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X] ,\nrcrrn},ihtn a támog*tási szerződés alairását megelőzöen- illene azt k§vetően a Tii§]o§§t$ir
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400 000 Ft összegü támogatas
benyújtani a Polg:irme§tef,i

fi} A t;imr"rgatas tárgyévre saől alapja a szervezet ner,ére kiátlíton és n trtnngntott
li.,j."i,j;,l il;e;:,;;,iitisítúsáhcz kapcsolódó beszerzésekról szóló pis szeratrti§s \il§_\

l1,1{:gíen,delés. egyéb bizonylatok igazolások hitelesített masolata (átutalriso§-saimla ese*n a
;itittal;il!hllrikihiztn1latrnásolataii.;.esza@árarákellr,ezetni.hogp'.....§

zal .,../2(}22, szerzixlés terhére ', rnqid et kell
l*tni il képviselő vagy meghatalmazo§ja aláírásával és dátummal. A ex
kiiyt{i]rq:rt lt i;eil mállcilni. ús hitclesíteni ,,á músoluI az #€detiv§l llt*'g'lPl:l§"
sr,rivcg*zé§s*i, ús el l*ll |átni a képviscló vagy rneghatalmazattja rlrituuxn*l, Ar
clsrámrrlásnál figyelembe kell venni, hogl által (rcneaem

e t&rrt§§tá§srrrrrél y,i j ut{l*tásra, lelefön, intemet, papír-Í
ttem hasr.nálhat1: íbl. hz elszámolás része

7 ) A í'árrl*gatütl jel§n §z§rz,.ótló§ aláírásával sl§nfufi}t§§ alapj$t csa§
a tárnogatás számlál*

vagy frrrmai hi az és
l*Íellrsscgr-:1 llgtli rall;rl, Iánsrsgataít kijelenti, h<.igy tiszüíban v*n a szÉmia jogszaMly srcrinti
nlaki és tartalmi követelmérry€ivel, Az eradüi pónzügyi btxonyl*ok negü,reto&t Ű*
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8) Az ön.kot,nlail1,:,lal ltllitl ltllirrttltazl"iil,{il.§|)ll kivillr li]t,titi; ;llvctr.:lr:rnl §:; a/_ alliirnliáztafiíg:n
kívtilre nyú,itott tárnogalások rendjóról tinkorntányzati rendelet S § (2) bekezdése alapján az
clsi.;nrilliis l1cl}l. 1itlr l,ri(,,l"tf rii te lir
belüi a tsudapest l;ót,,zilos lL Keriilct
szárnláj ára átrrtal iissa l vissza {i zt:tni .
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10) .{ Támogirtti r,Éllal_in. lttrgv a nrcgállapodlis aláírtis;'rt kiil,etőe n B hanki nápí,n llrlíi| a.r

{t}i ü0(l I:1" ar*;,. rtcg.l s:lizcrcl llrint tiinlogatúst a l'iintergalolt

OTP Bank Nvrt. l l?05f}08-2(''{\9?737
szanrri szanll lszátnára atutai ja.

: i i "\ i-iit-tl*gctti r; áltnla nr.ilittltt tiintcgt{ils fullrnsznírlá§át ir h*l},§zín*n cll{nljrizh*t-i
tefiogatottat kclteles az clierrórzést elóre egyeztetett idÖpontban lehetÖvÚ tenni,

l], \ i.!:::l:*-ll.}li .iclcn szcrziidés aláirásáral tudotná.sul veszi- hog1- a n:"*it*tl :*i;*satás
hedvearrényezettiének nevére, a tíimogatás cé§ara, összegére, továbbá a tarnogalási prograrn
megr.alósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató a pályáztatas nyiivánasságénak
;izlcisitáse erdekéhen kiizzú teszi. ..\ 1'ánrtrgatott jelerr szerziitlés aláirásár-al irr,.zzájárui ahh,;z-
hogy az adatai, továbbá az elszámolás részeként benyújtott dokumentumai Budapesr Fóláos
II. Kerületi Önkormanyzat és Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal. mint adatkezelók á}tat

" * -,, .:. lii.] i . l tin}iormánlzati rentieletben meghatározott eiszámalás eltbg*l,ásiig
felhasználásra keű§enek. Az Önkormányzat és a Hivatal adatvédelmi és adatkezelé§
táiékc,ztatr:ja a htlps;/-/tnasodikkerulet.hu/kozerdeku/adatl,edelrn i-es-atlatkezelesi-taiek*ztati-r
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1 szerződés aláírása eg;,ide|űleg igazolia a kiadasjogosságát és összegszerúsegét.
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