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Támogatás i szerződés száma: KP l 401 -7 l 2022

rÁvro c,q.rÁsI sznnzónÉs
(jogi személy, egyéb szervezet)

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
szókhelye: 1201 Budapest, Kossuthtér 1.,
adőszáma: 1 57 3 5832-2 -43,
törzskönyvi nyilvántart ásí száma: 7 3 583 6
szémtlav ezető p énzintézet nev e : Rai ffe i s en B attk Zrt,
bankszáml aszáma: 1 200 1 00 8 -0 1 5 1 03 3 1 -00 1 00003
képviselője: Szabados Ákos polgármester,

mint Támogató (továbbiakban: Támogató)

az önkormányzat2022, évi költségvetéséről szőIő 4l2O22. (I|.l4.) számúönkormányzati rendelete
alapj án j óváhagyott előir ány zat terhére támo gatást nyújt

Budapesti Városvódő Egyesület
székhelye: 1 126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4,
adő száma: I 9 ] 2922 4 - I - 43
nyilvántart ásí szám: 0 1 -02-000 1290
számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámI aszám,. 1 1 705008-2 00927 3]
képviselője: Surányi András elnök

mint kedve zmény e zett (tov ább i akb an : Ke dv e zm ény ezett) r é s zér e az alább iak szeri nt.

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei és célja:

1.1, Budapest Fővaros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának2022, évi költségvetéséről
szólő 412022. (II.14.) számű önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) és a
9812022. (V.12.) Ök. sz. határozata alapján a Támogató a jelen szerződésben meghatarozott
feltételek mellett anyagi támo gatást nyúj t a kedvezmé ny ezett r észér e.

L2. A célia: pesterzsébeti kiadásainak támogatása
(helytörténeti előadások

2. Atámogatás összege, forrása:

2.I 250 000,-Ft - azaz Kétszázőtveí7ezer forint

1

nem térítendő támo _-_ működési célú vissza



Kotmány zati fu nkció szerinti b esorolás : 0 8 403 2 Civil szervezetek pro gramtámo gatás a

2.2. Atámogatás forrása: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata2022. évi
költségvetéséről szóló 412022. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján a Rendelet 2.4, számű
melléklet szerinti előiránv zata.

2.3 . A támo gatás összege tattalmazza az általéno s forgalmi adót.

2.4. A Kedvezményezeíí"et a jelen szerződés 1. pontja szerinti cél tekintetében adólevonási jog
nem illeti meg, és az adőterhet másra nem háríthatja át.

3. A támogatás folyósítása:

A 2.1. pont szerinti támogatást Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgarmesteri
Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztálya (a továbbiakban: Pénzügyi és Számviteli Osztály)
utalja a Kedvezményezett bankszámléqára az alábbiak szerint:

2022.június 30-ig

összesen:

A támo gatás fe lhas znál ás ának kezdő i dő p o ntj a :

véghatárideje:

4. A támogatás felhaszná|ásának szabályai:

4,I. A Kedvezményezeíí atálmogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás
összegét kízarő|ag jelen szerződés 1 .2. pontléhan foglalt cé|rahasználja fel.

4.2, A támogatás működési célú kiadásokra hasznáIhatő fel. A Kedvezményezett kízárőIag a
támo g atás felhasználás ának időtartama al att felmerült kö lts é geket számolhatj a el.

4.3 . A támogatott tevékenység időtartama:

250 000,_ Ft

250 000,- Ft

2022. április 14.
2022. december 31

A támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatok (p1. számla, kiküldetési
rendelvény) pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) legkésőbb az 5.2 pont szerinti beszámoló
benyújtásának időpontj ái g meg kell történnie.

4.4. A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a
támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a Kedvezményezett elszámolási határidő
Iejaría előtt benyújtott írásos kérelmére.
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részére kell megküldenie. A támogatás fe

@t.APénzügyiés
felülvizsgáIata alapján 30 napon belül

5. A támo gatás felhas zná|ásának ellenőrzés e, b eszám olási kötelezettsé g :

5.1. A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni, a felhasználást
dokumentálÓ számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogatő által
ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántarlani.

A Ked ezettnek a kapott 250 000,- Ft támogatás felhasználásáról
január 1S-ig beszámolót (elszámolást) kell készítenie

A támogatási mellékleteként csatolt Tújékoztató pénzügyi tdmogatúsok
elszómoldsún követelményeiről részletesen taglalja a támogatás felhasználásával,

val szemben elvárt követelményeket, melyeket a felhasználás és elszámolás során
érvényesíteni kell

5"3, A Kedvezményezettnek az 5,2. pont szerinti beszámolót a p és Számviteli Osztály
lhasználásának a
Számviteli OsztáIy a beszámoló, illetve a bizonylatok
értesíti a Kedvezményezettet, hogy a beszámolást

elfogadta, vagy nem fogadta el.

5,4. Budapest FŐváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal a benyújtott
elszámolások tényszerűségét helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. A Kedvezményezett
köteles azellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni,

6. A támogatás visszafizetése

6,1. Ha a Kedvezményezett a2, pont szerinti támogatás felhasznáIásáról a támogatási szerződés
5.2 pontjaban meghatározott időpontig nem nyújtja be az elszámolást, aPénzúgyi és Számviteli
OsztáIy ahatáridő lejártftől számított 15 napon belril felszőIítja a Kedvezményezetíeí, hogy a
kézhezvételtŐI számított 5 napon belül tegyen eleget kötelezettségének. A Pénzügyi és
Számviteli OsztáIy részére az elszámolás elfogadására rendelkezésre áIIő határidő a pótlás
kézhe zv ételétől szarnított új abb 3 0 napp al me gho s szabb o dik.

6.2. Amennyiben a Kedvezményezett afe\szőlitás ellenére sem nyújtja be az elszítnolást, vagy a
támogatott cél meghiúsul, vagy a témogatást jogszabálysértő módon használja fel, köteles a
támogatás összegét 15 napon belül a Budapest Főváros XX, Kerület Pesterzsébet
Onkormányzata Költségvetési számlájára visszautalni. (számlavezető bank: Raiffeisen Bank
Zrt, számlaszám: 12001008-01510331-00100003). Ebben az esetben a visszautalás
megtörténtéig további támogatás nem adható.

6.3. Ha a Kedvezményezett az elszámolást nem megfelelően nyújtja be, a Pénzügyi és
Számviteli Osztály a benyújtástól számított 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel. A
hiányosságokat a felszólítás kézhezvételétőI számított 5 napon belül pótolni kell. ,{ Pénzügyi és
Számviteli Osáály részére az elszámolás elfogadására rendelkezésre állő hataridő a pótlás
kézhe zv ételétőI számított új ab b 3 0 napp al me g ho s s zabb o dik.
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6.4. Amennyiben a hiánypótlást követően sem fogadható el az elszámolás, a
Kedvezményezettnek a támogatást az el nem fogadásról történő értesítés kézhezvételét követő
15 napon belül a 6.2. pontban szereplő bankszámlára vissza kell utalnia,

7. Egyéb rendelkezések

7.1, Támogató tájékoztatja Kedvezményezettet, hogy a Kedvezményezett oldaláróI
kapcsolattartásra megjelölt természetes személy jelen szerződésben figzitelt személyes
adatainak kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szőlő, az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 20161619 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján a szeruődéskötésre való tekintettel, a szerződés teljesítése érdekében kerül sor. A
Támogató a Kedvezményezettnek a szerződés megkötésével és teljesítésével összefiiggésben
birtokába jutott személyes adatait a GDPR rendelettel összhangban kezeli.

Támogató taftkoztatja a Kedvezm ényezettet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos további
részleteket a Támogató adatkezelési tájékoztatőja tarta|mazza. Ezen felül további
felvil ágo sítás s al T ám o gatő adatv édelmi tisztvi selőj e tud szo 1 gálni.

Jelen dokumentumot Támogató a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szőIő 1995. évi LXVI. törvényben, valamint az önkormányzatí hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szőlő 78l20I2. (XII.28.) BM rendeletben meghatározott megőrzési
idő leteltéig köteles megőrizni.

Kedvezmónyezett az áIlamháztaftásrő| szóló törvény végrehajtásáról szőlő 368l2O1L (XiI.31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint jelen szerződés aláírásával nyilatkozik
arrÓl, hogy át|aíhatő szervezetnek minősül, melynek alátámasztására jelen szerződés aláírásáí
megelŐzően átadta Támogatónak az erre vonatkozó kitöltott dokumentumot, Tudomásul veszi,
hogy mint a szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén anól haladéktalanul
köteles a Támogatőt tájékoztatni. Kedv ezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a valótlan
tarlalmú ny 1latko zat alapj án kötött vi s s áerhe s szer ző dé st fe l mo ndj a.

7.2. Támogató tájékoztatja a Kedvezményezettet, hogy Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztálya Budapest Főviáros XX.
kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének - 204l2OI8. (IX. 13.) Ök. sz.
határozattal módosítoíí * 4412015. (III.12,) Ök. szétmúhatározata alapján a szerződ.ésnek az
információs önrendelkezési jogróI és az információszabadságról szóló z}n, évi CXII. törvény
(Infotv.) 1. melléklet III.4. pontja szerinti adatait Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján,
annak Egyedi közzétételi lístájíhan, a nettó 200.000,- Ft értékhatárt meghaladó kiadásokra
vonatkozó szerző dései körében köteles közzéterni,

7.3. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabáIyozott kérdések
tekintetében a Ptk. szabáIyaít kell alkalmazni.
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7.4. Jelen szerződés mindennemű módosítása kizárőIag írásos formában, a felek előzetes és
kölcsönös egyetértésével történhet.

7"5. A felek a jelen 5 oldalból álIő szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóvahagyólag írták aTíTffies 3 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező
példányban készült.

Budapest, 2022 Júl{ 14,

Budapest Főváros XX, kerület
Pesterzsébet Önkormányzata

Budapesti Városvédő Egyesület
képviseletében: V

képviseletében

Surányi
polgárme elnök

Ellenjegyzem

bY
pénzügyi ellenjegyző
Dátum

n22 ]úN 1 0.

Igazolom,

olI

S

ster

Dátum: 2022 JúN 1}

A támogatási szerződés melléklete :

1. Tájékoztatópénzngyitámogatásokelszámolásánakkövetelményeiről
2. Elszámolás-összesítő lap
3. Szakmai beszámoló

)k
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szakmai beszámoló

Jogi személy/egyéb szervezet; .....
Képviselőj": ..

Beszámoló szövege

Budapest,

V

aláírő



Elszámolás-összesítő lap

Jogi szemóly/egyéb szerv ezet neve:

Képviselője: .......

A vagyontátgyakat befektetett eszközeink közé nyilvártartásba vettük illetve az épületek, egyéb
építmények esetén aberuházást és a felújítást aktiváltuk.

20... év hó nap

aláírás

A bizonylatSor*
szám Kiállítója Kelte Száma Jogcíme összege

A támogatásnál
íigyeIembe

vehető összeg

összesen
<Lü&n^

trl]en


