meghatározott feladat megvalósítása céljából, utólagos elszámolási 
kötelezettséggel két egyenlő részletben az alábbiak szerint:

a) 2018. november 10-ig 25.000.000 Ft-ot, azaz huszonötmillió forintot,
b) 2020. március 31-ig 25.000.000 Ft-ot, azaz huszonötmillió forintot.

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés 2. pontja az 
alábbiak szerint módosul:

2.)  Támogatás megvalósulásának határideje: 2018. november 1. - 2020. december 
31.



3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés 10. pontja az 
alábbiak szerint módosul:

10.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 53. § alapján a 
Támogatott a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról köteles elszámolni 
legkésőbb 2021. június 31-ig, az elszámolást a Gödöllői Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési Irodájára kell megküldeni.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

a. ) a Támogatott nevére szóló számla hitelesített, záradékolt másolatát, a kapcsolódó 
szerződést, teljesítésigazolást,
b. ) a szerződés céljának megvalósításáról szóló szöveges szakmai beszámolót,
c. ) cégszerűen aláírt számlaösszesítő, melynek tartalmaznia kell az elszámolt számlák 
tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának pontos adatait (név, cím, adószám), a 
számla kiállításának idejét és teljesítés időpontját, a szolgáltatás megnevezését, a bruttó és 
nettó számlaértéket, valamint a támogatás terhére elszámolt számla összeget. Személyi 
juttatás fizetése esetén a személyi juttatásban részesülő nevét, a juttatás bruttó összegét, a 
kifizetésre került nettó összeget, és a szociális hozzájárulási adót, kiküldetési rendelvényt, 
valamint ezek pénzügyi teljesülésének bizonylatait (pénztár, átutalási bank bizonylatok).

Záradékolás: Az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy a 101/9-7/2018. számú támogatási 
szerződés terhére elszámolva. A jogi személy képviselőjének aláírása és a pecsétje.

Ha a Támogatott a beszámolási kötelezettségének határidőben nem, vagy nem megfelelő 
módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig új támogatásban nem részesülhet.

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

A Szerződő Felek jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Gödöllő, 2020. február „....... ”

Dr. Gémesi György András
Támogató

Gémesi Csanád
Támogatott


