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TÁMoGATóI szaxzőons

amely létfeiött egytésztőI a
Tetézvárosi Kulturátis Közhasznú Nonpro fit Ztt,
Székhely; 1067 Budapest, Eötvös utca 10.
Adőszám: 1. 40 63 47 1 -2- 42
Cégegy zék szám:01 -1 0 -0 457 7 1

Bankszám7aszám: OTP Bank 1 17 0 6023 -20003 586
I(épviselő: Gálvölgyr D őra vezérígazgatő
I(apcsolattartó: Böjte I{ata (+3630 555 9262)
mint támogató (továbbiakban:'Támogató'),

másrésztő| a

Budapesti Vátosvédő Egyesület
Székhely: 1062 Böszörményi út 13-15.
Adószám: 1,97 29 224 -1 -43
Bankszámla szám: 11,7 05008-200927 37
I(épviselő: Sutányi András e]:rök
mint Támogatott (továbbiakban: 'Támogatott';Támogat6 és Támogatott együtt: 'Felek )

kÖzÖtt az alulltott helyen és időben, az alábbi tárgyban és feltételek mellett:

1,. Támogató T t pétzbeli támogatással segíti céljai megvalősitásában.

2. Támo 40.000 Ft, azaz í§egyvenezet forintot átatal a Támogatott OTP Banknál
SZamu 11, 092737pénzf orgakribankszámlájára!OP.O§2§I3.

3. Felek hogy a Támogató a tátsasági adőrőI és az osztalékadótól szőlő 7996
évi LXXXI. törwény 3. sz. melléklet 13) pontja aIapjárl aTámogatott részeíe tamogatas
c é\j áb őI, v is s z aftz etés i k ö tele ellenérték nélkiil n aa tást.

megjelenését segítse a
Fesztiválon Q022.

4. Tárnogatő a támogatást 
^tta 

tekintettel nyűjtla, hogy Támogatott
Támogató szervezésében megrendezéste keriilő Tetézvárosi
augusztus 26-28.). Időpont 2022.08.28. 10.00-11 ,00 26. civil sátot

5. A támogatás időtartama: Jelen megállapodás a Felek között ezen egyszeÁ támogatás
átadásánjön létte.

6. Felek bármelyike megszüntetheti a jelen szetződéstazonnahhatáLlya\,tendkívüü felmondás
Űtján, amennyiben a másik fél súlyos vagy ismételt szeruődésszegést követ el és a
szerződésszegő magatartás abbahagyásfua lránl,úő írásbeli felhívásban megjelölt - tegatább
B naPos - határidő is etedménytelenül teük el. Amennyiben a jelen szetződés aTámogatott
sÚlyos szerződésszegése miatt megalapozott rendkívüli felmondással megszüntetéste keól,
a Támogató jogosult a teljes támogatási összeg visszaköveteléséte. A Támogatő a
támogatási összeg visszakövetelésén felül a szerződésszegéssel összefuggésben káttédtési
r.'agy bátmely egyéb jogcímre alapozottigénnyel aTámogatottal szemben nem léphet fel.

7 . A szetződő Felek megállapodása szednt jelen szerződésben nem szabáIyozott kéídésekben
a P tk. atra vonatkoz ó tendelkez és eit tekirrtik irányadónak.
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A Felek behangzőan kijelentik, hogv a 1elen Szerződés teljes körúen, hiány talanu| helyes en
és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított szerzódéses
ben foglalt n7datkozataikkal mindenben megegyezik.
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