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SZERZİDÉSSZÁM:……/…………

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS
Amely létrejött egyrészrıl
Támogató neve, képviselıje: …………………………………………...………………………….
Székhelye/címe: ……………………………………………………………………………………
Cégjegyzékszáma/bírósági nyilv.száma/váll.ig.száma: ……………………………………………
Adószáma vagy adóazonosító jele: ………………………………………………...,mint támogató
(a továbbiakban Támogató),
másrészrıl a GREENFISH SE Természetvédı Amatırhorgászok Közösségfejlesztı és
Kulturális Szabadidısport Egyesülete (6720 Szeged,Széchenyi tér 9.), Adószám: 18475867-106, képviseletében Magyari Csaba elnök, mint támogatott( a továbbiakban Támogatott) között az
alábbi feltételek mellett:
1. A Támogatott közhasznú egyesület. A közhasznú fokozatot bejegyezte a Csongrád Megyei
Bíróság a Pk.60.106/2005/2. számú határozatával, mely 2005. szeptember 14.-én jogerıre
emelkedett.
2. Támogató a Támogatott részére jelen szerzıdés alapján ……………………..……-i dátummal
.……………………….Ft, azaz …………….……………………………………………forint
vissza nem térítendı támogatást fizet a Támogatott részére.
3. A vissza nem térítendı támogatást a Támogató a Támogatott közhasznú céljainak
megvalósítása és mőködésének biztosítása érdekében bocsátja a Támogatott rendelkezésére.
4. A támogatás összegét a Támogató jelen szerzıdés alapján befizeti a Támogatott pénztárába,
vagy átutalja a Támogatott 10402805-00003399-00000006 számú bankszámlájára.
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5. Az egyesület támogatása a közhasznú szervezetektıl szóló módosított 1997. évi CLVI. Tv.
26.§ c. pontja szerint közhasznú célt szolgál. Az egyesület a közhasznú szervezetektıl szóló
módosított 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek
közül az alábbiakat folytathatja: „egészségmegırzés, betegségmegelızés; tudományos
tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális
tevékenység; kulturális örökség megóvása; mőemlékvédelem; természetvédelem,
állatvédelem; környezetvédelem; gyermek és ifjúságvédelem; sport, a munkaviszonyban és a
polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével”.
5. Ha a támogató a társasági adóról és az osztalékokról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény hatálya
alá tartozik, akkor a 7.§ (1) bek. z) pontjára tekintettel az (5) bek. a) pontja alapján a
Támogató (társaság) az adózás elıtti eredményét csökkentheti az adomány 100%-ának
megfelelı összeggel. Ha a Támogató a személyi jövedelemadóról szóló módosított 1995. évi
CXVII. Törvény hatálya alá tartozik, akkor a VIII. fejezet 41.§ 1., 2., 3., 4. bekezdések
figyelembe vétele mellett csökkenheti adóját. Ha a Támogató egyéni vállalkozó, akkor a X.
fejezet 49/B.§ (8) bek. b) pontját is alkalmazhatja.
6. A szerzıdı felek kikötik, hogy a szerzıdésbıl származó vitás ügyek elbírálása illetékesség
tekintetében a Szeged Városi Bíróság hatáskörébe tartozik.
7. Jelen támogatási szerzıdést a szerzıdı felek áttanulmányozást követıen, mint akaratukkal
mindenben egyezıt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá.
8. Jelen támogatási szerzıdés 2 (kettı) számozott oldalból áll és 2 (eredeti) eredeti példányban
készül, amelybıl egy példány a Támogatónál, egy példány a Támogatottnál kerül
elhelyezésre.
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Támogatott
Magyari Csaba
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……………………………………..
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2. oldal, összesen: 2

