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Támogatási szerződés

Budapest Főváros XIV. Kerü|et Zuglő Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
15735777-2-42,
l57 3 57 7 7 -8 411 -321-01,
Horváth Csaba polgármester

Budapesti \'árosr édő Egyesület
1 126 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.
0100/Pk.6164611990
Fővárosi Törvényszék
l9729224-1-43
Surányi András

mint kedvezménl,ezett között az alábbi feltételekkel

1. Támogató - Kedvezmény,ezettrrek Budapest Főváros XI\'. Kertilet Zu_sloi Polsármesteri
Hiratalánál a 11192451202l számon nyilvántartott egyedi tárno-^atási kérelmét - Budapest

Képr,-ise!ő-t-siLi!etáneli 61201 5. i'I1.0j.)
pontja alapjár, Kedvezmény ezett részére
l,issza nenr téríter-idő tárnogatást nyújt az

i;cvárc§ XIV. Kerirlet Zu,gl(: Önj<rli,lir-,l;i,.,ai.i,.
örukorri-ráni,,zati rendelete lB. ,r {1) bekezdés a)
150.000 Ft. azaz százöfienezer forint összesű
egyesiilet kiadr ánr ának megjelentetéséhez.

2.1 A támogatást Ked 2021. szeptember 28 202l
célok megvalósításával Sl
használhatja fel, kizárólag j l. sz
mesfelelóen_--

3.1 Az igényelt támogatás a kőzpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá_sáról szőlő 2007, évi
CLXXXI. tv. (Knyt) hatáIya alá esik, ezértatámogatási kérelem érvényességének feltétele a
Kni.t 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenséggel és 8.§ (1) bekezdésben foglalt
érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatnak. továbbá érintettség fennállása esetén az annak
kőzzétételét kezdeményező kérelemnek a támogatási kérelemhez történő csatolása. A
nyilatkozat másolata a támogatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi,

4.1 Kedvezményezettkijelenti, hogy
- halasztott hatályú vagy lejárt esedékességűkőztartozása nincs.
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
fi zetési kötelezettsége nincs,
- nem á1l felszámolás, végelszámolás alatt, nem indult ellene végrehajtási eljárás.

Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a nyllatkozat valóságtartalmának
igazolását kérje közvetlenül az állami-, önkormányzati- illetőleg adóhatóságtól és a
vámhatóságtó1.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen támogatási szerződés közérdekből nyilvános,
aztTámogatő akőzpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáről szőlő 2007. évi

fenti
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CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 6712008. (iII. 29.) Korm. rendelet 2.§ előírásainak
me gfele lően közzéteszi.

5.1 Támogató vállalja, hogy a támogatás összegét jelen támogatási szerződés mindkét fél által
történt a|áírását követő 15 napon belül átutalja Kedvezményezett 11705008-20092737
számű OTP Bank Nyrt,-nél vezetett ban}iszámlaszámára.

6,1 Amennyiben Kedvezménr-ezett bankszámlá_ia megszűnik és/l ag1 újat nyit, köteles Támogatót
anól 8 munkanapon belül értesíteni írásban megfelelő dokumentumokkal aztalátámasztani.

7 .l A támogatás pénzforgalmának lebon1,,.lítására kizárőlag Kedvezményezettnek az 5.1 pontban
megnevezett pénzforgalmi jellegú bankszámlája szolgál. Kedvezményezett az 5.1 pontban
megnevezett bankszámlájára jelen szerződés megkötésének feltételeként a hatósági átutalási
megbízás (inkasszó) alkalmazásához szükséges felhatalmazó nl,ilatkozatnakjelen szerződés
5. számű mellékletét - felhatalmaző levéI - képező. a számlavezetó bank által visszaigazolt
eredeti példány,át Támogatónak átadj a.

8.i _\ támosatási összegnek vagy annak eg1 részének más személy vag1 szervezet részére
tárnogatáskéLrt törlénő továbbadása nem megengedett. A Kedvezményezett köteles a
támogatás összegét egy,éb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni -és számvitelében
elkülönítetten il l. aITa 1S figyelemmel, a o

meg ízottj ának me gkere sésére napraké sz informác i ókkal tudj on szo l gáln i

9. Támogató jogosult a támogatás felhasználását a támogatási időszak alatt ellenőrizni, ennek
,ji,jei:.{'bsil Fi_ei.,,lrzr-tin,,,:ze:liji az ellenőrz.isi;ez sztikséses a.datc|,:rt. bizonl latokat bekérni.
illetle a t-elhasználásról Kedveznrényezettel előre írásban egyeztetett időpontban és módon
hell,színi ellenőrzést tarlani.

10.i Ked köteles a támogatott pro szöveges szakmai beszámolót, a
g felhasználásáról pedig pénzügyi 2
A beszámoló és aZ e stai },

\IV Po esteri Hivatal. Fábis Laura civil
uda St utca 2." címen geS

Határidóre nem, vagy nem megfelelőn teljesített beszámoló, illetve pénzügyi elszámolás
esetén Támogató hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre hívja fel
Kedvezményezettet egy alkalommal, 15 munkanapos határidővel, téfiivevényes postai
küldemény útján. A határidő lejártával további hiánypótlásnak helye nincs, a szerződésszerű
teljesítés elmulasztása az elszámolási kötelezettség megszegésének minősül.

Támogató a páIyázat elszámolásánál észlelt formai hiányosságok és egyéb - az elszámolás
elválaszthatatlan részét képező - dokumentumok benyújtásának hiányában
Kedvezményezettet egy alkalommal írásban sző|ítja fel a hiányok pótlására, illetve a hibák
kijavítására. A hiánypótlás nem teljesítése, vagy határidőn túli teljesítése esetén Támogató a
támogatási szerződés 13. pontjában leírlak alapján jár el.
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11.1 A pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítése a 6.sz. melléklet alapján az alábbi módon
törlénik:

a.l A támogatásból kifizetett záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolata, lAz
eredeti példányra rá kell vezetni az
szerződése alapján

nl, o aZ ,rA másolat
és dátum a szervezet lő

egyes költség típusok me Soral
gzésüket a táblánat utolsó oszlopában szerepeltetniS

b./ A kifizetés Iására szol gáló bizonvlat hite1 es ített máso lata
ha a szám|át pénztári kifizetésse1 készpénzzel tejesítették. a kiadási pénztárbizorrr lat
hitelesített másolatát,
ha a számlát készpénzzel teljesítették és a szer\ ezet nem vezet bázípénztárt akkor enől
nyilatkozatot kell tenni és az adotí tétel kifizetesét isazoló naplóíőkönrli bejegyzés
hitelesített máso latát.
ha a számlát készpénz átutalási megbízással /csekk tejesítettéi.:. a befizetést i_eazoló
..c seklcc sonk'' hitelesített másolatát
ira a számlát átutalással tejesítették. akkor a banki terhelési értesítő hitelesített másolatat
keIl csatolni
A Ilitelesíte s a: a. pontban leír,taknak meglelelőerr tör-ténik.

elszámolási ös.rzesítő kitOltése -6.sz. m 11)t,lg[ - mely a támogatási
!c lően törl,ént leli rasz,náiást ;eli zo i ia.

d.l Ha Kedvezményezett a pénzűgyi elszámolás részét képező kiaclások után Áia-
visszaigénllésre jogosult, akkor az elszámolásban csak az Áfáva1 csökkentett lnettől
összegek vehetők figyelembe .(4.sz. melléklet)

e./ Amennyiben a támogaPtl szolgáltatás, eszközbeszerz_és eléri, illetve meglraladja a bruttó
200.000 Ft-ot (a sÁmla végösszegét kell figyelembe venni, és nem a támogatásból
elszámolandó összeget), Kedvezményezett köteles előzetes írásbeli
kötelezettségv§)lialásra (megrenclelés és annaÉ visszaigazo|ása, szerződés, megállapodás
stb. ) és a y'eljesítési igazolás hitelesített másolatának benyújtására a kifizetések
teIj esítésélr/z.

12.1 Amennyiben a támogatási összeg rendeltetés - és szerződésszerű felhasználása
Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul:

- Kedvezményezett köteles a támogatás összegét, illetve maradványát Támogató
1 l 7 84009- 1 5 5 1 4004 számű szám\aszámára visszafi zetni, v agy

- progTam, - határidő és költségvetés módosítás esetén módosítási kérelmet nyújt be
Támogatóhoz - Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri ,Hivatal, Fábis
Laura civil kapcsolati referens 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. - címen tértivevényes
postai Úton a módosítási ok felmeriilésétől számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb
az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

A pénzügyi elszámolás során a támogatási szerződós mellékletét képező megítélt
támogatás költségvetésének főbb költségsorai (dologi kiadások, felhalmozási célú
kiadások, szolgáltatások koltségei) összegében a jóváhagyotthoz képest legfeljebb +/-
30"^ eltérés megengedett. Ezt meghaladó eltérés csak Támogató előzetes írásbeli
engedélyével lehetséges.

á
c./ A ptj
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13./ Kedvezményezett szerződésszegése esetén, Támogató jogosult a szerződést azonnal hatállyal
felmondani. Ebben az esetben Kedvezményezett köteles a támogatás teljes ősszegét l az
átutalás napjától számítottjegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal
terhelten/ Támogató 11784009-15514004 számű számlájára a felmondást követően
haladéktalanul visszafizetni. Amennyiben a Támogató a szerződést azért mondja fel, meft a
Kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének részben vagy egészében nem tett eleget,
az elutasított, vagy részben elutasított elszámolás el nem fogadott részére eSő összegét kell
visszafizetnie.

Szerződésszegésnek mirrősül - különösen - a támogatás összegének a szerződésben
foglaltaktól eltérő felhasznáIása. a vállalt feladatok ellátásának azonnal és indokolatlan
megszüntetése, valótlan adatok. tények, körülmények közlése, az eIlenőrzési kötelezettség
akadályozása, illetőleg meghiúsítás a, az elszámolási kötelezettség megszegése.

14.1 Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönlv rendelkezéseit és
az áIlamháztartás működéséről szóló jogszabályokat ke1l irányadónak tekinteni.

A szerződést a Felek elolvasták, értelmeaék. és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyól ag írták a|á.

Budapest, . .i0?1 1'1üt/.tü tt.§3-

ill
Br"lda vn"a"p";; i-;;;;;; xrv. *..ii;;

,,, Zugló Önk,irmányzata
Támogató

Képviseletében
Horváth csaba

polgármester

let

Kedvezményezett
Képviseletében
Surányi András

g,fJÍf§, i t ;'l rrr,sr ódő Egyesület
- 

itZO nu.iri"..st, Sztlbosz|lr u, 2,4,

Adósám: 19129724,|,43

§zÁnlaszáml l l ?05008,20092737

Pénzügyi ellenjegyzés:
Ke|t:
Budapest, dátum:. .....

Gazdasági

Mellékletek:
l. számú melléklet: részletes költségvetési terv a támogatás felhasználására
2. számű mel léklet : ö sszeférhetetlenségi nyilatkozat
3 . számű m e l léklet : átlátbatő sági ny i 1 atkozat
4. számű melléklet: AFA nyilatkozat
5. számű melléklet: banki felhatalmaző nyilatkozat
6, számű melléklet: pénzügyi elszámolási összesítő
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