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amely létrejött egyfelől Budapest Főváros Vl. kerüIet Terézváros Önkorrnányzata, melynek
székhelye 1O6J Budapest, Eötvös u. 3,, képviselője Soproni Tamás polgármester (a
továbbia kban t Ön kormányzat) adószáma. 1 57 35698-2-42,

másrészról a Budapesti Városvédő Egyesület, melynek székhelye 1126 Budapest, Böszörményi
Út 13-15. képviselóje. Surányi J. András, (a tovább,iakban: Támogatott) adószáma: 19729224-1-
43, között az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat a Támogatott
egyszázhatvanezer forint összegű

pályázat alapjá 160.000 Ft, azaz
nyújt a

Támogatott részére, amely a Támogatott bevételét képezi

2, Támogatott a támogatást elfogadja és kötelezettség lal arra, hogy azt a Képviselő{estület
3331 19l2O22, (V1.30. ) számú határozatával jóváh ,2022. á lis . és 2022. december
3í. között megvalósuló, a Támogatott által a pál n mogat nl

k
kért res-6§fék a szefárd duó részvételével - ko iállitás a Ba program

megvalosltasanoz. A tamogatas replő, tervezett részIetes
kÖ|tségvetésnek megfelelően - a művészek honoráriumára, és szállítási költségeikre,
meghívÓ, plakátok, fotók nyomtatására, a Kiállításhoz szükséges eszközökre, a helység
előkészítésére (glettelés stb.), virágvásárlásra, könnyű büfé költségeire fordítható,

3. Az Önkorm ányzat az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a jelen megállapodás
kétoldalú aláírását követően 15 napon belül utalja át az OTP Banknál vezetett 11705008-
200927 37 szám ú számlájára.

4. Támogatott vállalja, hogy az Önkormá:lyzat anyagi hozzájárulásával
tevékenységre vonatkozó j ogsza bályokat, hely; rendel kezéseket betartj a.

megvalósuIó

6 'i-ámogatott az Önkormányzat anyagi nozzájaruiásávai megvalósuió program nregvaiósitása
során köteles az Önkorm ányzat által nyújtott támogatás tényét a honlapján, valamint a
támogatás révén készült kiadványokon, nyomtatványokon szövegesen, rendezvények
esetében szóban közzé tenni, továbbá legkésőbb 8 nappal a rendezvény időpontja előtt
meghívót küldeni Temesvári Szilvia alpolg ármesternek. temesvari.szi lvia @terezvaros, h u.

6. Az egyesület tagjának, tisztségviselőjének közeli hozzátarlozója nem részesülhet anyagi
ellenszolgáltatásban a támogatott program megvalósítása során,

7. A támogatásban ,ett Támogatott képviselője az elnyert összeg megállapodás
szerinti felhaszná ról 2023. január 30-ig - aláírásával igazolt felelősségének tudatában -
elszámolási

által benyújtott
egyszeri, ÁrÁ-t

,ilCBít
apá

nem tartalm m

8. Az elszámolás
Képvise|ő-testü

a pályázat elnyert összeg felhasználásáról az Önkormányzat
k pályázati úton történő támogatásáról szóló 312016

(ll. 18.) rende lékletében pénz kimutatást és részletes tartalmi -
fotók kal illusztrált - beszámo nl a yra

9, Az eredeti számviteli bizonylatokat az elszámolás benyújtásakor be kell mutatni, azt a
Humánszolgáltatási Főosztály felülbélyegzi, és az erről készitett másolatot csatolja a
beszámolóhoz.

10,Az elszámolni kívánt bizonylatok dátumának 2022, április 1. és 2022. december 31. közötti
időpontról kell szólnia, Számviteli bizonylat nélküli költséget elszámolni nem lehet.

1 1. Amennyiben a támogatás felhasználása nem a támogatás folyósításának pénznemében
történik, Úgy elszámoláskor az eredeti számla mellett a valutaátváltási bizonylatot is be kell
mutatni. Az átváltási bizonylat akkor fogadható el, ha a kiállításának dátuma 2022. április 1. és
2a22. december 31. közötti idópontra, de legkésőbb a számla kifizetésének napjára esik, A

letének a

^



bizonylatról a számlamásolat készítésével egyidejűleg másolat készül, melyet csatolni kell a
beszámolóhoz.

12.Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatást harmadik személy részére történő
továbbtámogatás céljára használja fel, úgy a juttatás át- vagy igénybevételéről szóló bizonylat
csatolandó az elszámoláshoz, A bizonylat benyújtásának elmulasztása esetén az összeg fel
nem használtnak tekintendó.

13.A támogatási megállapodásban foglaltaktó| eItérően felhasznált összeget fel nem
használtnak ke!l tekinteni.

l4.Támogatott a fel nem használt támogatási összeget az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél
vezetett 11784009-15506007 számú Budapest Főváros Terézváros Költségvetési elszámolási
számlájára befizetni köteles. A befizetési bizonylatot Támogatott bemutatni köteles az
elszámoláskor, amelyról a Humánszolgáltatási Főosztályon fénymásolat készül, amelyet
csatolnak a beszámolőhoz.

15, Támogatott tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását ellenőrzi, a támogatásból megvalósuló programot személyesen is
ellenőrizheti.

16.Támogatott tudomásul veszi, hogy újabb pályázatot csak akkor nyújthat be, amennyiben a
korábban elnyert támogatás összegével kapcsolatos elszámolási kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett,

17.Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott összegű
pályázati támogatás összegével a megjelölt határidőig nem számol el, úgy új pályázatot
az elszámolási határidőt követő 2 éven belül nem nyújthat be.

18. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a megállapodás végrehajtása során közöttük
támadt vitás kérdéseket tárgyalás útján i-endezik.

19. Jelen megállapodás aláírásával a támogatott civil szervezet kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról
szólÓ 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1, pontja értelmében, az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 36812011. (Xl1.31.) Korm. rendelet 50 § (1a) bekezdésében foglaltak
alapján átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban
foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles az önkorm ányzatot tájékoztatni. A
valÓtlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes megállapodást az Önkormányzat
felmondja vagy - ha a megállapodás teljesítésére mé9 nem került sor - a megállapodástól eláll.

20. A jelen tMegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.

Alul,Írott Szerződő felek a fenti [/legállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt
helyben írtuk alá
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