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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D., bírósági bejegyzés: PK 60.144/2001., nyilvántartási

szám: 25., adószám: 19020848-2-43, képviselő neve: dr. Vági Márton főtitkár) - a továbbiakban Támogató - másrészről a Anger Rét i SFAC 1900 Sport

Egyesület  (székhely: 9400 Sopron Csengery utca 42. , cégjegyzékszám/bírósági bejegyzés: Pk.T.62.823/2004/2 , adószám: 18980206-1-08, képviseli:

Kocsis Tamás) - a továbbiakban Támogatott - között az alábbi feltételekkel:

A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogató Elnökségének 169/2013. (10.29.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a társasági adóról

és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (3a) bekezdése alapján a(z) LISS Patrongyártó,Töltő és Forgalmazó KFT adózó által a Támogató

részére átutalt kiegészítő sportfejlesztési támogatás 90%-át kitevő összegű egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a Támogatott részére, 2014. évben 823 191

Ft összegben.

2. A támogatás felhasználásával elérni kívánt közérdekű célt a Támogató akként határozza meg, hogy azt a Támogatott a létesítő okiratában meghatározott

célokra használhatja fel, kivéve a hivatásos sportoló részére a sporttevékenységével összefüggő munkaviszonyára, vagy amatőr sportoló részére a sportról

szóló 2004. évi I. törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró, a sporttevékenységének elismerésére tekintettel

kifizetésre kerülő személyi jellegű ráfordításokat.

3. A Támogató vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott összegű pénzbeli támogatást jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalja a

Támogatottnak az Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Banknál vezetett 5 9 1 0 0 8 0 3 - 1 1 0 4 7 7 4 6 -  számú

bankszámlájára.

4. A Támogató kiköti, hogy a támogatást a Támogatott kizárólag a 2. pontban megjelölt célok megvalósítása érdekében és annak keretei között használhatja

fel..

5. Támogató fenntartja a jogát arra, hogy a jelen kötelezettségvállalását visszavonja, ha annak teljesítése előtt a körülményeiben olyan lényeges változás áll

be, amelyre figyelemmel a teljesítés tőle többé nem várható el.

6. Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

Szerződő Felek jelen szerződést annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt minősített elektronikus aláírással ellátták.

Budapest, 2014 . 04 . 02 .

Magyar Labdarúgó Szövetség részéről: Támogatott  részéről:

dr. Vági Márton

főtitkár

Kocsis Tamás

Elnök
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