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'1 , Budapest l. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.,
törzskönyvi azonosító: ]356+9, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-
00379543-00'100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester) az
államháztartásrólszólÓ 2011. évi CXCV. törvény 48/A. § (3) bekezdése és az államháztanásról
szóló törvény Vé8rehajtásóról szóló 368/2011 . (Xll. 31 .) Korm. rendelet 65/8. § (1) bekezdése
alapján a Budapest l. kerü|et Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) és a
BudaPesti Várgsvédg Eglesület (székhely: 1 126 Budapest, Szoboszlai uíca 2-4., nyilvántartási
szám: 01-O2-Qooii2po, adószám,19729224-1-43, bankszámlaszám: '1 1705008-20092737-
00000000 OTP Bank, képvise|i: Surányi András eInók; a továbbiakban: Támogat Zött a
Budapest l. kerület Budavári Önkormányzat Képvi5elő-testületének Nép ti, oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsá8a 16]/2020. (vll.22.) határozata alapján m ött BDVB0381-
3l2o2o ratszámon létrejött támogatási szerzódést a Támo8atott által nyÚ]tott, jeIene
szerződés-módosítás elvá|aszthatatlan 1. szárnú me|lékletét képező n nak
megfelelóen a Támo8atott javára e$loldaltlan módosítja.

2. A Támogató a támogatás összegének fe|haszná|ási határidejét meghosszabbítja aszerint,
hogy a Támogatott a támo8atás összegét a 27/2021. (l. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszé e etm üntetésének napját ó 90, nap ha lhat fel.

3. A Támogató a támogatás fe|használására von zó elszámolás és szóveges beszámoló
benyújtásának határidejét meghosszabítja a nt, hogy a Támo tt a rendelkezésére
bocsátott támogatásró tételes és hiteles elszámolá (a bi atok
másolatának 020 ürytr ú szerzódés 4. szá mu
mellékletét képe es bes olót a 2.'i;Öatuan me8ielölt
felhasználási h es benyújtani. Az elszámolésra vonatkozó
részletsza bályo kat a ,,Tájékoz tóaBu dapest l. kerulet Budavári Ónkormányzat á/ta/ nyúJtoft
támogatások pénzügti elszám című, BDV/30381 3/2020 5. számú melléklete
tartalmazza.

4. A jelen Szerződésmódosítás a Támogató általi aiáírását követően a Támogatottal történő
közlésének napján lép hatályba.

5, A Támogatott és Támogató köZött megkötött BDV/30381-3/2O2o ügyiratszámon |étrejött
tárnogatáSi szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartaIommal hatályban maradnak,
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6. A jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi: a Tárno8atott által
benyújtott, szerződésmódosításra irányuló kérelem.

7, A je|en Szerződésmódostássa I nem érintett kérdések tekintetében a Polgári
Torvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Aht., az Ávr., valamint Budapest |, kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forráS átvéte|éről és az állam háztartáson kívülre nyú.jtott támo8atásokról szóló 13/2015. (v ,28.)
önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezései irányadók,

Budapest, 2021 március,,

a Támogató képviseletében

Vá radiné Naszályi Márta
poIgármester

Errő]érte5ú]nek:
1, Tárno8atott
2. Gazdasá8i lroda
3, ]e8yzói Referatúra
4, szervezési csoport
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