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Támo g^tási szerződ,és

amely léttejött egytésztő| Belváros-üpówáros, Budapest Főváfos V. kerület
Onkormányzata (1051 Budapest, V. ket. Erzsébet tét 4., képviseü: Szentgyötgyvölgyi
Péter polgfumestet), mint Támog^tó (^ továbbiakban: Támogató), valamint a

Arany Oroszlán Kultutális Egyesület (székhely: 1053 Budapest Papnövelde u.2. II/20.
Adószám: 18154742-1-41, Banksz.szám: 11105008-21,21,5656 I(épviseló: Jeney
Atúla,06 /30-964-2179) mÁtKedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményeze tt), között
a mai napon az alábbi feltételek mellett:

Belváros-Lipón áros Önkorrnán yzatának Képviselő-tesdlete az önkgrm ánvzat 2020. errl ^^U'['kölrségvetéséről szóló 1/2020, (.27.) számú rendelereS",, +##tí,i.^ r"*erett$r-iiÍ
céltartalékként 46900E forint feletti tendelkezési jogot a Polgárm estette tuházza át o|y
módon, hogy az előltányzat fe|használásánál köteles figyelembe venni az Emberi Jogi,
Nemzetiség, Egyházügyi és I{ultutális Bizottság javaslatát, valamint a Képviseló-testület
döntését.

E keret tethéte l{edvezményezettnek Támogató dóntése alapján 100000.-Ft, azaz
Százezet forint összegű támogatást folyósít a meg)elöit cél- BMN-n an)rtoom t,
szinház, zenei ptogtam - megvalósítása étdekében.

Támogató kőtelezettséget v áI|al arra,hogy a 27 /2020. ltl. 22.) E.N.E.B. hatátozata alapján
a Belv áros- Lipórv áros Önkormányzarának Polgármesreri Hivata]a útján
I{edvezményezettnek 100000.-Ft. azaz Százezer fodnt összeget jelen szetzódés mindkét
fé1 által tötténő aláttását követóen átutalja.

I{edvezményezett kötelezi magát, hogy a 100000 .-Ft, azaz Százezet forint összeget e
szetzódésben megjelölt célta és formában hasznáIla fel, és melynek felhasználásátől
részletes elszámolást ad.

I{edvezmény telezi magát, hogy amc e t cél ide efo hel érő| az hmbcd Jogi,
Nemzetis lrá és l{ultutáüs Bizottsá t t^ié ztatla, a szakmai besz o eg},afi}o
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Kcdr.ezménycze l.eszi, hop1, a támogatási összeget bcr.étclei közijtt
nyilvántattásba veszi.
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Kedvezményezett tudomásul r.eszi, hogy a kapott támogatási összeg felhaszná|ásátóI az
önko 2020. ér,i költs SeíÓ1 szóló 1/2020. (I.27 .) önkotmányzati tendelet 10.§
alaplán szakmai beszámolót etedeti bizonyla(ok) hitelesített máso|atával 2021. ma us
31-ig az címte : P H1\.atal tJelsó F,llenotze 1051 Buda es Etzsé et téfS

4., II. emelet 201., köteles benyújtani.

Az elszámolás m ódja a 2000, évi C. tv. 1,66., és 1,67 . §-a, valamint az Á|lamháztattástól szőló
2011. évi CXCV. tv. 53. §-a.2007. ér.i CXXVII. törvény 178. §-a.

Amennyiben I(e dvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, akkot
Támogató által a továbbiakban nyújtott támogatásban nem íészesűlhet.

Kedvezményezett tudomás eszi, hogy ha a 100000.-Ft, az az Sz^zezet íoint támogatási
oSSzege tnemesz en megjelölt célra és formáb an használja fel, illewe nem kéri az

ódon és időben történő felhaszná|ásálak engedélyezését, a kapott
ósszeget kö 1. május 31-ig, annak a Ptk. vonatkozó szakaszában foglaltak szetinti
éves kama gyutt vtsSza etnt.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy 
^z 

;\1f^mhází^ttástó1 szóló 201 1. évi CXCV.
tótvény 70 § (1) .) pontiában foglaltak szefint a he\i önkormányz^t belső ellenórzését
ellátó személy vagy szefvezet ellenőrzést végezhet a helyi önkotmányzat (az Xányitő szet"-)
által nyujtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan 

^kedvezményezetteknól és a lebonyolító szeweknél

Áz elszámolási hatátidőn belűl be nem fejezett, áthíz6dó ptogfam végtehajtásáta csak
lekötön szetződés esetén van lehetőség.

A felek a jelen szetződést elolvasták, s mint akatatukkal mindenben megegyezót
jóv áhagyóIag ttták aIá.

A szeződés hátom, egymássa1 teljes egészében megegyezó példányban készüIt, amelyból 2
db a Támogatónál, 7 db a KedvezménJ,ezettnél matad.

Budapest, 2020.0].13.
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elnyett összeg

Ámennyiben a felhasználás Kedvezményezett étdekkötén kír.üli okbó1 (pl: hatósági
engedély megadásánakhiánya,idójátási ptobléma miatt, stb.) hiúsul meg, I{edvezményezett
az eknatadt pfogfam más idópontban töfténő megtaftása, illewe a pályázatában megjelölt
céllal azonos, de más formában tötténó felhasz náIásának engedélyezését kétheti a
Támogatótól.
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