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BUDAPEST I. KERULET
B uDAvÁRI öNt<oRltÁNyzar
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BDv /30381-3/2020

rÁuocerÁsI szBnzőnBs
amely létrejött

Budapest I. kerület Budavád Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapiszttán
tór 1., tórzskönlwi azonosító: 735649, adószáma: 75735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154
00379543 00100000, képviselr: Váradiné Naszályi Mátta polgármesteí; a továbbiakban:
Támogató),
egyrásvől: a

Egyesület (székhely: 1126 Budapest, Szoboszlai ltca 2-4,
nyilvántatási szám: 01-02-0007290, adíszám 19729224-1-43, bankszám]aszám: 1170500820092737 -00000000 OTP Bank, képviselő neve: Sutányi An&ás elnök; a továbbiakban:
Tátnogatott)
ruásresvíl: a Budapesti Vátosvédő

között

a mai

napon az alábbt feltételekkel:

1. Bu<lapest I. kerület Budaván Ónkormányzat l(épviselő testületének Népjóléti, Oktatásr,
Kulturális és Spott Bizottsága 167 /2020. §rII. 22,) batátozatz alap.lán a Támogató az alább
t éS

zletez ett feltéte]ekkel

vissza nem tédtendő pénziigyi ámogatást nyúit a Támogatott részére

a Támogatott által a 2020, |únius 25. napián kelt 42/2020, (VI. 25.) önkormányzati
baátozatial ,,a civil szepezetek 2020 . évi tárnogatásd' táígyban kiitt pályázaua benyúitott
pályázat megvalósítása cé!áta, lnely pályázat a ielen Szerződés 7. mellékletét képezi.

2.

'I'ámogltő a Budapest I. kertilet Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetésérő1 szóló
1/2020. GI. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellókletében foglalt ,,Egyéb működési célú
támogatások államháztatáson kívülte", a 084032 civil szervezetek ptoglamtámogátása tethéte
165 000 Ft,
százll.ln
fodnt tátnogatástbiztosít, amelyet a
^nötezer
Támogatott OTP Banknál ^zaz
vezetett 11705008-200927 37-00000000 szár.rrú szám]aszámáta át.ltal.

3.

Támogató a közpénzekbő1 nvújtott támogatások átláthatóságátől szólő 2007, évt CL)öOil
törwény tendelkczései a\apján elszámolási kötelezcttséggel nl.u) tja a támogatást.
A támogatás kjzáLtőlag a Támogatott
benyú|tott, ielen
7. mellékletétképező

pályázatban feltiintet€tt c
önkormányzati hatátozat sze
használható fel.

a pályázati

felhívást
42/2020. (vI. 25.)
2020. |úlius 3L napia s 2021. februát 1. napia között

A Felek kötelezettségei, az elszámolás nődia

4. Á

"Iámogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szőlő 201,1. évi CXC\r. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50, § (1) a) ponqa szerint megfelel a tendezett munkaügl,r kapcsolatok
követelményeinek, valamint az Aht. 50. § (1) c) pont)a alapján átlát|-ntő szervezemek minósiiLl,
mclyről jelen szetződés 1. mellékletében nyilatkozatot tesz.

5. Támogatott u, Áhl SOIA. §-a értelmébenkötelezettséget vá)Ial atta, hogy a Támogatási
Szezódés megkötését megelőz,ően valamennyi batkszámláláta és azok alszámláia volatkozőzl.
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Támogató ószéte átadia a szám]avezető pénzlntézetá|ta,l n1,úvántatásba vett azonnali bcszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely ielen szetződés 2. melléklete.

6.

Támogatott v á|lallla, hogy az elszámolás clfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csód-,
fclszámolási, végelszámolási, kényszettötlési eliárás indult, vagy ha adőszáma felfuggesztéste
keriilt.

7.

Támogatott hozzájfuti továbbá nevének, tilmogatAs céljának, a támogaás összegének, a
^
program megvalósítási helyének nyilvánosságra hoz^t^|ához.

8.

A támogatást

9.

A támogatást

A

a jelen szetzódésben fögzített pénzügyi és idóbeli ütemezésben kel] folyósítaru.

támogatás folyósitása a jelen szetződ,ésben meghatározott idópontig, i.lletve teljesítésigazolás
alapjál a Támogatő lta|ványozása alapján a meghatátozott előiőnyzat tethéte, banki utalás útján
közvedenül a Támogatott bankszámlájára történlk.
a jelen szetződ,ésben foqlaltak alapján a

tátlogaási cél mcgvalósítása étdekében
lehet felhasználni. Á felhasználást bizonylatokkal kell aÁtámasztanlfigyelemmel az alább felsorolt
töfvények e|őtrásaila.
- az álta]anos fotgalmi adőről sző|ő 2007. évi C)O§/II. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. töfvény
- a számvite]ről szőlő 2000. évi C. tótvény

A bizonylatokon

Támogatolt képviselőiének igazolrri kell, - az etedei számlapéldányru tőné.,ő
^
feltrintetésével (azaz
a szán]ák záradékolásáva|\ -, hogy a kifizetós a szerzódéses feladat teljesítése
erclekeben tortent.

. A folvósított támogatás szetződés szerinti felhasznáIásától té
pénzügyi összesítóvel kell elszámolrri a Tám ogató felé. Á
tasat a amog2 to-it képwiselőjének aláításával kell tgazobi.

s szakmai beszámolór.al és

/.

tak

Áz

elszámolásra vonatkoző tészletszabályoka t a ,,Úfuufutó a Budapest I. kenjlet Battaaái
Ónkománltiat áttal nlijtotl lámogatások pén{igi etsiánohsáboi" citlű, jelen szetzódés 5. melléklete

11.

tatta|mazza-

12. Ámennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tatós akadályba ütközik, vagy a
szetződésben foglalt ütemezéshez képest késcdelmet szenved, ezt a Támo1atott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szeződés megszegésének következményei, szankciók
13. Támogatott

a 2.

pontban megjelölt támogatást klzfuőlag az 1. pontban tőgzitett cél
n használltaqa

megvalósításáta, e szerződésben tőgzitett feltételek betartásával rendeltetésszerűe
fe1.

74. Támogató egyoldalÚ, írásban elóteíjesztett nyilatk
ha

ozatáy^|

^

szeződéstól való e]állásra jogosult,

a. T'ámogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
b. Támogatott az elbfuá|áshoz szúkségesvagy ielen szerzódésben tögzített jognyilatkozatok

bárme\ikét visszavonja.
Az elállást tattalmazó nyllatkozatot ajánlott küldeménykónt kell postára adni.
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Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon beliil visszafizemi a
Támogató részére,a jelen szerződésben megjelöit banksz ám7aszámta.

15. Áz igenybe nem vett támogatási összeget a Támogatott kötclcs visszafizetni Támo gat6 tészéte,
a jelen szetződésben megjelólt bankszárn]aszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belü.

Á

Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogaást nem ezen támogatási szerződésben meghatáíozott feladat megvalósítására
hasznáIja fel, Úgy a Támogató a jelen ámogatást szetződést azonla|lhaállyal felmondhatia. Ebben
az esetben Támogatottnak az addi. felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt
összegct pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon beliil vissza kell fizemie a
'Iámogatő részéle,a jelen szerzódésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk, á|ta| számitott

16.

késedelmi kamattal növelten.

17. A Támogatott tudomásul

ves zi, hogy a Támogatő a 14. pontban tögzitett elállása, valamint a
16. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletkéntbecsatoit banki inkasszó

jogával, valamint Támogatottat 5 évtgl<:zárhaga önkornárlyzad támogaás igényléséból.

18. A Támogatott a rendelkezéséte bocsátott támogatásról a jclen szetz6désben foglaltak szerint
mátcius 1. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet) fclhasználásával tételes
és hiteles pénzngyi e|számolá
penz
1atok másolatának e
u csa

2021.

valamint szöv

tefl

beszámol
tő rész
tal címére

teru

stai úton k

t cllenórz
a Buda est Fővátos I. kenilet B

19. A Támogato tt válla|ja, hogy a támogatásról szóló clszámolást jelen szerződés ,,Űtmatató a
Bdapest I. keriileí Budauái Óxkomáryyt által nJújíOíttánogdtárak pénxlilyi elr?inotá:áboi" címú,jelen
szetződ,éshez csatolt 5. mellékletben foglaltak szerint teljesít_i. Áz elszámoláshoz csatolandó még
a kitöltött és aláírt ÁFAat is (3. me
tott egl idejűleg tudomásul veszi,
hogy, a pályázati
vást tattalmaző 42/
(VI. 25.) önkormányzati haátozatábarl
megh^táíozott, az
2020.
us 31. nap|a
trtuár 1. napia közötti időszakban
keletkezett, a T
tott neveíe
tott sz
es egye bsz
bizonvlatok használhatók
fel az e]számoláskot

20. AmcnnlÜen a'Íámog^tott

tétclcs és hiteles pé nzűgyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét
^
elmulasztja, s czáltal lehetedenné teszi ann2k megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott
tendeltetésszetúenhasználta-e fel, a 'l'ámogató kötelezheti 2 lámogatottat a támogatás
visszafrzetéséte a ielen szetzódés 1ó. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt méttékbcn 8
napon belü. Amennviben a visszafizctés nem történik meg 8 napon behil, Támogató én ényesítia
jelen szerződés 17. pontjában tögzített lnkasszó jogát.

Egyéb tendelkezések

21. Á kételem benl,iijtása, valamint a szerződéskötés feltételekéntmeghatátozotí nyilatkozatok,
valamint a jelen szetzódés elválaszthatadan tészétképezik.
22. Támogatott vállalja, hogv

propagandá jában, kiadvány aiban

}]traeq

az 1. pontban tögzített cél megvalósítása során annak
a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót

23, Támogatott kópviselőie kiielenti, hogy a Támogatott képviselctéteés a jelen szetződés
a|átásáta megfelelő iogosultsággal tendelkezik, és ho gy az ezzel ősszefiiggésben feltneriiló kátokétt
a polgáti jog szabáIyal szefint taítozik felelósséggel a Támogató felé.
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24. Támogatott jelen szerz6dés aláitásáva| nyilatkozik afiól, hogy
PénzÜgl'i évében,valamint a rnegelőző két pénzügyi évben a7 eunipai
tánogatásokkal kEcsolatos eljárásól

a

támogatas nlíiuísának

aersenyio2i éríelembexuetí áltani

ngionális támogatási íérképűlsiőló 37 / 201 / . (II. 22.) Konn. rendelet
fogalmai szerinti csekély összegú (,,de minimis") támogatást részétenem ítéltekmeg, továbbá nincs
és a

folyamatban ilyen tímoganás iránti kételem elbfuálása.

Felek a jelen szerződést, mint szetzódéses akatatukkal mindenben megegyezőt jőváhagyőlag ttták
aIá a,zzal,hogy az tlt nem szabályozott kérdésektekintetében a Polgfui Töruényköny,vről szólő 2013.
évi V. törvény, az áI]amháztatastő| szóIó 2011. évi CXCV. törvény és n ál7amháztatásról szóló
törvény végtehajtásáLtől szólő 368/2011. P(II. 31.) Kotm. tendelet, valamint Budapest I. kerület
Budavád Önkormányzat Képviseló-testiile téaek az Önkormányzat által á|lamháztattáson kíyiiü
foffás átvételéfól és az ál]amháztatláson kíwii{re n),riitott támogatásokól szóló 13/2015.
N.28)
önkormányzati rende]ete vonatl<ozó rendelkezéseit tekintik irán
ónak.
Budapest,2020. augusztus ,,2020 $iür 0
a

Támogató képviséletében

2,
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Vátadiné Naszályi M
polgármestet
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Pénziigyi elleniegyzés:
Li{,

Bothy Gabriella
itodavezető
^zd^sági
2020. augusztus
írse

k:,

O|da|

4
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Mellékletek:
1. Ádáthatósági nytlatkozat
2. F elhata]maző levél beszedési m cgbizásb,oz
3. Áfa-nylatkozat
4. Elszámolási lap
5, Tájékoztatő a Budapest I. kedilet Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzüg| elszámolásához
6. Osszeféthetedenségi és édntettséginyilatkozat
7. Á Támogatott 2020. június 25. napjál kelt 42/ 2020. (VI. 25.) önkorm ártyzaú hatltozattal
,,a civil szerezetek 2020. évt támoBatása" áígyb^r-kÁtt pá|yázata benyu,ltott pályázatl anyaga

Etról értesülnek:

1.

2.
3.
4.

5.
6,

Támogatott Szetyezet
Gazdaságl Itoda ftöltségvetés)
Gazdaságr ltoda (utalás)
Jegyzői Referatua fogüg1,let)
Itattáí
kozpelzpalyazat.gov.hu
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BUDAPEST i. KERüLET BUDÁvÁiI öNKoRMÁNYZAT1,

4, uefieÁ.Lc,#
MELEKI€T

ÁrrÁrrrerósÁct NIyILATKozAT
az államháztanástól szóló 2011. évl CXCV. töfvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szőlő 2017. évi cxcvl. törvény 3. § (1) bekezdés 1, pontiának való megfelelésről

,,.,,Ií,j: \

l) V
j.,r,
lű
#,Várril,ffir
;
W\ta?;? :rr r/a! il,i
jogosult képviselője jelen olant
ezennel tudomásul

a]áirásával
veszem, hogy a
9égtgyzéste
Budapest I. kerüet Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban;
Önkormányzat) Áht. 50. § (1) bekezdése értelrnében- nem biztosíthat költségvetési
^z
jogi
támogatást olyan
személynek yw ]og személyiséggei nem rcndelkezó szewezemek, amely
szervezet nem minósü az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti át]átható szervezemekr.

, !"Je]§rié§- tudatában nyilatkozom atóI, hogy a
f5!P.=STl..Ví':-l|9].{F.i;..t-' (a továbbiakban: szervezet) a nemzeú rrugyor,.ól szőlő íu1. éi
CXC\rI. töwény Q',Tvtv) 3. § (i) bekezdésénekc) ca) pontjai alapján átlát]r,.atő szervezemek
_^

By31:,ój9F"

_,

minősül. Á jelen nyilatkozatom üsszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatJ<ozatbarr foglaltakban változás következik be, etrőI az
onkotmányzatot legkésőbb 5 munkanapon beliil ráiékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan tartalmú nyi]atkozat aiapján kötött szerzódést az Önkormányzat jogosult és eg}ben
köteles azonnali hatállyal - illewe ha szükséges olyan idópontra, hogy z íeladat eLátZsáról
gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szetződés teljesítéséremég nem kertilt sor a
-

.,

szerzódéstől elá]lni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet
jogszabály szerinti nyilvántatásba vételt 1gazotő okka
képviseletére.
Budapest, 2020

kirata, illetr.e kiilön
vagyok a szetvezeI

lo

tjD

o+. Lq,
§
l*

cégszerű aláírás

Eu?A,M V!

AN/D?Á,S ELNÓV

szewezet vezetőjének neve, tinrJusa

+azabD,

.B.bk!

a kdlsig,efii J<.n, d Aö{.nnlé, a bebi b'akoná,Ula,, a ren?lii!íEi ö,lkol",ánJv,4

táB,láJ,

q

egbá?j.logi ,?,tnir, a< aran Za<ülAodó

azatld,, bg a b?|ri ijnkamá,}?,l kgliii,kirlii, ,og egi.ít l00%-ü nóryanilyl.,*t*71*,
,,.7aÁa71 ,lyűryi , ápLá; Zu,| i *lpul
/E4tdróri.g a Anljjln álbDi ,ag bebbdlőnig qfl a a<E ni?ai Ga<dd,ili Túégről lzói aqat4oa,uoÁry," au) ,1áat1o7oi p;-,l,, l,,,,ry1,1t ,tl;t
a,u,,,i Aö aő ftwí,lyár, d, ár)
b) qabdn.batpa;,ag *afaa;ia8i J"né' Napj@ ,ry-ébi,,jg,l nD ftadatke<í
!a<ái/ka.ró ,ryfue<!/, aheb nedebl a kö,e,ke?,íel,álehA,ek:
b:): r'lsd1nEi !<ükeryt , a lk<ftNá iJ a bmi?,rJ f,aEifu(a. ne?,tEi",hót é! Á,2.*"at1"7a,át ,71ta ta--1",ry", ,1,?gbdtánTr/ léllhzN!
.
l, laj d, m M n erj!fr dh e tő,
bb) a
U"ió
a<Eahlpdi Cn<fu4i 1'áfr4ó! qíló ,r,r,ál@Milb.R ólzs óIanb.r, a Gó\daáb Egilrlrikndén és F4bJzréJi s?,rezeí
.zErÓ?ai
'a&álhnábd",
tdgjla/rábdn
obdn álanbd"
ft,alrk?<jk ,üilbtő!óg,l, .ftclrd uogo-*1;gr"* , *ru, .aa?"lx
,4ta ,g,{,ry, *r,
"ag
"*r*ar;,tt
b.),,efr ,,'úriil d /áft6,rrj aainil i, a<ülabkaarftjl qlh n)né,J q!n,,/ 1rrrlhatáfurylt ellcaőaőrt hiiriiui
ű$,r,rr,4k,
bd) ó qa<a kaű J<Mry'be n kówhnil ,zg k i?e/exen ,6bb nirl 25o/o4J i,'kih,ful tqíoúL-t ,;g ,1.*1"iioga bió j@ !<ené\, jag
!ryDí!}k4glr refi
ftrdelke{ rdzdakoű qene<./ ílki"h|ébat d ba), bb) e b4 dho ,rybn f?béhhh íe"fur]rn4A;
,l a74 d"l ,Ta,czel á a ,í?lis L4t afi?, nd?bl d kljwlkqdí?xáteLknb
cd) Lr ry $ n! $ ér"ne lói n exiv éíb.rők,
!T?:ryt,

rb) a cirrl

é' d

,abnkl

'rynEzét
'hiíáBrlat,
_ c) l4ü,4c al E ú?á Un,ó /agilófrábaa
s<Ouzet tdgilhhába" ,4g arar

áaó-b

,4a,

iqJő!,iklói /leh ,irli/hdló !?ne<e/b uft ffidekevek 2r%-ot nqt'baó isryíüJsrr,
alEffijpai Ga<dé!4i Ttséerőr s<ők d.sái.]údőbd, t,a, át ,l",, . c"{a^a! Eg;bnűkdiéi h Flil,s{éJi
aí"elrel u"g.roaip,*. *"aa,.a("ta e*,*ul1.1,?iu epe|.ay ,.,;
e(ek ,e?_cű
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FELHATALMAzó

ua.

uLL!&e

levÉl

Tisztelt OTP Bank Nyrt!
OTP BANK NYRT.

'1051 Budapest, Nádor u. 16.

Levélcím:'l475 Budapest, Pf. 403

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább
megnevezett kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésérea
következókben

foglalt feltételekkel:

Felhatalmazó levél sorszáma:
Fizetó fél számlatulajdonos
nevezese:
Felhatalmazással érintett
bankszámlájának pénzíor§almi
jelzószáma:
Kedvezményezett neve:

800901 68202007

Kedvezményezett íizetési/
bankszámlájának pénzforgalmi
jelzószáma:

,l

31,1

42653

BP.VÁROSVÉDÓ EGYESÜLET
11705008-20092737

BP l.KER.BUDAVÁRl öNKÓRMÁNYZAT
20

1

0 1

54-0037 9543-00 í 00000

A felhatalmazás idótartama : 2020.07 .31 -tól 202'l .07 .01 -ig
- a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni
- a felhatalmazó levél azonosítója: BDV/30381-3/2020

További

íeltételek:- fedezethiány

esetén a sorba állítás időtartama
legfeljebb 35 nap

A jelen felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások teljesíté§e az OTP Bank
Nyrt. pénzÍorgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában fogla|tak szerint történik.
Kelt: BUDAPEST,2020. július 31
ülel
4

izető

?

számlatulajdono

Fentieket, mint a Fizetó fél számlatulajdonos számlavezetó hitelintézete,
:,:
nyilvántartásba

vettük.

Kelt,

ffa

..... eV

2020 Júl_ 31.

hó,,... nap

Má ria

vélialkozó iílUn katárs

jl) \1,Iis

ttt

l
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nrcllóklct

ELSZÁMOIÁSI LAP
a

Á

civil szervezetek 2020.

éi pályázati
A

pá|yáz,ó

szelTezct íleve

támogatásának felhasználásáról
páir .:,ázó

szc1,\-cZet

clme

A támogatott
progfam,
esemény,

rcndczvény
neYe

A felhasznált összegek tételes felsorolása
Sotszárn

szárnla szárna

Szolgáltatás, ár-u stb
megnevezése

Szám]a

bruttó értéke
(F0

Ápa

számla nettó
értéke

ósszege

(F't)

(F0

l

=
Az elszámolt tételek összesítése
szám|ák száma
összesen
(db)

szárnlák btuttó értéke
összesen
(I+)

számlák nettó értéke
összesen

.\li,\ összesen
(Fo

(F9

1

Bt ll).\ ])|l,s,l, |, K ltt(']l

.l

il, Btrl),\\.,ilt l ajN K( )lt\{,iN \.Z,\,l,

], o(,llakl(l

NYIIÁTKOZAT
Alulított, Név mint a(z) [Cégnév]törvényes képviselóje kijelentem, hogy a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzattól a támogatott píogíamneve cél1átakapott

Ft összegű támogalás e|szánlolásíta,
az, Elszálr..|ási

lapon felóntetett bizonyiatokat, más pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz

elszámolására lem használom fel.

Budapest,

P.H.

a tórvényes képviseló neve

cégszerű, aÁfuása

2
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Szöveges beszámol ő
(szerkeszthetó minta)

A progtam, esemény, rendezvény neve I A szcrvezet neve | Á törvényes képviseló neve

3

BIjl).\Plis,l, l, KllIt[l].lil,ltt]l).\\,.ÍRI ()N K( ntl\l.iNYZ.\ l

1) Az program, esemény, rendezvény helye
2) A tésztvevők, közreműködők,

3) Az

4, nrcllóklct

é9 pontos

dátuma:

látogatók létszáma:

esemény, tendezvény, napi píogíamtészletes leítása:

1

tt( l| )

\],í]S,l 1 Klllt[']1.I;l

R[,l)\\,ilti(')\K()lt\l.iNYZ.\l

_l,

4) A költségvetési tefv és a progfamterv megvalósulása a pályázati
feltüntetett adatokhoz viszonyítva:

nrLtliklct

adatlapon

,-\z elnyert támogatás összege

Á felhasznált öntész ósszege
fortásból kapott támogatás
iisszege (a támogató megielölésével)
1\{ás

Iigr,éb információ (pl. bármil;.en
eltérésa ptogramten hez képest)

5) Csoportos ptogramok

esetében (ltazás., kitándulás, tábotozás, éttermi progtam
stb.) a íésztvevők névsora:

6) Karitatív tevékenység esetén (Mikulás,
stb.) a támogatottak névsoía:

7) Csatolandó

o
o
o

karácsonyi, élelmiszet csomag osztása

anyagok:

az esemén,v, tendezr.énv, program fotódokumentáció
kradványok

-

naptár, kön1.1,, emlékfűzet stb.

-

ja

credeti példánya (ha készült ilyen)

médiamegielenés, médiar.isszhang (ha volt ilven)

5
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5. melléklet

úruureró
a

Budapest L kerület Budaváti Önkormányzat által nyúitott támogatások pénziigyi
elszámolásához

Támogatő a közpénzckből nyujtott támogaások ádáthatóságító1 szóló 20O7. évi CLXXXI.
tórvény rendelkezései alaplán elszámolási kötelezettséggel nl.úitja a lámogatást.

Á

támogatás felhasználását ellenórizni kell. A támogatás folyósításáhol a Támog^tottAl
Budapest L kenilct Budavárl Önkormányzat Képviseló-tesrüe ténck az Önkormányzat által^
ál]amháztartáson kívűlr fotás átvételéról és az ál]amháztattáson kíwülre nyújtott támogatásokról
sző|ő 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete által meghatatozott támogatási szetz6dést kell
kömi.

Á támogatási szetződés öt példányban
I

készü1.

^zE';szilNlorÁs

vtÓola

A Támogatott szervezetnek igazolÁa kell a

támogatás összegének a támogatási szerzódésben
meghatátozott céhak megfeleló felhaszláását. A ámogatott céhak megfelelő felhaszná!ást a
lámogatott szervezet nevére kiállított szám]ák hitelesített másolatával tudja 'tgazoitnl.

Áz

elszámolás sotán benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagv készpénzes
számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kjzátőlag A4-es papítfotmátumban
fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

1.
2.
3.

á támogatott cél megvalósításától elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
a kitöltött és a !ámogatott szeryezet képvise|őjének alákásával ellátott Elszámolási

lap,

a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok

e

tájékoztatóban elóíít mellékleteivel,

4. Nyilatkozatok

1) A szöveges beszámoló
A támogatási szetződés

szedntr tényleges felhasználásról szóló rövid 1_3 oldalnyi szöveges
szakmai beszámolónak tattalmaznia kell a támogatott cél megvalósítá sára vonatkoz(l ténycket.

A

Támogatónak ebbóI a beszámolóból
valóban mcgvalósult.

2) Elszámolási

kcll tájékoződna artól, hogy az álala támogatott

cé7

lap kitöltése

a) Az Elszámolási

lap a Támogató által tendszeresített nyomtatr.ány, melynek oszlopaiban
fel kell tüntetni a csatolt szám]amásolatok sotszámát, a vásátolt áru, szoigáltatás stb.
megrrevezését,a szárnla bruttó értékét,i]]etve a számla nettó éítékót,továbbá az áía
t^ttalmát. Két|ük a számIamásolatokat sorszámozni.

1
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5. melléklet

b) Áz Elszámolási lapon találhatő ,,Nyilatkozat"

rovatait ki kcl] tölteni a pályázai,
támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Tárnogaást szerződésben
meghaátozott ámogatási célt, a támogatás összegét és zz elszámolás dátumát.
Az Elszámolási lapot l<lzát1lag a Támogatási szetződ,és aláftásán jogosllt - azaz a
Támogatott szefiezet képviseletétejogosult - személy írha§a a|á. Továbbá ké!ük az
Elszámolási lapot a szetvezet bélyegzőjével is ellími!

3) Nyilatkozatok

Á

Támogatoll szervezemek az e]számolás során

is

nyrlatkoznia kel] arról, hog1 Áfa

visszaigényléste jogosult vagy scm. Ámennyiben jogosult Áfa-visszaigényléste, úgy csak
nettó összegét veheti figyelembe az elszámoÁsábal.

II.

a

szám!ák

AZELU^NIOI-ÁSHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEKRŐL

1) Hitelesitettszámlamásolatok,zátadékolás
Kérjük a számla, bizony|at etedeti példányán (nem a hátoldalára!) felvezetni az atábbt
szöveget!

,,Felhasználva

Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári

Önkotmányzat 2020. évi BDV/..

... támogatása tethéte.''

4 Ké4ük a

zátadéko|t számlát lemásolrri , mald a másolafta ráirnl: ,,Az etedetivel
megegyező hiteles másolat", továbbá ké!ük a ámogatást szctződés aláírásáta jogosult
képviselő aÁfuásáva| a támogatott szeíIlelct hivaülos béIyegz6jének lenyomatával és
dátummal ellátrrr. Minden egyes számla esetében így kell eliárni.

b) Lz

elszárnoáshoz kizátólrzg azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók

el, amelyek a támogatási szerződésben tncghatarozott támogaási cél megvalósulása
kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a tárnogatői
szetződésben megielölt időponmál, és nem léphet túl a szerződésben megielölt
elSzámolási hatátidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelrriük az előtt tattalmi és
fotmai kóvetelményeknek. A számlákból és az e|számolási bizonylatokból egyénelmúen
ki kell derülnie az átwtalás vagy kifizetés tényének.Olvan számla nem csatolható, amely
kifizetéste, ánxa\ásta v át.

2)

Kiíizetést igazoló bizonylatok

a) Ámennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek
támogatott szcrvezet bankszámlakivonatának

megtöíténtét a

hitelesített másolatával kell igazolni, vaglús
bankszámlakivonatok rgazolják a szám|ák,

kötclezóen csatolandó az, clszámoláshoz. l\
bérek, adók, stb. átutálásáflak mcgtötténtét is.

b) Készpénzeskifizetés esetén á kiadási

p

énztárbizony|atbecsatolása szükséges.

2
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5. mellék]e t

Elszámolható kóltségek
Költségnem megnevezése
Bétköltségek

Személyi jellegú kifi zetések
Az elszámolást aláltalllL^lztó

bizonylatok

zátadékolás
(az etedeti bizonylatokon)

, szetz,ő dés hitelesített

- |<lfrzetési jegyzék,

másolata;
- kllfrzetést jegyzék (bériegyzék)
hitelesített másolata;

@ériegyzék)

- pénzügyi teliesítés igazolasára

kiadási pénztárbi zony|at vagy
bankszámiakivonat hit€lesített
másolata

Megbízási űjak

'üszteletdíjak, honotáriumok

Osztöndíjak

- megbilzási szetződés
hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bériegyzék)
tútelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazoÁsan
l<ladásl, p élztítbbonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
- megbízási szetződés
hitelesített másolata;
- klftzetési jegyzék (bélegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teliesítésigazolására
ksadásl p élztárbbonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifi zetése készpénzbentöíténik,
akkot a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aWtásával tgazo\ja)
- döntés az ösztóndíjtól fti,
mennyit, mennyi időtatamta)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíias beszánolőja zz
elvégzett tevékenységtől;
- pénzügyi teljesítéstgazolásáta
ktadási p énztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata Qla az ösztöndtj
kifi zetése készpénzbentöíténik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánsz emély

- SzárJjll ya,gy
kifu etési )egyzék (bér)egyzék)

- szánla, vagv kifizetési
jegyzék @ótjegyzék) vagy
megbízási szerződés

ösztöndíj sz erződ,és v agy
kifuetési bizonylat
@érjegl,zék)

a\álrásával tgazolja)

3
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5, mel]éklet

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Az elszámolást
Zátadékolás
alátámasztőbizonylatok (azetedetibizonylatokon)
Itodaszet, nyomtatvány
- számla hitelesített másolata; - szám]a
Költségnem

megnevezése

beszerzés

pénzügyi teliesítés

'tglzolásfua

kladási
pénztátbbonylat vagy
bankszámlakivonat
Köny,v, folyóirat

elóíizetése

vásátlása,

hitele sített másolata
- számla hitelesített

másolata; -

szám7a,

- pénzügyi teljesítés

lgazoásáta áadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Egyéb anyagbeszerzés (pl.
- számla hitelesített másolata; - szám7a
élelmiszerbeszetzés) - pénzügyi teljesítés
'tgazolásfua
|lladási
pénztátbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitele sített másolata
Dologi
kiadások
(szolgáltatással összefiiggő kiadások)
.
Etkezési költség
- megendeló hitelesített - szám7a
másolata;
- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés

lgazolására kjadási

kilriildetéssel,
összefiiggó
költségek*
Utazással,
száűrással

pénztátbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
- megrendeló hitelesített

- szám7a

másolata;
- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés

tgazoÁsára kladási

pélztátbbonylat vlgy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
*

AmennJibel a támqatztí slln)erylqepjármű)él bas(náhák, siükséges csaíolni bitelesíteítnásolat

fornQ'ában a kikiildetéi rcndeluénlt és a ben7lns7ánlákal.
Ha nagintulajdonban léuő géPliáműueí basinálnak biaatalos célra, úgy kérjnk csatolni a kiküldeté:i
rendeluánlt és ai tnliluántartá§, ualanint aie lsvinokst is, s{xléx hitetesített nánlatJomájábax.
Alttóbus7 bérláse esetében ké7iük csatolni ajátrnű menetleuelének hitelesített násolatát.
Kommunikációs
- szetződés vagy megtendeló - szám7a
szolgáltatások (telefon,
hitelesített másolata;
intemet, posta)
- szám]a hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
tgazolásáta kjadási

pénztárbizonylat vlgy

1
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Informatikai,
rcndszerüzemeltetési és
webfe jlesztési szolgáltatások

díia

Bétleti űjak

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
- szeízÓdés vagy megtendel6
hitelesített másolata;
- száínlá hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
$azo|ásán |áadási
pénztárblzonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
- szetződés hitelesített

5. melléklet

- száfi]A

- sz^tnla

tn^solatA;
_

számla hitelesített másolata;

- pénzügyi teliesítés

tgazolásán kladásí
pélztatbizorrylat vagy

Közüzemi űiak

bankszámlakivonat
hitelesített másoiáta
- szerződés hitelesített

-

száÍJ,]^

máso];at2,i

- számla hitelesített másolatá;
- pénzügyi teljesítés

'tgazoÁsán áadási

énztátblzoly}at va,gy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
- megíendelÓ hitelesített
p

Karbantartási, javítási
szolgáltatások díja

- száfila

másolata;
- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés

igazolasára kiadást

Szakértói, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

Szállásköltség

pélztÁtbtzonyht vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
- megendelő hitelesített

- számla

másolatá;
- számla hitelesített hásoláta;
- pénzügyi teljesítés
tgaz olÁsáta p énztárbiz ony|at
vagy bankszámlakivonat

hitelesített másolata
- megtendelő hitelesített

- szál,nlá

másolata;
- számla hitelesített másolata;
- pénzúgyi tel)esítés
tgazolására |<ladási

pénztátbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített máSolata

5
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Reptezenlációs költségek

- megrendeló hitelesített

5. melléklet

- szátí'J^

másolata;
- szárnla hitelesített másolata;
- pénzügyi teliesítés
tgaz o|ás

fu a

p

énztÁtbtzonylat

vagy bankszámlakivonat

Médla- és reklámkiadá sok
nyomdaköltsége

hitelesített másolata
- megtendelő hitelesített

- szám7a

másolata;
- számla hitelesített máso]ata;
- pénzügyi teljesítés

tgazoásáta ktadásl
pénztátbizonybt vagy

Egyéb szolgáltatások díja

bankszámlakivonat
hitelesített másolata
- megtendelő hitelesített

-

s1áín]-]^

másolata;
- számla hitelesített másoláta;
- pénzűgl,t teliesítés

tgazolásőta ktadási

pélztátbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Dologi kiadások (beruházások és tátgyi eszközök beszeízése)+
Ingadanok, gépek és egyéb - átajánlat, megrendelő és
, szám7a
eszközök feluiítása
szerződés a kivitelezésre
hitelesített másolátá;
- számla hite]esített másolatá;
- pénzügyi telicsítés

igazo|ására kiadási

vásátlása,
előál]ttása

Eszközök

pénztátbizonylx vlgy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
- imjánlat, megrendelő
szetződ,és hitelesített

és

- szárr]a

másolata;
- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teliesítés

tgazolásina

hadási

pénzárblzonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
* AmennJiben

-

a támogatási sryriődésn& megfelelőer - a tánogatásból íáryi u3ki;itik besry@sén is sor
hréke neghaladja a l00 000 Ft, aiai siá7,eryr foint értékbatárt,úgy nellékelni kell ai
ulkiiiburyrysének uagy siolgáltatás negrendelísének írásos és siáaiteli rytluántaftátba uéíeléreuonatkoyó
dlkxmentumát, illetue basitálatra átadás eseíén ai átarlis-áfuételi jegiíktjftJy bitelesííetínáJ,Olatát.

kerül,

és annak

aieh3inolls

Anennl,iben

-

nem csato!a,

akkor aie/svinolás során aiértékbatárfektíi s4inkk/ biianlknk nen uehetőkfgyelenbe.

a támogaíott

során afenti htéAbatárfeletti áru besier{s írásos dokumentumait

ó

BUDAPES,],

1,

I<!RL]I.I],1,

Bl]DA\,,\Rl ( )NKORI{r\N\,7,,\,l,

III.
Amennyiben

a

5, mcllóklct

ATÁMOGATÁSMEGHIÚSULÁSA

ámogl'tott cél megvalósítása meghiúsul, t2rtós akadályba űt]<özik, ezt

Támogatott haladéktalanul köteles jelczni.

a

Támogató egyoldalú, ításban előtelesztett nyilatkoz
a szeíződéstől való elállásía
^táNal
ha
iogosult,
} a Támogatott a támogatást nem a szerződésben mcghatÁíozott célrahaszrrz\ja íel,
} a Támogatott a szii{<séges jognyilatkozatok bátme\ikét visszavonja.
Áz igénybe nem vctt támogatási összeg visszavonásn kerii,l, melyet a Tátnogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illctvc akadály beköve&eztétól számított nyolc banki napon belül.

Iv.
Amennyiben

a

AzELsZi|NIolÁsl rnrÁnrDó MÓDosÍTÁsA

támogatott céi megvalósítás

a

várhatóan nem fejezódik be

a

Támogatási

szerződésben tögzített elszámolási h atattdőre, ezt a "Iámog^tott haládéktalanu1 köteies jelezni.
A Támogatott kéthea az elszámolási határidó módosíását. Ette lázátő|ag tásbaq 1egkés6bb az
elszáno\ásihatáidó elótt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetósége. A határidó

módosításának jőváhagyását illetve elutasítását

1'ámogatottal.

v

a

Támogató fuásban köteles közölrri

a

A KAPOTT TÁMOGATÁSI ÖSSZBC ÉSe FELHASZNÁLT TÁMOGATÁSI

összec KöZöTTI

rüröNnsÉc KEzELÉsE

Áz elszámolás sotán kimutatott maradványt - felhasználásra nem került tÁmogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás bcnl.rrjtásával egyideiúleg visszautalni a Támogatő
balkszátnlájára. A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezcr forint alati - mzradványt nem kell
visszafizetrri.

VI

összec minrÉlóNBr vÁrrozÁsAKoR A
rüröNnsÉc rrezELÉsB

A KAPoTT TÁMoGÁTÁSI

Á támogatott cél megvalósítása közben kimutátott támogatás mértékéneknövekedése (pl.

a saját

fortás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csókkenése) esetén a métték növekedésból
adódó különbözetre újabb támogatást kell rgényelni, illetve a íerrrlál7ő szetződés módosítását kell
kezdeményezni a Tárr'ogatő felé.
F,lutasítás esetén a különbözetet az e|számolás benl.rljtásával egyidejűleg á Támogatott köteles
üsszautalrri a Támogató bankszámlájára,

VII. DEYIZÁS TÉTELEK ELSZÁMOLÁSA
Az elnyett támogatis ícldntban meghatározott

teljes összegét kapia meg a Támog^tott
á\í^l^
^z
kétt devizanemben, amerrnyiben ncm rendelkezik HUF alapú bankszámlávairvagy a szám|avezető
bankja nem d:dla jőváirrrt számáta a HUF devizanemben teliesiilt átutalást.

,7

BUDÁPb,ST I. KERÜLEf, BUDAVÁR] ÖNKORILANYZÁ],

5. rnc]]éklet

Mivel a Támogató a számlavezető bantjában Magyatországon felmcrült banki átváltási és
átutalísi költségeket átvállalja, emlatt 'fámogatottnak csak a (támogatási szetződésben
megharátozott devizában) salát szám7avezető bankjában levont - a ámogatás átutalásával
kapcsolatosan felmed]t - banki költsógekkel és a |ámogatott cól megvalósításával kapcsolatos
kiadásokka1 kell clszámolrria. A rámogatás juttatásának napján és a támogaás felhasználásakor,
elszámolásakot fennálló Ft/Dewiz a átfolyam változások hatásával nem kell elszámolni.

A HuF-tól eltérő devizanemben kiállított §zámla esetén, a

saánrilálr. szereplő telie§íté§i
időpont szerinti hivatalos MNB középátfolyamon keriiühet a számla elszámolásta. A
magyartól eltétő nyelven kiállított számlfuól és a hozzá kapcsolódó aláámasztí
dokumentumoktól a Támogatottnak hiteles fotűtást kell benyújtania az elszámoláskor.
(A forűtís lehet a kedvezményezett álal készített, cégszetű alát:rásával hitelesített vagy

fotűtóiroda által készített és hitelesített fotdítás.)
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Telefon; +3ól30/9 -642-1 1 9
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Budape§t I. kerület Budavári Önkormrárryzat civil szervezetek 2020. évi
üímogatására kilrt pályéuaára jelentkezik a Budapesti városvédő Egyesület.
Csatoljuk az alábbi dokumenfumokat:

Apá|yínó Egyesüet bemutatása
A program leinísa
költségvetéstervezet
pályír;ati adatlap

Az ös§zeférhetetlenséggel
ÁFA nyilatkozat

és érintettséggel kapcsolatos

nyi latkozat.

{

köszönettel:

Jeney Attila
titkár
Budapest, 2020. június 29.

Számlaszim:

1 l

705008-20092 737_00000000

li

-{,l|:ilia

Pályázaű kísórő

c
o
r
o
o
r

ií, 1J

1.,,i

Budapesti Varosvédő Egyesület
1

-r..,.-.c_-(

Adószím: 19729224-143

/

_9*_
2-.rZ_,r,

Budapesti Városvédő Egyesület
l t26 Budapest, Szoboszlai ut9a 2-4.
Telefon/fax: 30 1964,2l -7 9

E-mail: budapestivarosvedo@omail.com

Az Egyesület rövid bemutatása
Az Eryesiilet célja közcélú és közhasmú tevékenység folytatása

a körny9-

zewéá-elem, a kulturális örökség és a műem|ékek megóvása érdekében, ki_
emelten a közösség bevonásával az ismeretterjesztés, kulturális tevékeny_
ség, kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelemés a kömyezetvódelem területén.

Az I.

kerületi Csoportunk célja a Budavári önkormányzat teriiletón a

történelmi, építészoti,természeti értékekfeltarásának, gyarapíLísának és
megóvásának elősegítése.
_ kíilönö_
Fontos Budapest szépítése,a íöváros és azl. kerület polgárainak
sen az i{úságrrak - á varos szeretetére nevelése, a lakosság bevonása a fejlesaési elképzelések, tervek megvitaüisába és megvalósításába.

-

Igyekszünk elősegíteni a szprvező és önkéntes munkát az egyéni ós közösségi erök összefográsával.

(

Surámyi András

elnök
Budapest, 202Ó. július 9.

Sámlasám:

l l705008-200927 37

Adószin:

19'12922+|

43

Budapesti Városvédő Egyesület
l l26 Budapes! Szoboszlai utca

24.

Telefon/fax 3 0 / 9 6 4 -Z l -7 9
E-mail: budapestivarosvedo(ocmail.com

A program leírása
Jelen pályázat trirgya egy az épitett örökséggel, a városvédelemmel
kapcsolatos Fórum (előadás és vitasorozat) tiatakitasa a Budavári Önto.,'ávr"t
területén, a Tigris utca 59-ben.

online szeretnénk közvetíteni az előadásokat és vitákat, hogy szélesebb

körben követhetőek legyenek szimítógépeken és okos telefonokon,

A Fórum alatt bárhonnan lehet kérdéseketfeltenni az előadóinknak,
zászólni a vitához.

és hoz-

A rendszerint minden hónap második keddjén, 17-től |9 óráig

tartott rendezvényt természetesen rögzítjük is, és a vágott anyagot egy árchívumban
megielenítjük a BVE honlapján egyfajta kordokumentumként.

Igyeksziink minél szélesebb társadalmi horizontra figyelni, Nem a világunk
megítélését,
hanem arrnak megértésétszeretnénk iógíteni, Hisziink -a jó
megoldást eredményező vitában, amelyre itt is lehetőséget biaosítunk.

r,fur
Surrinyi Andnis
elnök
Budapest, 2020. július 9.

Szimlasám: 1l705008-20092737

Adósám: 19729224-1-43

Budapesti Városvédő Egyesület
l l 26 Budapesq Szoboszlai utca 2-4
Telefon/fax: 30 l 9 6 4 -2 | -7 9

.

E-mail; budapestivarosvedo@omail.com

Költségvetés
a városvédelemmel kapcsolatos Fórumunk inűtásaként harom alkalmat terveztinrk az őszi időszakban (szeptember 9., október
8., november 1 0. ) Tervezett ki adasainkat az alábbi táblázat tartalmazza:

Az építettörökséggel,

Egységáí Db ósszeg

Jogclm
Elöadó honoráriuma (ajándék)

5 000

3

15 000

MeghíVó, Plakát, reklám (graíika, hkdetés)

5 000

.,

,t

Média (online közvet{tés, videó szerkesztés, publikálá§ a honlapon)

20 000

Terembér

20 000

60 000

Lr
5 000

Kónnyű büfé, 0dltö

összesen

5 000

i

60 000

3

15 000

165 000

r,fur
Surányi András
elnök

Budapest, 2020. július 9.

Sámlaszim: l

11

05008-200927 31

Adósám:

19 129224-1-43

PÁIYÁZATI ADATLAP
Az I. kedletben működő civil szepezetck támogaására kií rl pálydz;at}roa
2020

1. PÁLYÁZó ADATAI:
1.1 Neve:

Budapesti Vátosvédő Egyesiilet

1.2 Székhelye: 1126

Budapesg §zoboszlai u.2,4,

1.3 Telefonszáma| +36 / 30

/9-642-t79

E-mail címe: budapestivattlsvedoírdgmail.com
1.4 CéglegyzékszitnlNyilváotartási szám: 01-02.ffi 0í190
1.5 Ádószáma;
1.6

19729n4-t43

kiilön engedélyhez, beielentéshez kötött tevékenységesetén az engedély, iüetve
kelte, száma:

a bejelentés

_

7.7 Balkszámlaszá.clal

Szátnlavezetó bank megnevezése:
Szárnlaszám:
1,8

ltl

OTP Bank Nyrt.

05008-200927 37

Á pí)y.ázó szervezet felelós v€zetEének

neve: Sutrinyi

Jókai tét 1., IIL
te]efonszáma: $6 / n / $1-67 -7 3
címe: t061 Budapest,

1,9

Á

András elnök

15.

pályázaa progamért fele]ós személy neve: Jeney

Attila

címe: 1053 Budapest, Papnövelde u. 2.
telefonszáma:
1

.10

+ 36 / 30 /

9-642-t]9

PíIyázai témaköt megnevezése: Városszépítés,műemlékvédelem

1.11A pályázó bemutatása

a

meüékletben

2. P AtvAzó JoGI STÁTUszA;
IQjnk, hiiy alá a neg'eleh katqőiát!Figehn, xak eg kategiiaylöthető neg!

a) helyi nemzetiségi önkormányzat
b) nonplofit gazdálkodó szervezet

c)

Qazdasági rársaság)

közhasznú szervezet (tözalapítvány kivételevel)

d) beiegyzett kerűleti cirri] szen
e) külföldi iogi szeméty

ezet

3. PÉNzúGYILEBoNYoLiTó ADATAI:
3,1 Neve/Cégneve;

3.2 Székhelye:
3.3 Telefonszáma:

E-mail cime:
7

3.4 Cégiegpékszám/Nyi}vántattási

sám:

3.5 Ádószáma:

Küön

3.6

engedélyhez, beielentéshez kötött

tev€kenység esetén 2z engedély, illetre a bejelentés

kelte, száme:
3,7 Banlrszámlaszáma:

Szám]avezetó bank melyrevezése:
szárrilaszárrr:

A kötelezettsó,gvállaló

szervezet felelós vezetóiének

neve:
címe:
telefonszáma:

4.

AT| TEvÉKENY§ÉGMEGvÁLósíTÁ§ÁNAK ADATAI:

P

^Ly ^z
4.1 Á megvalósítani kívlíntptogram megnevezése: Altematívá§ megoldá§ob é§

órölaég.

^z

éplteta

4.2

A ptogtam leíása a melléldetben

4.3

A ptogramon tésztvev6k száma: A be§színen legfeljebb 40 fő, aweben akát tőbb száz^n

4,4 Megvalósítás hel,ve: 1016

Bp., Tigtis u. 59.

4.5 Tervezett kezdó időpont; 2020. szeptembet 8. (-tót
4.6. Tcrvezett befeiez6

idópont 2020. novembet

mindea hó 2. keddién 3 alkalommal)

10.

A megvalósítással kapcsolatos péízügyiádetol§
4,7 Á megvalósítás telies költsegigenye (i(FÁ összegevel együtt): 165,fi)0.-

4,8.

ezen beliil a vissza§ényelhetó általános fotgalmi adó összege: 0.-

Á megvalósításhoz az öntész mértéke összesen: 0.-

-

ezen belül a rendelkezeste álló öntész összege:0.-

a)
b)

a résztvevók befizetései: 0.-

.)

.svéb fonásokból/pályázatokból

a

várhatóan befolyó bwételek 0.igenyelt támogatás: 0.-

4.9, Igényelt c,árnogatási összeg: 1ó5,000.4.10, A megvalósítás reszletes kóltségvetése mellékelve

r,fur
a

I\rrILATKozAT
Alulított pályázó (peoziig;ri lebotyofitó)
a) kijelentetn, hogy a pályázatban foglalt adato\ infomrrációk és dokumenhünok telies kóóek,

b)

valódiak és hitelesd

Lijelenterra hogy a piúyázlúan vállalt saját fotrást énylegesen biztosítrni fogom és azt a
pogtam megvalósításfua fordítom

napon tűi, adók modifua b€haitható köztattozáson - ideertve az
egeszségbiztosítási és nyugdíjbiztosíu{si iárulékot is
-nincs,
kijelenterr1 hogy cs6d, felszámolási, illetve végclszámolási e!árás alatt nenr állo\ s vállalorq hogl
habdé!álanul bejelentern, rnennyiberr a pályázat elbíníüsáig, illetve a prcgmrn lezárásáig ilyen

O kiieleíteí\hogy 60
d)

Q
f)
g)

eliárás

indul

elfogadoq hogy a aímogatás iogszedtlen felbasznáIása esctén a megfizeteste irányuló követelés
étvényesítéseazonnaii beszedési megbízás alkalmazásával t&ténheq
vlÍfialorq hoí]y amennyiben a tervezett ptogíam megvalosítísának helyszínében,kezdő és befeiezó
idópontiában vagy egyéb lérryeges köriiLlm€nyb€n
változás törteni\ arrói. a pályázatot
ha|adektalanul értesítem"

kiielenterr1 hogy a pályántatő felé elszámolandó száml{kat rrrris páyázaton nem számolom

h) nyütkozom atró|

-

)
)

e!

hogy a szervezet ÁFÁ-visszaigénylésre
iogosult (ezétt a szárnlák nettó összegét számolom el az ónko_rtnányz2d támqgatással
szembcn),
nem iososult.

(Á megfeleló válasz alátruzandót)
vállalom, hog, a szakrnai beszámolóban nyütkozom a támogatott ptogtam megvalósításához
felhasznát egyéb fotásokról is.
a támogatói szerződés gJábásával hozzátlátrulLok a ámogetas eüenőrzéséhez és a támogatott
azeívezet nevének, a támogaús céljának, összegének, a ámogatott pro8tafr helyszíneoek a
kőzzététe|éhez,-

A pályázat kelt Budapest, 2020. júüus 9.

r,fur
p.h.

§urányi An&ás elnök
amennyiben varr pénziigyi lebonyoütó, a
szervezet cégszetű a.láírÁsa

Jeney

ttila titkái

3

6]

urur&rt$

Összeféthetetlenségi és édntetrségi nyilatkozatok
A) Összeférhetetlenség

Jclen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képüseló)eként
f"l"ló."ég.- tudatában kijelentem, hog;l a iclen nyilatkozat II. pontjáb,an ielirt, Pályjázatom
.,on"tkoiásáb"n a 2007. éá cDJolI. törvény ó. §_ában fogIalt ósszeférhetetlenség (1sd_ 1. sz.
biirrtetólogi

melléHet)
fennáll

_
-

nem áll fera,

Ameanyiben összefrrtretet].ens ég ál1 íenn, az összefóthctetlenség alapiául szolgáló köriiüruény:

Á fennálló

ósszeféthetetlenség megszüntetése eídekébena kövctkezó

intézkedésekte ketiiit sor

Budapest, fi20. iríüus 9.

r,fur
Sutánl An&ís
B) Édutettség

I.

pontjában megaevezett pályáz6 üva:alos képviselójeken1 Utmt9óiost
ielelósségem tudaúbá kiielentem, hogy a jelen nyrilatkozat 11. pont|ában |elölt pályázatom
.,onatkoiásában a 2007. évi CIJOOil. törvény 8. § foglalt édntetség(lsd. 1. sz, melléklet)

Jelen nyütkozat

-

ferrnáll
nem áll fenn.

Ámennl,iben érintettseg á1l fenn, az étintettségalap|ául szolgáló köriiümóny:

A

fennátó édntettseggel kapcsolatban a 2007. évt CL)OCü. tön ényben foglalt el6írásoknak

eleg€t tettem.

Budapest, 2020. itilius 9.

(

Su*ínyiAn&ás
5

a"

afiu-*

NYlLAT KOZAT

Alulírott Sutányi Andtás,
a Budapesti Vátosvódő

1.

Egyesiilet (adószám;

197

29224-L43) képviselöieként

Nyilatkozom, hog}. szetyezetiink

ÁFA kotbe tartozik/Nem tanozik Á-FÁ körbex
az

ÁFÁ+ visszaigényetheti/Nem igérryelheti vissza*

2.

*

Biintetóiogi felel6sségem tudatában nyütkozom, hogy szervezetiirrknek lejárt esedekessegű
köztaftozása aincsen.

Á megfclelő aláhúzandó!

Jelen . nyijatkozatot a Budapest L ketüet Budavfui Önkotmányzattal kötött
szcrzódéshez tcszem, rrás célra nem használható fel

A

támogatási

ny'latkozat az ügyiíat mel]éklete,

Budapest, 2020. iúüus 9.

Sutányi András

9

