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Támogatási szerződés

amely létrejött cgytészről Belváros-üpówátos, Budapest Fővátos V. kerület
Onkotmányzata (1051 Budapest, \/. kct. Etzsébet tét 4., képviseli: Szentgyötglvölgyi
Pétet polgármestet), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) valamint a

Arany Oroszlán Kultutális Egyesület (székhelyc: 1053 Budapest, Papnövelde u. 2.
II/20., adószám: 18754742-1-41, bankszámlaszám: 1\705008-21215656, képviseli: Jcncy
Áttila), mint Kedvezményezctt (a tor,ábbiakban: Kedvezményezett) kózött a mai napon
az alábbi feltételek mcllett:

Belváros-Lipótvátos Önkorcrányzatán^k Képviscló-testülete az önkormányzat 2020. évi
költségvctósótó| szóló 1/2020. (.27.) önkormányzati tendeletében az 1309 címen 50.000 E
Ft összeget fogadott el a páIyázat útján nyújtandó támogatások ftnanszltozásáta.

E ketet tetl-rótc a amogato a ezményczcttet a l{épviseló-tes tulet 398/2020. (IX. 10.)
hatátozata ala 200.000 Ft, azaz kétszázezet fodnt összegű támogatásban
ícszesltette a me elölt cél Yizes kk léttel-rozása IL ütem. - mc s\-alílsítása érdekében.

Támogató kötclczettséget vá|Ia| arra, hogy Belvátos-Lipómáros Önkotmányzatának
Polgámested Hivatala űtján a I(cdvezményez ett számláláta a 200.000r- Ft, azaz
kétszázezet fodnt összeget jelen szerzódés mindkét fél által töténó a|ákását követóen
áalta|la.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
nyilr,ántattásba veszi.

támogatási összeget bevételei kőzött
^

I(edvezményezett tudomásul veszi, hogy a kapott támogatási össze g Fe|hasznáIásától az
önkor. n
alapján

t 2020. évi költségvetésétól szólő 1/202(). (1.27.) önkotmányzari rendc 10.§

decem t 15-i az alábbi címtc: polga

t
szakmai bcszámolót az ctcdcti bizon_vlat(ok) lritelesített rnásolatál. 2020.

ímestcf1 1\-a S() nofze 1051
'S 
t,

sébet teí ., II . eme let 20I. \.ag),clektfo s uton azU lka cSe un B
en\ ultan1.

,\z elszámolás móclja a 2000. ér.i C. tr-. 1(ló., és 167. § a, r-alamint az .illamlráztartástól szóló
2011. ér-i CXCV, n. 53. §-a. 2007. ér-i C}L\Vll. tiln,énv -l78. 

§-a.

a

I(edvezményezett kötelezi magát, hogy a 200.000r- Ft.. azaz kétszázezet forint összeget
ezen szetződésben megjelölt céka és íormában hasznáIja fel, és melynek Eelhaszná|ásától
tészletes elszámolást ad.

\,



l\mennvibcn l(cdvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, akkot
Támogatrl által a továbbiakban nyújtott támogatásban ncm tészcsülhet, á támogató által
ismételten kiírt pályázaton ncm vehet tészt.

I{cdr.ezményezett tudomásul veszi, hogy ha a 200.000r- Ft, azaz kétszázezet íoi,nt
támogatási összeget nem c szcrződésben megjelölt módon és célra használla fel, ille§-e nem
kéti a tám os S2 atban me előlt céltól eltétó módon és idóben tö3é;6'
felhasználásának c e ezését, a kapott osszeget a vona oz sza z,a an glaI
szct1lIü e\ies kamataival együti köteles visszafizetni.

I(edvezményezctt tudomásul veszi, hogy u Álfamháztartástól szóló 201 1. évi CXCV.
'l'örvény 70. §. (1) c) pontjában foglaltak szcfint a helyi önkotmányzat belsó ellenótzését
ellátó szeméh v agy szeíyezet cllcnózést végezhet a helyi őnkormányzat (az trányitó szen)
által nvújtott kőltségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan 

^Kedvczmónyezettekné1 és a lebonyoütó szerveknél.

A felek a 1e|en szerződést clolvasták s mint akatatukkal mindenben megegyezót
1őváhagyőlag tták aIá.

Á szerződés hátom, egymással tcljcs cgészében megegl.ező példán,vban készült, amelyből 2
db a Támogatónál, 1 <]b a Kedvezményeze ttnél marad.

Budapest, 2020. szeptembct 14.
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Kedvezményezett Támogató
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