TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyfelól Budapest Fóváros Vl. kerület Terézváros Önkormányzata, melynek
székhelye 1067 Budapest, Eötvös u,3., képviselóje Soproni Tamás polgármester (a
továbbiakban: Önkormányzat) adószáma: 157 35698-242,

másrészról a Budapesti Városvédó Egyesület, melynek székhelye 1126 Budapest, Szoboszlai
u. 2-4., képviselője: Surányi András, (a továbbiakban: Támogatott) adószáma: 19729227-1-43,
között az alábbi feltételekkel:
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Önkormányzat a Támogatott által benyújtott pályázat alapjá
százötvenhétezer forint összegű egyszeri, ÁFÁ+ nem tartalmazó
Támogatott részére,amely a Támogatott bevételétképezi.
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2. Támogatott a támogatást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy azt a Képviseló-

testü let 23311812120. (Vll. 30.) számú határozatával jóváhagyott, 2020. március 1. és 2020.
dece mber 31. között megvalósuló, a Támogatott által a pályázatában támogatni kért Krulik
Zoltá
ram a során a tiszteletdíj, plakátok, meghívók és k
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3. Az Önkorm ányzal az '1 . pontban meghatározott összegű támogatást a jelen megállapodás
kétoldalúaláírását követóen 15' napon belül utalja át az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
1
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705008-20092737-00000000 számú számlájára.

4. Támogatott vállalja, hogy

az

Önkormányzat anyagi hozzájárulásával megvalósuló

tevékenységrevonatkozó jogszabályokat, helyi rendelkezéseket betartja,

5. Támogatott az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával megvalósuló program megvalósítása
során köteles az Önkormányzat által nyújtott támogatás tényéta honlapján, valamint a
támogatás révénkészült kiadványokon, nyomtatványokon szövegesen, rendezvények
esetében szóban közzé tenni.

6. Támogatott köteles a program megvalósulása elótt legalább 8 munkanappal meghívót
küldeni a támogatónak, hogy az a program megvalósulását el|enórizhesse
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8. Az elszámolás során a pályázat céljára eln rt összeg felhasználásáról az Önkormányzat
Képviseló-testületének a civil szervezetek pályázali
n történő támogatá
szóló
312016. (ll. 18,) rendelete 5. mel letében szere pl tartalmi beszámolót
részIetes
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9. Az eredeti számviteli bizonylatokat
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11.Amennyiben a támogatás felhasználása nem a támogatás folyósításának pénznemében
történik, úgy elszámoláskor az eredeti számla mellett a valutaátváltási bizonylatot is be kell
mutatni. Az átváltási bizonylat akkor fogadható el, ha a kiállításának dátuma 2020. március

1. és2020. december 31. közötti időpontra, de legkésőbb a számla kifizetésének napjára
esik, A bizonylatról a számlamásolat készítésévelegyidejűleg másolat készül, melyet
csatolni kell a beszámolóhoz.

12.Amennyiben a támogatásban részesüló a támogatást harmadik személy részéretörténő
továbbtámogatás céljára használja fel, úgy a juttatás át- vagy igénybevételérőlszóló
bizonylat csatolandó az elszámoláshoz. A bizonylat benyújtásának elmulasztása esetén az
összeg fel nem használtnak tekintendő.

13.A támogatási megállapodásban foglaltaktól eltérően felhasznált összeget fel
használtnak kell tekinteni.

í 4.Támogatott

nem

a fel nem használt támogatási összeget az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél

vezetett 11784009-15506007 számú Budapest Főváros Terézváros Költségvetési
elszámolási számlájára befizetni köteles. A befizetési bizonylatot Támogatott bemutatni
köteles az elszámoláskor, amelyról a Humánszolgáltatási Főosáályon fénymásolat készül,
amelyet csatolnak a beszámolóhoz.
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az Öpkormányzat a támogatás rendeltetésszerű
támogatásból megvalósuló programot személyesen is

S.Támogatott tudomásul veszi, hogy

felhasználását ellenőrzi,
ellenórizheti.

a

16.Támogatott tudomásul veszi, ho qy újabb pályázatot csak akkor nyújthat be, amennyiben a
korábban e|nyert támogatás összegével kapcsolatos elszámolási kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett.

tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott összegű
pályázati támogatás összegéve| a megjelölt határidőig nem számol el, úgy új pályázatot az
elszámolási határidőt követó 2 éven belül nem nyújthat be.

í 7.Támogatott

1B.A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a megállapodás végrehajtása során közöttük
támadt vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik.
,19.A

jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az lr ány adóak,

Alulírott Szerződő felek a fenti Megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag írtuk alá
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Tisztelt Pályázónk!

A Támogatási megál|apodás 2 aláírt pé|dányát jelen leve|em mellékletekéntküldöm vissza
Önöknek, A támogatás átuta|ásáról intézkedtem,
ít/unkájukhoz további sikereket kívánokI
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