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1138. Budapest, Váci út 193. 
 

17.065/2018. számú  
TÁMOGATÁSI   SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött 
egyrészről 
 
a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány  (székhelye: 1138. Budapest XIII. Váci út 193. szám 
A.1.ép. I. em.; telefonszám: 450-6115;  Nytsz.: 9.Pk.65.771/1991  sorszám: 1596;  Adószám: 
19666385-1-41; bankszámlaszám: 10102093-03036603-00000007;    Képviselők: Tarlós István 
kuratóriumi elnök,  Ráday Mihály  társelnök),  
mint támogató,  (továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről a Pályázó  szervezet: 
Név: Budapesti Városvédő Egyesület 
székhely (pontos cím): 1126 Budapest, Szoboszlai u. 2-4. 
telefonszám, E-mail-cím: +36/30/9-642-179 budapestivarosvedo@gmail.com 
adószám:    19729224-1-43  
bankszámlaszám:  11705008-20092737 
bírósági nyilvántartásba-vétel időpontja, Pk-száma (cégj.sz.), sorszáma: 1990.02.14. 7.Pk.61.646/16. 
Képviselő(k)  neve, telefonszáma: Jeney Attila +36/30/9-642-179 mint támogatott  (továbbiakban: 
Támogatott, továbbiakban együtt: Felek)  között az alulírt napon, helyen  és feltételekkel: 
 
1.)    Felek egyezően rögzítik, hogy a Támogató 2018. február 23-ai beadási határidővel megjelentetett 
pályázati felhívására a Támogatott – a jelzett határidőn belül - támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, 

melyet a Támogató 2018. március 5. napján 17.065 sz. pályázati számon, mint érvényes pályázatot 

nyilvántartásba vett.  
A Kuratórium a 2018. március 28. napján megtartott kuratóriumi ülésén, döntésével és 2/2018.sz. 
határozatával, jelen pályázatot támogatásra érdemesnek minősítette. 
 
2.)   A támogatásra elfogadott pályázat és jelen támogatási szerződés alapján a Támogató egyszeri, vissza nem 

térítendő egyösszegű  400,000.- Ft, azaz négyszázezer Ft támogatást nyújt a Vándorkiállítás 
Budapest megmentendő épületeiről c. pályázat (tevékenység) megvalósításához.  

 
3.)   A Támogató a támogatási összeget a jelen szerződés aláírása, illetve kézhez vétele és  ellenőrzése után, 
15 napon belül a Támogatott fent megjelölt bankszámlájára átutalja.  
 
4.)   A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy : 

4.1.)  a támogatás összegét a felhívásban megjelölt határidőn belül – 2018. április 15. - 2019.  
         június 20. között - kizárólag a pályázatában megjelölt cél/tevékenység megvalósítására fordítja;   

 4.2.)   a számviteli előírások betartásával jár el;  
4.3.)  az elszámolás-köteles támogatással  a pályázati cél megvalósítása után  -  a beszámoló   
        követelményeire is figyelemmel, megfelelő dokumentálással,  elektronikus módon (e-mailen)  –   
        legkésőbb  2019. június 30-áig  a Támogatónak, az általa szabályozott módon elszámol.  
4.4.)  Az elszámolás szabályai és dokumentumai az alábbi linken érhetők el:  

                        www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php  
 4.5 .)  A Támogató kiadvány támogatása esetén kéri/nem kéri mellékelni az elkészült kiadványt (a 
megfelelő rész aláhúzandó). 
 
5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az alábbi esetekben a támogatás összegét és kamatait köteles 
haladéktalanul a Támogatónak visszatéríteni, illetve ennek elmaradása esetén a 2013.évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezései szerint a támogatás összege behajtásra kerül, ha:   

●   a pályázati cél meghiúsult vagy a meghiúsulás bekövetkezése nagyon valószínű; 
●   a szervezet időközben megszűnik;  
●   a pályázati cél teljesítése lehetetlenné vált;  
●   a Támogatott nem tud szabályos és érvényes számviteli bizonylato(ka)t benyújtani az  

elszámolásához, illetve ha felszólítás ellenére sem számol el a támogatás összegével.  
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6.).  A Támogatott jogosult a megítélt támogatás összegénél alacsonyabb összeget elszámolni, ha a pályázati 
cél megvalósítása során nem a teljes összeg került felhasználásra. Ez esetben a maradványt – a beszámoló 
megküldésével egyidejűleg - köteles a Támogató fenti bankszámlájára visszautalni. 
 
7.)  A Támogatott tudomásul veszi, hogy a pályázati célra adott támogatás felhasználását érintő bármilyen 
módosítás engedélyezését írásban a Támogatótól kérheti, illetve az adataiban időközben bekövetkezett 
változást a Támogatónak be kell jelentenie.  
 
8.)  A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha  egy éven belül  újabb pályázatot kíván benyújtani a Támogatóhoz, 
akkor a jelen Szerződés 4.) pontjában rögzített elszámolási határidő lerövidülve módosul, és az elnyert 
támogatás összegével az újabb pályázata beadása előtt el kell számolnia. Ennek elmulasztása a pályázat 
kizárását eredményezi.  

9.)   Amennyiben a Támogatottnak a jelen Szerződés 4.) pontja szerinti elszámolására a Támogató 30 napon 
belül írásbeli észrevételt nem tesz, akkor a beszámoló/elszámolás elfogadottnak tekintendő. Ha a Támogató e 
határidőn belül írásbeli észrevételben további információt, ill. dokumentációt kér, akkor a Támogatott arra 15 
napon belül köteles érdemben válaszolni, és az esetleges hiányosságot pótolni. Ennek elfogadásáról a 
Támogató a beérkezést követő 15 napon belül írásban nyilatkozik, illetve ennek elmaradása esetén a teljesítés 
elfogadottnak minősül. 

10.). A Támogatott jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal és a támogatási 
szerződéssel összefüggésben általa átadott adatokat a Támogató az adatvédelmi szabályok betartása mellett 
kezelje, továbbá a Támogatott tudomásul veszi, hogy nevét, pályázatának címét, a folyósított támogatás 
összegét a Támogató a honlapján közzéteszi.  A jelen Szerződés végrehajtása során a Felek a tőlük elvárható 
gondossággal, egymás munkafolyamatainak elősegítésében közreműködve kötelesek eljárni. 

11.)  A Támogatott kijelenti, hogy jogosult a szerződés aláírására és felelősséget vállal az általa közölt adatok 
valódiságáért,  
 

12.)  Záró rendelkezések 
12.1    Jelen Szerződés módosítására írásban, csak a Felek egyező akaratával kerülhet sor; a módosításra  
        mindkét fél jogosult.  A Felek egyezően rögzítik, hogy a támogatási szerződés módosítása nem  
        terjedhet ki a támogatási összeg emelésére. 
12.2 Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére a Felek a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, illetve  a vonatkozó hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

12.3 Támogatott köteles feltüntetni a támogatás tényét és a Támogatót minden olyan esetben, amikor a  
       támogatás révén megvalósult alkotás, tevékenység nyilvánosságot kap. 
12.4 A Támogatott a pályázatával összefüggő, a Támogatóval folytatott levelezésen a szóban forgó    
             pályázatának számát  - mint egyedi azonosítót - köteles feltüntetni. 
12.5 Jelen Szerződés kettő számozott oldalt tartalmaz, és kettő, egymással mindenben szó szerint  
        megegyező  példányban készült, melyből egy eredeti példányt a Támogatott, egy eredeti példányt a  
        Támogató birtokol.  
12.6      A  Felek a jelen Szerződést átolvasták és rendben találták, majd, mint akaratukkal mindenben  

egyező dokumentumot, cégszerűen aláírták. 
12.7 Jelen Szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. 
12.8 Jelen Szerződés a Támogató által elfogadott pályázati elszámolással hatályát veszti. 
 
Kelt: Budapest, 2018. április 5.  
 
 
 
 
        
 
…………………………………………………                             …………………………………………… 
       Támogató                                                                                      Támogatott 

(Ráday Mihály)                                                                              (Jeney Attila)     

                                


