
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 1.

amelyet egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség
székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D.
levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár
bejegyző végzés száma: Pk.60144/2001
nyilvántartási szám: 01-07-0000025
nyilvántartást vezető szerv neve: Fővárosi Bíróság
adószám: 19020848-2-43
bankszámlaszáma: 11707024-20484910
mint Támogató,

másrészről a Pápai Egyesített Labdarúgó Club
székhely: 8500 Pápa, Várkert utca 2
levelezési cím: 8500 Pápa, Várkert utca 2
képviselő: Grőber Attila (elnök)
nyilvántartási/cégjegyzék szám: 19-02-0001310
nyilvántartást vezető szerv neve: Veszprémi Törvényszék
adószám: 18919714-2-19
bankszámlaszáma: 73200196-11265777-00000000
mint Kedvezményezett

(a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

A Felek megállapítják, hogy a Támogató és a Kedvezményezett között Budapesten, -n, a labdarúgás sportág nem akadémiai képzéseket megvalósító kiemelt
utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerű fejlesztésére, amelynek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez
szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a közoktatás intézményrendszerével a fokozott
sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából, 2779-8/2015. iktatási számon támogatási szerződés( a
továbbiakban:Szerződés) jött létre.
Felek rögzítik, hogy a szerződést a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó 2015. első félévi bevétel
felhasználásához szükséges intézkedésekről szóló. a 1912/2015.(XII.11.)Korm. határozatban foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítják.

I. A Szerződés 3.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. A 2.1. pontban meghatározott feladat támogatásának összege: 20 210 000 Ft, azaz húszmillió-kettőszáztízezer forint.

II. A Szerződés 4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

4.2. A Feladat ellátására fordítható, a 3.1. pontban meghatározott támogatás fennmaradó 10 105 000,- Ft-os, azaz tízmillió-egyszázötezer forintos összegének
átutalására utófinanszírozási formában, a 4.4., 6.1.2., 6.1.3. pontok szerinti feltételek teljesítését, valamint a 6.2. b) pont szerinti elszámolás/részelszámolás
Támogató által a 6.5 pont alapján történő jóváhagyását követő 15 banki munkanapon belül kerül sor a Kedvezményezett 73200196-11265777-00000000 sz.
bankszámlájára.

III. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú melléklete lép.

IV. A jelen szerződésmódosítás a Szerződéssel együtt érvényes, egyebekben a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan
tartalommal maradnak hatályban.

V. A jelen módosítás egymással megegyező- két számozott oldalból és két mellékletből álló- négy eredeti példányban készült. Felek a jelen módosításban
foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: 2779-8/2015/1290/1 sz. Szerződésmódosítással módosított szakmai program
2. számú melléklet: 2779-8/2015/1290/1 sz. Szerződésmódosítással módosított költségterv

Budapest Pápa
Dátum: ................... Dátum: 2016-04-06

...................
Magyar Labdarúgó Szövetség

...................
Pápai Egyesített Labdarúgó Club
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