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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyfelól Budapest Föváros vl. kerület Terézváros Önkormányzata (székhelye: 1067 Budapest,
Eótvös u. 3., adószáma: 15735698-2-42, képviseli: Soproni Tamás polgármester) továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről Budapesti Városvédö Egyesület (székhelye: 1126 Budapest, szobo§zlai u. 2-4., adószáma: 19729224-
,|-43, képviseli: Surányi András) a továbbiakban: Támogatott

között az alábbi íeltételekkel:

1. Az Önkormányzat a Támogatott által benyújtott pályázalá.a Vonatkozóan 112,2oo Ft, azaz százlizenkellöezer-
kettőszáz forint összegű egyszeri, Áfa{ nem tartalmazó támogatást nyújt a Támogatott részére, amely a
Támogatott bevételét képezi,

2. Támogatott a lámogatást elfogadja és kötelezettséget Vállal arra, hogy az Önkormányzat Képviselő-
testületének 14011412021, (ll. 25.) számú határozatáVal jóVáhagyott, a civil szervezetek Veszélyhelyzethez
kapcsolódó támogatásáról szóló döntóse értelmében a pályázalában megjelölt irodabérleti díj 4 hóra
költségeire fordítja.

3. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a jelen megállapodás kétoldalú aláírását
kóvetóen 15 napon belül Utal.ia át Támogatott oTP Bank Nyrt,-nél Vezetetl 11705008-200927 37 számú
számlájára,

4. Támogatott Vállalja, hogy az Önkormányzat anyagi hozzéiálulásával megva|ósuló tevékenységre Vonatkozó
jogszabályokat, helyi rendelkezéseket betartja.

5. Támogatott az Önkormányzat anyagi hozz1árllásával megvalósuló támogatási cél során köteles az
onkormányzat által nyújtoft támogatás tényét a honlapján, valamint a támogatás felhasználásával készült
kiadványokon, nyomtatványokon szövegesen, rendezvények esetében szóban közzé tenni.

6. Támogatott vállalja, hogy aZ elnyert összeg megállapodáS szerinti felhasználásáról a íelhasználási határidő
leJáratát köVető 30 napon belül, de legkésőbb 2021. április 30. nap]áig - aláírásával igazolt felelősségének
tudatában - elszámolási kötelezettséggel tartozik (tartalmi beszámoló és részletes pénzügyi kimutatás).

7. Az elszámolás során a pályázat céljára elnyert összeg felhasználásáról az Önkormányzat Képviselő-
testületének a civil szervezetek pályázati úton történő támogalásáról szóló 312016. (ll. 18:) rendelete 5.
mellékletében szereplő részletes pénzügyi kimutatást kell benyújtani BUdapest FőVáros V|. kerület Terézvárosi
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályra (1067 Budapest, EötVös u. 3.).

8. Amennyiben a Támogatott a támogatási összeggel 2021. ápri|is 30. napjáig elszámolni nem tud, a teIjes
ösSZeget köteles Visszafizetni_

9, Az eredeti számviteli bizonylatokat aZ elszámolás benyújtásakor be kell mutatni, azt a HUmánszolgáltatási
Főosáály felülbélyegzi, és aZ erről készített másolatot csatolja a beszámolóhoz.

'l0. Az elszámolni kíVánt bizonylatok dátuma 2020. szeptember 1- és 2021. február 28. közötti időponkól kell, hogy
szóljon. Számviteli bizonylat nélküli költséget elszámolni nem lehet,

11. Amennyiben a támogatás felhaszná|ása nem a támogatás folyósításának pénznemében történik, ú9y
elszámoláskor az eredeti számla melleft a valutaátváltási bizonylatot is be kell mutatni. Az átváltási bizonylat
akkor íogadható el, ha a kiállításának dátuma 2020. szeptember 1. és 2021, február 28. közötti időpontra, de
legkésóbb a számla kifizetésének napjára esik. A bizonylatról a számlamásolat készítésével egyidejűleg
másolat készül, melyet csatolni kell a beszámolóhoz.

12. Támogatott a fel nem használt támogatási összeget az Önkormányzat OTP Bank Nyít-nél vezetett 11784009-
15506007 számú költségvetési elsámolási számléiára köteles beíizetni. A beíizelési bizonylatot Támogatott
köteles az elszámoláskor bemutatni, amelyről a Humánszolgáltatási Főosáályon fénymásolat készúl, amelyel
csatolnak a beszámolóhoz. A tamogatási megállapodásban íoglaltaktól eltérően felhasznált összeget íel nem
használtnak kell tekinteni.

13. Támogatott tudomá§ul Veszi, hogy az Önkormányzathoz újabb pályázatot csak akkor nyújthat be, amen
a korábban elnyert támogatás összegével kapcsolatos elszámoláSi kötelezettségének maradéktalanul
tett.
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14. Támogatott tudomásul Veszi, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott pályázati támogatás összegével a
6. pontban megjelölt határidőig nem számol el, úgy új pályázatol az Önkormányzathoz az elszámolási határidőt
követő 2 éven belül nem nyúithat be.

15. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a megállapodás Végrehajtása során köZöttük támadt Vitás
kérdéseket tárgyalás útján rendezik.

16. A jelen t\4egállapodásban nem szabályozoH kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az
irányadóak,

Alulírott Szerződő felek a fenti Megállapodást, mint akaratunkkal mindenben
alá.

Budapest,2021 nap
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