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Támogatási szerződés

amely létrejött egytésztől Belváros-Lipótváros, Budapest Fővátos V. kerület
Onkottnányzata (1051 Budapest, V. ket. B,tzsébet tét 4., képviscli: Szentgyötgywölgyi

Pétct polgárrnester), mint Támogató (a továbbiakban: 'I'ámogató) valamint

a

Arany Otoszlán Kultutális Egyesület (székhelye: 1053 Budapest, Papnör,elde u.2.
7I/20,, adőszám:78751742-1,-41,, bankszámlaszám:11705008-2'1215656), képviseüJency
Attila, mint l{edr.ezményczctt (a továbbiakban: I(cdvezményezett) között
alábbi feltételek mcllctt:

a mai napon az

Belvátos-Lipótvfuos Önkotmány z^tán^k Képviselő-testülete az önkorm ányzx 2021. évi
költségvetésótől szóló 30/2020. (XII.15.) önkormányzati tendeletében az 7309 cknen
50.000 E Ft összeget fogadott el a pá|yázat útján nyúitandó támogatások ftnanszkozásáta.

E ketet tethétc a T
tó^
ezmenyezettet a
hatátozta alap1 150.00
t, azaz százötvenezet

feszesltette a m
megvalósítása

elölt

^

tív studió kialakítása

scló-tcstület 346/2021.

§I.

14.)

forint összegű támogatásban
atanv oroszlán pinceklubban

-

'I'ámogató kötelezettségct vállal att^, ogy Belvátos-Lipówáros Önkormá nyz^t^n^k
Prllgármested Flivatala ígán a I{ech.czményez ett számlájára a 150.000 bt, azaz
SzázÖts, cnczet forint összeget jclcn szetzódés mindkét fól á]tal ttirténó a|áitását kör,etóen
átutalja.

I{edvezményezett tudomásul r.cszi, hrlgy
nyilvántattásba veszi.

a

támogatási ósszeget bevételei között

Kedl.ezményczctt ktjtelezi magát, hogy a 150.000, azaz Százötycnczet forint összeget ezen
szetzódósben megjelölt célta ós forrnában használja fel, és melynek felhasználásáróI
rószletes elszámolást ac].
Kedvezmónyezett tudomásul r.cszi, hogy a kapott támogatási összeg felhaszn álásáról az
o
t 2021
etésétól szőló 30 / 202'l. (XI ]. 1 5.) önkormányzati tendelet
alapján
a
szakmai
mo
beszá
az etedei bizonylat(ok) hitelesített másolatával _2021.
§
december 15-ig az alábbt címre: p
steti Hivatal Belső Ellen ótzés, 1051 Budápest,
Erzscbct tcr 4..JI
et 201. r,agy
kttonikus úton, az Ügyfélkapun (BUD05) köteles
tan1

l\z elszámcllás rnód )^^ 2000. él.i C. t\,. 166., és 167. § a, l.alamint az ,\llamháztattásti_,l sz<jki
2011. évi CXCV. w. 53. §-a. 2007. évi CXXVII. törvény 17B. §-a.

Ámcnnyiben Kedvezményczctt elszámolási

kötele zcttségének nem

tesz eleget, akkot

Támogató által a továbbiakban nyújtott támogatásban nem tészesülhet, a támogató által
ismételten Wt pályázaton nem vehct íészt.

Kedr.ezményezett tudomásul veszi, hogy ha a 150.000 Ft, azaz Százöru*enczct fotint
támogatási összeget nem e szefzódésbcn megielólt módon és cé]ra használjl Fel, illetve nem
kéli a támogatási összeg a pá\yázatban megjelölt céltól eltétílmódon és időben tönénó
fclhasználásának engedélyczósót, a kapott összeget a Ptk. r,onatkoz ó szakaszában foglaltak
szednti éves kamataival eglütt köteles visszafizetni.
I{edvezményezett tudomásul veszi, hogy a2 Áll^mházt^ttástól szóló 201 1. évi CXCV.
T<irvény 70. §. (1) c) pontjában foglaltak szednt a helyi önkortnányzat bclsó ellenőzését
ellátó személy yL y szeívezet ellenótzóst végezhet a helyi önkormányzat (az itányitő szen)

áItal nyújtott költségvetési támogatások

Kedvezményezetteknélés a lebonyolító szervcknél.

Á

felek

a jclcn

szetződést elolvasták

jó.váhag!- óI2,g 1tták aIá.

s

felhasználásáva| kapcsolatosan

mint akatatukka] mindenben

^

megegyezőt

A szetzódés három,

eg1,,mással teljes cgészében megegyezó példányban készült, amelyből 2
db a T'ámogat<inál, 1 db a l{edvczménvezettnél matad.
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