
TAMocATAST u ecAllapooAs

amely l6treJott egyfel6l Budapest F6v6ros Vl
s.zekhelye 1067 Budapest, Edtvds u. 3., k6pvise
On korm6nyzat) ados zAma. 1 57 35698-2-42,

ri.ilet Ter6zv6ros 6nkorm6nyzata, melynek
SoproniTam6s 6rmester (a tovdbbiakban

nem tartalmaz6 u [Smogatott

m6sr6szr6l a Budapesti V6rosv6d6 Egyesi,ilet, melynek sz6khelye 1126 Budapest, Szoboszlai
utca 2-4., k6pviseldje: Surdnyi Andrds (a tov5bbiakban: T6mogatott), ad6sz5ma: 19729224-1-43
kdz6tt az alAbbi felt6telekkel:

1. Az Onkorm6nyzat a T6mogatott 6ltal ber
Egy sz1ztizeze r fo ri nt 6ssze g 11 eg ysze ri, AFA-I
r6szere, amely a T6mogatott bev6tel6t k6pezi.

ny0jtott pAlylzat alapj6n 1 10.000 Ft, azaz

2" T6mogatott a t6mogatdst elfogadja es k6telezetts6get vdllal arra, hogy azt a K6pviselotestUlet
2281 1 5 12019. (Xl. 21 .) szAmt hat1rozat|v at usztus 1. es 2019. december
31 Tdmogatott 6ltal a p6ly ban t6mogatn ros nap

ma" 10 napos fot6kiSllit6s az Epres kertben programja sor6n a rvat
k6tok 6s meghi in6l6 folia;

cem gtpsz, feher csipeszek, keptartok; kdnnyrl bUf6, italok kdlts6geire forditja

3 Az Onkormdnyzat az 1. pontban meghat5rozott dsszegfi tdmogat6st a jelen meg6llapodds
ketoldal[ al6irdsdt kdvet6en 15 napon belUl utalja Al az OTP Bank Nyrt-n6l vezetett 1 1705008-
200927 37 -00000000 szdm 0 szdmldjdr a.

4. T5mogatott v6llalja, hogy az Onkormdnyzat anyagi hozzdjarullsaval
tev6ke nys6g re vonatkoz6 jogszab6lyokat, helyi rendel kez6seket betartja 

"

megval6sul6

5. T6mogatott az Onkorm6nyzat anyagi hozz6j6rul6s6val megvalosul6 program megvai6sit6sa
sordn kdteles az Onkorm 6nyzat 5ltal ny0jtott t6mogat6s a honl valami a6n
tdmogatSs r6v6n k6szUlt,kiadvdnyokon, n
sz6ban kbzz6 tenni.

nyek eset6ben

-

6. A t6mogatdsban Tdmogatott bejegyzett kepvisel6je az elnyert dsszeg megSllapod6s
szerinti felhaszn6 I 2020. janu6r - al6ir6s6val igazolt felel6ss6g6nek tudatSban -
elszdmoldsi kotel

7. Az elszdmolSs sor5n a pllyAzat c6lj6ra dsszeg fel az Onkorm ilnyzat
K6pviselote ek a civil sze pitly Azati Uto n tdrt6 n 6 szolo 3/2016" (ll
18.) rendelete melleklet6ben szere 6 tartalmi besz6mol6t
kell n a m nszo

8. Az eredeti latokat az elszdmol6s beny0jt6sakor be kell mutatni, azt a
Hu

9. Az elszdmolni kivdnt bizonylatok d ma 2019 1. es 2019. december
id6pontr6l kell, hogy sz6ljon. Sz6mvite v Itseg hetnem

10. Amennyiben a t6mogat6s felhaszndl6sa nem a t6mogatSs foly6sit6s6nak p6nznem6ben t6rt6nik,
0gy elsz6moldskor az eredeti sz6mla mellett a valutadtv6lt6si bizonylatot is be kell mutatni. Az
5tv6ltdsi bizonylat akkor fogadhato el, ha a kiSllitrisAnak d6tum a 2019. augusztus 1. 6s 2A19.
december 31. k6zdtti id6pontra, de legk6s6bb a sz6mla kifizet6s6nek napj6ri esik. A bizonylatrol
a sz6mlam6solat k6szlt6s6vel egyidejfileg m6solat k6szUl, melyet csatolni kell a beszdmoi6hoz.

1 1 . Amennyiben a t6mogatisban r6szesul6 a t6mogat6st harmadik szem6ly r6sz6re t6rt6n6
tov6bbtdmogat5s celj6ra haszn5lja fel, 0gy a juttat6s 6t- vagy ig6nybev6teteiOt szol6 bizonylat

reszletes pen4rigyj Kir"nutat6st



csatoland6 az elszemol5shoz. A bizonylat beny0jt6s6nak elmutasztAsa eset6n az osszeg fel nem
haszn6ltnak tekintend6.

12.A t6mogat6si megdllapod6sban foglaltakt6l elt6r6en felhaszn6lt dsszeget fel nem haszndltnak
kelltekinteni.

l3.Tdmogatott a fel nem haszndlt tdmogatdsi dsszeget az OnkormAnyzal OTp Bank Nyrt-n6l
vezetett 11784009-15506007 sz6m0 Budapest F6vdros Ter6zvSros Kdlts6gvet6si elsz6moldsi
sz1mldifira befizetni k6teles. A befizet6si bizonylatot T6mogatott bemutatni k6teles az
elszdmol6skor, amely16l a Hum6nszolgdltatdsi F6oszt6lyon f6nym6solat k6sztil, amelyet
csatolnak a beszdmol6hoz.

14.T5mogatott tudomdsul veszi, hogy az Onkormdnyzat a t6mogat6s rendeltet6sszerfi
felhaszn6lSs6t ellenSrzi, a t5mogat6sb6l megval6su16 programot szem6lyesen is ellen6rizheti.

15.T5mogatott tudomdsul veszi, hogy bb p5ly6zatot csak akkor ri a
kordbban elnyert tdm sz5mol6si k6telezetts6g6nek

16. T6mogatott tudomdsul veszi, hogy amennyiben az 1 . pontban meghat6rozott osszegri pillyAzati
t6mogat6s osszeg6vel a megjeldlt hat6rid6ig nem szdmol el, rigy uj palydzatot az elszAmol6si
hat6ridot kdvet6 2 6ven belUl nem ny0jthat be.

17 . A szerz6d6 felek kotelezik magukat arra, hogy a meg6llapod6s v6grehajt6sa sor6n k6zottuk
tdmadt vitds k6rd6seket t6rgyal6s utj6n rendezik.

18.A jelen Meg6llapod6sban nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polgdri Torv6nykonyv vonatkozo
rendelkez6sei az irdnyadoak.

Alullrott Szerz6do felek
helybenhagyolag irtuk al5

a fenti Meg6llapod6st, mint akaratunkkal mindenben megegyez6t

Budapest, 2019. november 25.
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Tdrqv: Ertesit6s

Tisztelt PAlyAzol

Ordmmel 6rtesftem, hogy Budapest F6v6ros Vl. kerUlet T Onkorm6nyzatAnak
civil szervezetUketK6pvisel6testUlete 22811512019. (Xl. 21.) sz6m0

110.000 Ft t6mogatdsban r6szesltette a p5ly6zatban It "Ter6zv6ros n 6s ma"
10 napos fot6ki6llitAs az Epreskertben programj6nak m oz.

A t6mogat6s a Bart6k Konzervat6rium zen6szeinek h uma 6s sz6ll it6si k6ltsege;
piak6tok 6s meghivck; !ar'ninSlo fclia; f(9626 cement; gipsz, feher fest6k; csipeszek, k6ptart6k;
k6nnyri bUf6, italok k6lts6geire fordfthato.

K6rem, hogy az egyUttmfikdd6si meg6llapodds aldlrdsa c6lj6b6l sziveskedjen Ugyf6lfogad6si
id6ben a Hum6nszolgSltat6si F6oszt6lyra bef6radni. ld6pont egyeztethet6 a kdvetkezo
telefonszdmokon : 06 1 -342-7 582, 06 1 -342-0905.

K6rem, hogy amennyiben a m6g hAtral6v6 programok id6pontja ezt lehet6v6 teszi, akkor egy
hettel el6bb sziveskedjen 6rtes[teni a megval6sit6s id6pontj516l, melyen r6szt kivSnunk venni"

M unkiijukhoz tov6bbi sikereket kiv6nok!

Tisztelettel

T,
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