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Terézváros Önkormánpatának Polgármestere
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amely létrejött egyfelól Budapest Főváros Vt. kerület Terézváros Önkormányzata,
melynek székhelye 1067 Budapest, Eötvös u. 3., képviselóje Soproni Tamás polgármester
(a továbbiakban: Önkormányzat) adószáma: 1 5735698-2-42

másrészről a Budapesti Városvédó Egyesület, melynek székhelye 1126 Budapest,
Böszörményi út 13-15. képviselóje: Surányi J. András, (a továbbiakban: Támogatofi)
adószáma, 1 97 29224-1 43. között az alábbi feltételekkel-

1. Az Önkormányzat a Támogatott által benyújtott pályázat a án1
száznégyezer-kilencszáz forint összegű egyszeri AFA-t tartalmazó tá
nyújt a Támogatott részére. amely a Támogatott bevételét képezi

2. Támogatott a tá atást vállal arra, hogy azt a Budapest
ro§ nyzata Képviseló-testületének Humán

{vll1.30.}
2022. december 31.

dus monasteriorum" Tarnai
a bán"

egVa tósitásához A támogatás - a pályázatában szerepló, tervezett részletes
költségvetésnek megfelelóen a művészek honoráriumára, az osszes
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Önkorrnányzat az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a jelen
megállapodás kétoldalú aláírását követően 15 napon belül utalja át az OTP Banknál
vezetett 1 1 705008-20a92737 számú számlájára"

4. Támogatott vállalja, hogy az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával megvaíósuló
tevékenysógre vonatkozó jog szabályokat, helyi rendelkezéseket betartja.

5. Támogatott az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával megvalósuló program
megvalósítása során köteles az Önkormányzat által nyújtott támogatás ténvét a
honlapján valamint a kiad

k esetében szóban
m kü Jun aípolgármesterne

o. úlet tisztségvisel közeli hozzátartozó.la n ülhet a
na program sa

7, A támogatásban részesített Tá az elnyert
megállapodás szerinti aláirásával igazolt
felelósségének tudatában - e
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8. Az elszámolás során a pályázat céljára elnyert összeg felhasználásáról az önkorm ányzat
KéPviselÓ{estületének a kulturális pályázatok lebonyolításáról szótó ilna21 (Xl. 25.}
rendelete mellékletében szereplő pénzügyi kimutatást és a megvalósult projektről
részletes dokumentá tartalmi _ fotókkal illusztrált {DVD, pendrive - beszámolót
kell Fóosztá , írásos formában röviden összefoglalja a

az nt szerl
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az elszámolás benyújtásakor be kell mutatni, azt a
H Főosztály felü m ija a
beszámolóhoz.

10, AZ elszámolni kívánt bizonylatok dátumának 2a22. szeptember 1 . és 2a22. december 31 ,

kÓzötti idÖpontról kell szólnia. Számviteli bizonylat nélkülí költsóget elszámolni nem
lehet.

1'l Amennyiben a támogatás felhasználá§a nem a támogatás folyósításának pénznemében
tÖrténik, Úgy etszámoláskor az eredeti számla mellett a valutaátváltási bizonylatot is be
kell mutatni. Az átváltási bizonylat akkor fogadható el. ha a kiállításának dáium a ?022.
szePtember'1. és ?022. december 31, közötti idöpontra, de legkésöbb a számla
kifizetésének napjára esik. A bizonylatról a számlamásolat készíiésével egyidejűleg
másolat készül. melyet csatolni kell a beszárnolóhoz.

12.Amennyiben a támogatásban részesülö a támogatást harmadik személy részére történő
továbbtámogatás céljára használja fel, úgy a juttatás át- vagy igénybevételéről szóló
bizonyiat csatolandó az eiszámoláshoe, A bizonylat benyúltásának elmulasztása esetén
az összeg fel nem használtnak tekintendő.

13.A támogatási megállapodásban foglaltaktól eltéróen felhasznált összeget fel nem
használtnak kell teki nteni.

14 Támogatott a fel nem használt támogatási ósszeget az Onkormányzat oTp Bank Nyrt-
nél vezetett 11784009-15506007 szárnú Budapest Fóváros Terézváros Ko}tségveíési
elszámolási számlájára befizetni köteles, A befizetési bizonylatot Támogatott bemutatni
kÓteles az elszámoláskor. amelyröl a Humánszolgáltatási Főosáályón íénymásolat
készül, amelyet csatolnak a beszámolóhoz.

15,Támogatott tudomásul veszi, hogy az Önkorrnányzat a támogatás rendeltetésszerü
felhasználását ellenórzi, a támogatásból megvalósuló prográmot személyesen is
ellenőrizheti.

16. Támogatott tudomásul veszi. hogy újabb pályázatot csak akkor nyújthat be, amennyiben
a korábban elnyert támogatás összegével kapcsolatos elszámólási tqotetezettség-ének
maradéktalanul eleget tett.

17.Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az 1, pontban meghatározott összegű
PálYázati támogatás összegével a megjelölt határidóig nern számol el, úgy új
Pályázatot az elszámolási határidőt követő 2 éven belül ném nyújthat be.

18.A szeraŐdő felek kötelezik magukat arra. hogy a megállapodás végrehajtása során
közöttük támadt vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik,

19. Jelen megállapodás aláírásával a támogatott civil szervezet kijelenti. hogy a nemzeti
vagYonról szÓló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1. pontja értelmében, az államhááartási
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tórvóny végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xl1,31 ) Korm rendelet 50 § (1a)

bekezdésében foglaltak alapján átlátható §zervezetnek minösül és tudomásul veszi, hogy
a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanut köteles az
önkormányaatot tájékoztatni A valótlan tartalmú nyilatkozat alap.ián kötött visszterhes
megállapodást az Önkormányzat felmondja vagy - ha a megállapodás teljesítésére még
nem került sor - a megállapodástól eláll.

2ü, A jelen Megál{apodásban nem szabályozott
vonatkozó rendelkezései az irányadóafi.

kérdésekben a Polgári Törvénykonyv

Alulírott Szerződó fe|ek a fentí Megállapodást, mínt
helybenhagyólag írtuk alá.

Budapest, 2a22. szeptember 05.
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pénzügyi ellenjegyzó
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