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TAMoGATASI SZERZODES

amely l6trejdtt egyreszrol Budapest F6vf ros III. Kcriilet, 6b,rda-BCk{smegyer
dnkormfnyzat (szekhelye: 1033 Budapest, Fo ter 3., statisztikai sz6mjel: 15735661-8411321-01, AHTI azonosit6: 745224, ad6sz6m: 15735667-2-41, szdmlasz6m: Raiffeisen Bank,
12001008-00131713-00100007, kepviseli: Dr. Kiss Ldszlo polg6rmester), mint t6mogatdst
nyrijt6 (a tov6bbiakban: T6mogat6)

m6sreszrol az Aquincum-Mocs{ros Kiizhasznri Egyesiilct (sz6khely: l03l Budapest,
Gladi6tor u. 33., nyilvdntart6si sz6m: 01-02-0008870, ad6sz6m: 18099445-l-41, sz6mlasz6m:
10102103-44490000-00000005, k6pviseli: Mih6lyfy Kl6ra, elnok), mint t6mogatott (a
tovdbbiakban : T6rno gatott)
T6mogatott (a tov6bbiakban egyiitt: Felek) kcizcjtt az alulirott napon 6s helyen,
az alitbbi feltetelek szerint:
a Tiimogat6 6s a

1.

A timogatds iisszcge 6s c6lja

1.1.

A T6mogat6 Kdpviselo-testi.iletdnek2022.6vi koltsdgvetdsrol szol6 3912021. (XII.2l.)
onkorm6nyzati rendelete alapj6n az ,,Egyesilletek, alapitv6nyok civil szervezetek t6mogatdsa"
eloirdnyzata terh6re brutt6 3 300 000,-Ft, azaz brutt6 hrirommilli6-hdromszizezer forint
vissza nem t6ritendo t6rnogatSst nyrijt T6mogatott r6szere az 1.2. pontban megjeldlt c6l
megval6sit6sa drdekdben.

1.2. A T6mogatott a jelen szerzod6s 1.1. pontj6ban meghatirozott

t6mogatris osszeg6t
gondozds6val
osszefiiggo
al5bbi feladataihoz
Pihenopark
kizar6lag Gladidtor utcai Csal6di
kapcsolod6 kiad6sokra jogosult forditani:

-

gyepkezeles: gyepszelloztetes,titpoldatoztts, gyepp6tl6s, tr6gyahord6s,
sovenyv6g6s,kasz6l6s,
ndv6nyvddelem (k6miai, biologiai),
ftinyir6s, gyomtalanit6s, lombgytijt6s, komposztdl6s,
keritds 6s falepcso javit6s, karbantart6s,
villanyszereldsimunk6latok,

vizhiiozattal kapcsolatos munk6k, teliesites, ny6riasit6s, szivattyri

karbantart6sa,

ontciz6rendszer javit6si k6lts6gei,

-

ndvdnyzetfenntart6sa, megirjit6sa,
targyi eszk<jzdk (pl. funyir6, rot6ci6s kapa stb.) karbantart6sa,
a Pihenopark gondoz6s6ban reszt vevo onk6ntesek ell6t6sa,
a Pihenopark lakoss6gi haszniilatitt 6s a fenti feladatok elvegzeset tdmogato titrgyi
beszerz6sek (pl. sporthdlok, focikapuk, kos6rlabda pal6nkok, elsoseg6ly doboz,
tisztitoszerek, sepnik,lapdtok, festdkek, lakkok, zirak,lakatok, kilincsek stb.),
a Pihenopark 6s a kerti eszkozok tizemeltetdsi koltsegei (kerti eszkozokbe benzin,
motorolaj, a park 6ramkdlts6ge,
a Pihenopark tizemeltet6sdhez kapcsolodo tevdker-rysegek, rnobil wc iizemeltetese.

1.3. A T6mogatott tudomiisul veszi, hogy az 1.1. pontban

megjelolt t6mogat6si osszeg
visszaig6nyelheto 6ltal6rros forgalmi ad6 megfizetesere nem haszn6lhato fel. Amennyiben a
T6mogatott 6ltal6rios forgalmi ad6 visszaig6nyles6re jogosult, vagy az adot 6th6ritotta, fgy a
jelen szerzodds szerint a T6mogatottat rnegilleto t6mogatds az 6ltal6nos forgalmi ad6 osszeg6t
nem foglalja mag6ba. Amennyiben a T6mogatott 6ltal6nos forgalmi ad6 visszaig6nyl6sdre nem
jogosult, vagy az ad6terliet nem h6ritotta itt, rigy a jelen szerzod6s szerint a T6mogatottat
megilleto t6mogat6s az iitalitnos forgalmi ad6 osszegdt mag6ba foglalja.

.4.

A Felek rogzitik, hogy a tiimogatott cel megval6sit6s6ra tervezetten
lep6s6tol 2022. dccembe r 31-ig sor keriil.
1

a szerzod6s

hat6lyba

1.5.

T6mogatott v6llalja, hogy az 1.2. pontban meghat6rozott tev6kenysdgeket, az 1.4.
ghatir ozott t6mo gat6si ido szakban val 6 sitj a meg.
1.6. T6mogatott tudom6sul veszi, hogy a t6mogat6si osszeg krzfirolag az 7.4. pontban
meghatitrozott t6mogat6si idoszakban felmeriilt kolts6gekre sz6molhat6 el.

po ntban me

2. A szerziidfls

id6tartama

2.1.

Jelen szerzod6s a Felek allirisfxal jon l6tre, a T6mogato eltali al6ir6s napjdn l6p
hat6lyba es a p6nztigyi 6s szakmai besz6molo elfogad6s6ig tart.

3.

A t{mogatfs itutalisa

6s a

felhaszn{kis m6dja

3.1.

A t6mogat6s utal6sa tobb reszletben tortenik. A T6mogato a t6mogat6s 60 %-at a jelen
szerzodes Felek altali aliirfrs6t 6s a T6mogatott banksz6mla-vezeto pl,nzintezete 6ltal igazolt
Felliatalmazolevel T6mogat6hozvalo benyfjt6s6t kdveto 30 napon beltil utalja 6t a Tdmogatott
Budapest Bank Zrt.-nel vezetett 10102103-44490000-00000005 szdmir szitmli$itra. A
T6mogat6 a tdmogat6s m6sodik r6szletdt 2022. okt6ber 15-ig foly6sitja T6mogatott reszere.

3.2.

A T6mogatott v6llalja - amennyiben az 1.2. pontban meghat6rozott cdl megval6sit6sa
6rdek6ben az szi.ikseges - hogy az l.l. pontban megjelolt t6mogat6s meghalad6 r6sz6t saj6t
forr6sb6l biztosida.

3.3.

A T6mogatott a t6mogat6s

risszeget az 1.2. pontban meghat6rozott cdltol elt6ro celra
Ezzeldsszeftigg6sben a t6mogatds osszege nem fordithat6 kiilonosen

nem haszndlhatja fel.
semmilyen adoh6tralek, kamattartoz6s, illet6k, birs6g kiegyenlitdsere, vagy lej6rt k<iaartoz6sok
teljesitdsere.

3.4.

A T6mogatott a t6mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a T6mogat6val koteles egytittmiikodni,
ds T6mogat6 kdpviselojet a t6mogat6s 1.4. pont szerinti hat6ridoben tcirtdno felhaszn6l6s6t
akadtiyozo b6rmely okr61, t6nyrol legk6sobb annak tudom6s6ra jut6s6t koveto munkanapon
6rtesiteni.

hogy a Tdmogat6 a szerzodesben rogzitett c6l
jelen szerzod6ses kotelezetts6geinek teljesitdsdt, ak6r a
nregval6sit6s befejez6se elott, ak6r a befejez6st kdvetoen, k6pviseloje vagy megbizottja r6vdn
ellen6rizhesse. Ennek 6rdekdben Timogatott koteles a t6mogat6sb6l megval6sitott
rendezv6nyekrol, programokr6l T6mogat6t a 7. pontban megadott elektronikus levelezdsi
cimen legaldbb 5 nappal a programot megelozoen drtesiteni. A t6mogat6si osszeg m6rt6k6ig a
T6mogatott koteles betekint6st biztositani nyilv6ntart6saiba, konyveibe, tov6bb6 a jelen
szerzodes teljesitdsdvel osszeftigg6sben a T6mogat6 r6sz6re teljes kcirti adatszolg6ltatdsra
kdteles. A T6mogatott kdteles gondoskodni a tdmogat6sbol beszerzett eszk<izok
hozziferhet6s6gdrol, helyszini megtekintesdnek lehetosdg6rol. A T6mogatott ezen tfl is koteles
minden, azellenorzdshez szriksdges felvildgosit6st 6s egy6b segits6get azellenorz6sre jogosult

3.5. A T6mogatott kdteles biztositani,

megval6sit6s6t ds a T6mogatott egy6b

rdszere megadni.

3.6.

A T6mogatott a felhaszn6l6st dokument6lo sz6ml6kat, bizonylatokat, egy6b okiratokat

Tiimogat6 vagy egyeb ellenorzdsre jogosult szervek 6ltal ellenorizheto m6don kezeli 6s tartja
nyilv6n.
a

3.7. A T6mogatott a jelen szerzod6sben foglaltak

alapj6n tSmogatott cdl megval6sul6sa
sor6n, a megval6sitott program, esem6ny sordn, vagy beruhtzits titrgy6n (kiiltindsen ezek
kapcsdn megjeleno kiadv6nyain, sz6r6lapjain, egyeb szponzorirci6s helyeken vagy honlap
bejegyzds6ben),es a besz6mol6 elfogad6s6nak 6v6ben koteles felttintetni T6rnogat6 ,,t6mogat6i

log6j6t", amelyet a T6rnogato aszerzodeskdtist kovetoen elektronikusan rendelkezesere bocs6t
vagy kriteles felttintetni a t6r-nogat6s t6nydt a kovetkezokdpperi: ,,Budapest Fov6ros IIL Keriilet,
Obuda-B6k6smegyer Onkorm6n y zal. tdmogat6s6val".

3.8.

A T6mogatott kdteles gondoskodni a jelen t6mogat6sb6l megval6sitott tevekenysegek
sor6n tudom6s6ra jutott szemelyes vagy ktilonleges adatok kezeles6rol. Tov6bb6 koteles az
6rintetteket ti\ekoztatni, hogy a tudom6s6ra jutott szemelyes vagy ki.ildnleges adatokat
T6mogato fele tov6bbithatj a.

4. A tfmogatfs

elszfmolfsa

4.1. A T6mogatott

koteles a t6mogat6si osszeg felhaszndlis6t kovelo 30 napon beliil, de
legkdsobb 2023. janufr 20. napj6ig szakrnai 6s penziigyi besz6molot (a tov6bbiakban
egyiittesen: besz6mol6) kesziteni ds azl a Tdmogat6 reszere a Polg6rmesteri Hivatal
Ugyfdlkapcsolati Oszt6ly6n (1033 Budapest, Harrer P6l utca 2.) leadni vagy postai
ktildemdnykent zart borit6kban, I eredeti peld6nyban elktildeni. A besz6mol6t a benyrijtiissal
egyidejtileg elektronikusan, a penziigyi osszesfto tdblitzatot Excel fonn6turnban a
tamogatas@obuda.hu e-mail cimre is meg kell ktildeni.

4.2.

A besz6mol6nak

a kovetkezoket

kell tartalmaznia:

a) szdveges
b)

c)

szakmai 6rtekel6st a t6mogat6s c6lj6nak megval6sul6s6r6l es a t6mogat6sb6l
megval6sitott tev6kenys6gekrol az elszitmoldsi ritmutat6ban leirtak szerint
a t6mogatott c6lra vonatkoz6 teljes kolts6gvet6st alifiilmaszt6 sz6mviteli bizonylatok
risszesitds6t es a t6mogat6s felhaszn6l6s6t igazolo z6rad6kolt sz6mviteli bizonylatok
hiteles m6solat6t, valamint a ketloszitzezer forint ert6khat6rt rneghalad6 6rtekri 6ru
beszerzesere vagy szolg6ltat6s megrendel6s6re ir6nyul6 szerzodes hiteles mdsolatttt az
elsz6mol6si fitmutat6 alapj6n.
teljessegi nyilatkozatot a Tdmogatott c1,gszeri alLirirstxal ell6tva, an-relyben a
T6mogatott btintetojogi felelossege tudat6ban kijelenti, hogy minden adatot a T6mogat6
rendelkezds6re bocs6tott, 6s az alapbizonylatok a Tdmogatott elsz6mol6si
nyilv6ntarl6s6ban rnegtal6lhat6ak, valamint azok a hat6lyos jogszab6lyoknak

megfeleloen kertiltek ki6llit6sra, elfogad6sra
sz6rnlaosszesito excel

6s

ellenorzdsre (tartalmazza

a

f6j 1).

4.3. A szakmai

6s p6nziigyi besz6mol6t a benyfjt6skor hat6lyos elsz6mol6si [rtmutat6
kell
elkdsziteni.
Az aktu6lis elsz6mol6si irtmutat6 6s sz6mlaosszesito excel elerheto ds
alapj6n
letdltheto a www.civil.obuda.hu oldalon.

4.4. A T6mogat6 a hat6ridoben benyirjtott besz6mol6t szakmai es p6nzi.igyi szempontb6l
ellenorzi es a4.1. pontban meghat6rozott elsz6mol6si hat6rid5t koveto 60 napon beltil dont
annak elfogad6siival kapcsolatban. Az iigyint6zesi hat6rido a4.5. pontban megjel6lt hi6nyp6tl6s
idoszak6val rneghosszabbodik. T6mogat6 a besz6mo16 elfogad6s6val kapcsolatos dont6serol a
drintdst kdveto l5 napon behll irdsbanti$ekoztatja a Tdmogatottat.

4.5.

Amennyiben a T6rnogatott a besziimol6 benyrijt6s6ra vonatkoz6 kcjtelezettsdgdnek
hat6ridoben nem tesz eleget, rigy a T6mogat6 legk6sobb 7 napon beliil legfeljebb 5 napos
hat6rido triz6sevel frdsban felszolitja a T6mogatottat a kdtelezettseg teljesit6sere.

4.6.

a

a

felszolit6sban kozdlt hat6ridoig nem, vagy nem
rnegfeleloen tesz eleget hi6nyp6tl6si kotelezetts6gdnek, a T6mogat6 jogosult a jeler-r szerzod6st
azonnali hat6llyal fehnondani. A T6rnogatott k6teles a t6mogat6s teljes osszegdt a4.7. pontban
megjelolt banksz6mlitra a szerzod6s feln,ond6s6t k<iveto 5 munkanapon beliil megfizetni.
Ennek elrnarad6sa eseten a T6mogatott kifejezetten hozz6j6rul ahhoz, hogy a T6mogat6 a
t6rno gat6s o sszeget inkas sz6val banksz6n-r lajitr ol I eemelj e.

Amennyiben

T6mogatott

J

4.7.

Amennyiben T6mogatott nem haszn6lja fel a teljes t6mogat6s osszegdt, a t6mogatiis
az 1.4. pontban meghat6rozott
t6mogatdsi idoszak vdgdt koveto 2 munkanapon beltil, vagy az ellenorz6s sor6n eloirt
hat6ridoben visszautalni a T6mogat6 Raiffeisen Bank Zrt.-nel vezetett 12001008-0013171300 1 00007 sz6mri szitmlifiitra.
dsszege es a felhaszndlt osszeg kozdtti ktildnbozetet kdteles

4.8. A szakmai teljesit6sigazolflsraa T6mogat6 r6szdrol a Fenntarthat6s6gi,Ifirisdgi, Civil es
Nemzetis6gi O szt6.ly vezetoj e j ogosult.
5. A szerzilrJis

5.1.

m6dositisa

Jelen szerzodes m6dosft6s6ra iriisban, foszabiiy szerint

a Felek egyezo akaratival

keri.ilhet sor.

5.2.

481A. $ (3) bekezddse es az
irllamhintart6sr6l sz6l6 torvdny vegrehajt6s6rol s26163681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/8.
$ (l) bekezddse alapj6n keriilhet sor.
5.3. Amennyiben a T6mogatott - neki fel nem r6hat6 okb6l - nem tudja teljesiteni a jelen
szerzoddsben v6llalt kotelezetts6geit, valamint a jelen szerzodes 1.2. pontj6ban meghatdrozott
t6mogat6si c6l megval6sit6s6val T6mogatott - neki fel nem rohat6 okb6l - k6sedelembe esik,
a 4.1. pond6ban meghatiirozott elszirmoldsi hat6rido lejdrta elott legalebb 30 nappal a
T6n-rogatott a T6mogatohoz kizilr6lag ir6sban hat6rid6 m6dosit6si k6relmet nyirjthat be. A
modosit6si k6relem nem ir6nyulhat a t6mogatott ter,6kenys6g eredeti cdlj6nak
rnegv6ltoztatisira 6s a jelen szerzod6sben meghatirozott osszegen feli.ili tdbblet tdmogatds
biztosit6s6ra. A m6dosit6srol a T6mogat6nak a t6mogat6si cellal osszefiigg6 feladataiban elj6ro

Jelen szerzodds egyoldalir m6dosit6s6ra

az Aht.

6llando Bizotts6ga d<int.

6, A szerziid6,s megszfin6se,

szerz6d6sszeg6s

6.1. Jelen szerzodds megsztintethet6 ir6sban a Felek k<izos megegyez6sdvel.
6.2. A jelen szerzodds teljesit6s6t a T6rnogat6 megtagadhada, ha bizonyitja,

hogy

a

szerzod6s megkotdse ut6n, ak6r az o, akitr a T6mogatott koriilmdnyeiben olyan lenyeges
viitozds 6llott be, hogy a szerzodds teljesitdse tole nem v6rhat6 el, tov6bb5,haa szerzod6s
megkotdse ut6n olyan kori.ilmdnyek kdvetkeztek be, amelyek miatt azonnali hat6lyir
felmond6snak van helye.

6.3.

A T6mogat6 jogosult a jelen t6mogat6si szerzoddst azonnali hat6llyal ir6sban, indokolva
feln-rondani es a tdmogat6s visszavon6s6r6l rendelkezni, ha - ktilonosen, de nem kiz6r6lagosan
- a kovetkezo feltdtelek koztil legal6bb egy feltdtel bekovetkezik:

a)

a Tiimogatott a t6mogat6s osszeget a jelen szerzod6sben foglaltakt6l elt6roen haszn6lja

fel;

b) a

c)
d)
e)

0

Tdmogatott az elsz6mol6si, beszdmol6si, vagy hi6nyp6tl6si kotelezettsdgenek
hatdridoben nem, vagy nem megfeleloen tesz eleget, illetve azt elmulaszda;
hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy a T6mogatott a t6mogat5si dontest drdemben
befoly6sol6 val6tlan, hamis adatot szolg6.ltatott, ertesit6si kotelezettsegdt elmulasztotta;
a t6mogatott tevdkenys6g megval6sit6sa meghirisul, tart6s akad6lyba titkozik, vagy
jelen szerzod6sben meghatfirozott idopontokhoz k6pest jelentos k6sedelmet szenved;
a T6mogatott neki felrohat6 okbol megszegi a jelen szerzoddsben foglalt
kotelezetts6geit, igy ktilonosen nem tesz eleget ellenorz6stiir6si, tilekoztathsi
kotelezetts6gdnek;
a Timogatott ellen jogeros v6gz6ssel elrendelt csod-, felszSmol6si vagy v6gelszdmol6si
elj6r6s indul.

4

6.4.

Jelen szerzod6snek a 6.3. pontban meghatdrozott modon tdrt6no megsziintetdse eseten
a Tdmogatott koteles a t6mogat6s teljes osszeget egy dsszegben, a felmond6s kdzliezvdteldtol
szitmitott 15 napon beltil a Polg6ri Torvdnykonyvrol szolo2013. evi V. tdrv6ny 6:155. $ (i)
bekezdesdben meghat6rozott kamattal novelten visszafi zetni.

7.

Kapcsolattartf

s

szerzoddssel kapcsolatos hivatalos kon'rmunik6ci6 6s a szerzodes
teljesites6nek elosegitdse erdekeben folytatott kapcsolattart6s lebonyolit6sa drdekdben a
szerzodes idotartam6ra kapcsolattart6kat jelolnek ki.
7

.1. A
-

Felek

a

T6mogato reszerol: Bercsdnyi Kinga civil referens, Fenntarthat6s6gi, If irs6gi, Civil ds
Nemzetisegi Osztdly
Telefon: +36-l -4378-645 E-mail: bercsen/_.kinga@obuda.hu

P6nztigyi, elsz6mol6si kdrdesekben: Koml6s Erzs6bet oszt6lyvezeto, Ellenorz6si
Oszt6ly
Telefon:

-

+36-1-4378-687 E-mail: kornlos.erzsebet@obuda.hu

T6mogatott r6szerol: Stampfnd Erd6lyi Katalin
Telefon: +36-70-402-237 1 E-rnail: info@,mocsarosegyesulet.hu

7.2. A Felek gondoskodnak arr6l, hogy a 7.1. pontban kijeldlt kapcsolattartoikat - mint
erintetteket - megfelelokepp t6jekoztassdk arr6l, hogy jelen meg6llapod6sban megadott
szem6lyes adataikat a m6sik f61 a jelen meg6llapoddsban meghatdrozott jogok gyakorl6sa 6s
k6telezetts6gek teljesitdse celj6b6l kezeli, osszhangban a term6szetes szem6lyeknek a
szem6lyes adatok kezeldse tekintet6ben tdrtdno vedelm6rol 6s az llyen adatok szabad
6raml6s6r6l, valamint a95l46lEK ir6nyelv hatdlyon kiviil helyezdserol szolo,2016.lprilis27i (EU) 20161679 eur6pai parlamenti 6s tan6csi rendeletevel (General Data Protection
Regulation, a tov6bbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezeles az adatkezelojogos 6rdekeinek a kommunik6ci6, kapcsolattart6s - drvdnyesit6s6hez szi.iks6ges, jogalapja a GDPR rendelet 6.
cikk (1) bekezdds f) pontja.
7.3.

Felek tudom6sul veszik, hogy a kapcsolattart6k6nt megjekilt szemily a GDPR rendelet
16.6s 18. cikk6vel cisszhangban kdrheti a szem6lyes adatainak helyesbit6sdt, kezeldsdnek
korl6toz6s6t, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fenn6ll6sa eset6n tiltakozhat azok
kezel6se ellen. A k<itelezoen megadott szem6lyes adatok kezel6se jelen meg6llapod6s
megk<itesdnek el6kdszftds6vel kezdodik es az adatok torl6sdig tart. A tdrldsre akkor kertilhet
sor, ha a vonatkozo europai uni6s 6s nemzeti jogszab6lyok szerint a meg6llapod6ssal
kapcsolatos dokumentum-megorz6si kotelezettseg megszunik.

7.4.

Felek meg6llapodnak, hogy az 7.1. pontban rnegjeldlt kapcsolattart6k szem6lydben
vagy adataiban tdrt6nt v6ltoz6sr6l haladdktalanul ertesitik egym6st. A kapcsolattarl6k
szemdly6nek vagy adatainak vtitozdsa nem minosi.il jelen meg6llapod6s m6dosit6s6nak. A
Felek rogzitik, hogy a m6sik fel kapcsolattart6jdhozintezett minden nyilatkozatot mindaddig
6rv6nyesnek es hat6lyosnak ismernek el, amig az adott f6l be nem jelenti a m6sik fdlnek a
kapc so I attart6 szem e ly 6b en

b

eko vetke zett v 6,ltozitst.

8. Zfirf rendelkez6sek

8.1.

A jelen szerz6d6sben nem szabiiyozott k6rdesekben a Polgdri Tdrvdnykonyvrol sz6l6
2013. dvi V. tdrvdny, az iilanhttztaftilsrol szolo 2071. 6vi CXCV. torv6ny , az iilamhiztartisrol
sz6l6 tdrvdny vdgrehajt6s6r6l szolo 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezdseit kell
ir6nyad6nak tekinteni.

5

8.2. A Felek megdllapodnak abban, hogy a kcizottiik esetleg felmeriil6 vit6s kerd6sek
t6rgyal6sos riton tcirtdno rendezesdre tdrekszenek elsosorban. Amennyiben a t6rgyal6sok
kezdetdtol sz6mitott 30 napon beltil a Felek nem tudj6k b6k6s tton rendezni a szerzod6s kapcsdn
jelentkezo vitAs kdrd6seket, irgy drt6khat6rt6l, illetve az igy t6rgy6t6l ftiggoen a F6v6rosi
Torv6nyszdk, illetve a Budapesti II. 6s III. Keriileti Bir6s6g illetekess6get kotik ki.
8.3. Amennyiben a t6mogatdsi szerzodds al6ir6s6t megelozoen, illetve azt kovetoen a
T6mogatott adataiban viitozits kdvetkezik be, a T6mogatott koteles aviitozitst halad6ktalanul
ir6sban bejelenteni a T6mogat6 fel6.
8.4.

Jelen szerzodes elvdlaszthatatlan reszdt k6pezik a k<jvetkezo mell6kletek, a szerzodds
ezekkel egyritt 6rv6nyes:

l.

2.
3.
4.
5.

melleklet: a T6mogatott Atl6that6s6gi Nyilatkozata,
melleklet: nyilatkozat akdzpenzekb6l nyrijtott t6mogat6sok 6tl6thatosrigdr6l s26162007 .
6vi CLXXXI. torv6ny szerinti Osszefdrhetetlens6g, illetve erintettsdg fenn6ll6s6rol vagy
hi6ny6rol,
mell6klet: a T6mogatott egy6b nyilatkozatai (tdtelesen, alpontokban felsorolva),
melleklet: a T6mogatott al6ir6si cimpdld6nya vagy nyilatkozat kor6bban benyirjtott
dokumentumr6l 6s az adatok v6ltozatlans6g6r6l,
mell6klet: banki felhatalmaz6 level.

8.5.

Jelen szerz6d6s 4 (azaz negy) egym6ssal mindenben megegyezo p€lditnyban k6sziilt,
melybol 3 (azaz harom) p6ldany T6mogatot,l (azaz egy) pdlddny a T6mogatottat illeti meg.
Amennyiben az egyes szerzod6s p6ld6nyok szdvege k<izott eltdr6s lenne, annylban az
0nkorm6n y zat szer zod6 st6r6ban l6vo pdld6ny tekinthet6 hite I esnek.

8.6. A

Felek a jelen szerzod6sben foglalt felt6telekkel egyetdrtenek, azokat kdzdsen
ertelmeztdk 6s azt, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasds ut6n cdgszenien
j6vdhagy6lag al6irt6k.
Budapest,

Budqpgplq02z. OG

2022.0r.71.
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Mih6lyfr Kl6ra
elncik

ffudapest Fov6ros III. Kertilet,
Obuda-B 6k6smegyer Onkorm6nyzat
k6pviselet6ben

Aquincum-Mocs6ros Kozhasznri Egyesi.ilet
k6pviseleteben
AQI'ItICt'Tffi

SANOS EGYESU
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u.33,
Addrzarn: 1m0944S1"{1
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III. Civil szervezetek. vizit{rsulatok:
Alulirott Mih6lyfr Kl6ra, mint az Aquincum-Mocsiros Kiizhasznri Egycsiilet (18099445-141, 1031 Budapest, Gladi6tor u. 33.) kdpviseloje nyilatkozom, hogy az iitalam kepviselt
szervezet a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. torveny 3. $ (l) bek. 1. c) pontja szerint
ittl6that6 szervezetnek mino siil, mivel olyan (a I dhil z an dd)
civil szervezet
vizitdrsulat,
amely megfelel a kcivetkezo felt6teleknek:
|. vezeto tiszts6gviseloi rnegismerhetok,
2. a civll szervezet es a vizitirsulat, valamint ezek vezeto tiszts6gviseloi nem 6tl6thato
szervezetben nem rendelkeznek 25Yo-ot meghalado rdszesed6ssel,
3. szdkhelye az Eur6pai Unio tag6llam6ban, az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6grol szolo
meg6llapod6sban r6szes 6llamban, a Gazdasirgi Egyiittmrikdd6si 6s Fejleszt6si Szervezet
tag6llamdban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorszilgnak a kett6s adoztatis
elkeriil6sdrol sz6lo egy ezmenye van.

Kelt: Buda pest,

2022.0i' 2C
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2. ntelldklet

NYILATKOZAT
a kdzp6nzekb6l nyfijtott trimogatr{sok 6tl6that6s:l9616l sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. tiirv6ny
szerinti iisszef6rhetetlens6g, illetve 6rintetts6g FENNALLASAROT-, vagy HIANYAROL

A P iiy iv6 lTdmogatott

neve : Aq

u

in cu m -Mocs { ro s

Kiizh asznri

E

gyesti let

Termdszetes szemely lakcime:

Sziiletesi helye, ideje:
Gazdas6gi t6rsas6g eset6n szdkhelye:
Cdgf egyz6kszdma;
Ad6sz6ma:
K6pviseloj6nek neve:

Egy6b szervezet eset6n sz6khelye: 1031 Budapest, Gladi6tor u. 33.
K6pviselojdnek neve: Mih6lyfy Kl6ra
Nyilv6ntart6sba veteli okirat szitma: Pk 60.7 33 I 1999 .
Nyilv6ntart6sba vevo szerv megnevez6se: Fov6rosi Tcirv6nysz6k

Kijelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a piiyirz6k6nt megjelolt szervezettel szemben a
kozpdnzekbol nyrijtott tiimogatdsok 6tl6thatos6g6r6l sz6l6 2007. dvi CLXXXI. torvdny (Knyt.)

-

6. $ (1) bekezd6se szerinti dsszefdrhetetlens6g (megfelekit aldhuzni, kirclteni)
1. nem 6ll fenn vagy
2. fenniil a(z) ... rendelkez6s alapj6n

-

8. $ (1) bekezddse szerinti drintetts6g
l. nem 6ll fenn vagy
2. fenniil a(z) ... rendelkezds alapj6n

Az osszeferhetetlensdg vagy az drintettsdg alapj6ul szolg6l6 krirtilm6ny leir6sa:

Kijelentem, hogy az osszefdrhetetlens6g megsziintet6s6re az al6bbiak szerint intdzkedtem:

Kijelcntem, hogy az 6rintcttsilgkdzzlt6tel6t kiiliin tirlap csatol{sfval kezdem6nyezem.

Kelt: Buda pest, 2022. OT'
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3. ntelldklet
A T6mogatott egy6b nyilatkozatai

Alulirott T6mogatott

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a t6mogat6ssal kapcsolatos dokument6ci6ban foglaltakat ludorn6sul veszem;

kijelentem, hogy a t6mogat6si dokumerrtSci6ban, szerzod6sben foglalt adatok, inform6ci6k 6s
dokunrenturnok teljes kortiek, hitelesek 6s rnegfelellrek a val6s6gnak;
kijelentem, hogy nincs lejrirt 6s rndg ki nem egyenlitett ad5tartoz6som (ide nern 6rtve a helyi
ad6kat), valamint jiruldk-, illetdk-, vagy virntartoz6som,
kijelentem, hogy az Aht. 48/B $-ban foglaltaknak rlegfelelek,
kijelentem, hogy az 6llamhdztart6s alrendszereibol, Budapest Fov6ros III. KerLilet, ObudaB6k6smegyer Onkorm6nyzat forr6saib6l juttatott t6rnogatdsokra vonatkoz6 ig6nyben, illetve
szerzoddsben a val6s6gnak rnegfelelo ds nem megt6veszto adatokat szolgiiltattam, a t6mogat6si
szerzoddsben v6llalt kotelezettsdgeirnet marad6ktalanul teljesitem;
kijelentem, hogy ad6-, j6rul6k-, illet6k- vagy v6mtartozSsom nincsen, illetve ha van, akkor az
6tiitemez6si rneg6l Iapod6s

m

5solat6t meI I6keIem;

kijelenterr, ltogy az 6llamhiiztart6s alrendszereibol foly6sitott t6mogat6sb6l eredo lejrirt
taftoz6sunk nincs;
veszeut, ltogy az esetleges koztartoz6sorn megfizet6sdig a t6mogat6st, illetve annak
esed6kes reszet a T6rnogat6 akoztartozirs rnegfizet6se 6rdekdben visszatarthada;
kijelentem, hogy szervezetlink csod, felsz6mol6si, illetve vdgelsziirnol6si eljdr6s alatt nem 6ll, s
viillalom, hogy halad6ktalanul bejelentem, amennyiben a t6rnogatSs lezirisirig ilyen elj6r6s

h) tudorndsul
i)
j)
k)
r)

m)
n)
o)
p)

q)

r)
s)
t)

indul;
tudorn6sul veszern, hogy a t6mogat6s nern foly6sithat6, amig ad6-, j6rul6k-, illetdk- vagy
v6mtartozilsom van, kivdve, ha iittitemez6si megSllapod6ssal atartozits rendezett;
hozz|jirdok ahhoz, hogy a t6rnogatfssal kapcsolatos adatokat es infonn6ci6kat a T6mogat6 a
nyilv6ntartSs6ban szerepeltesse, a hatrilyos jogszab6lyoknak megfeleloen kezelje, internetes
lionlapon kozzetegye;
tudom6sul veszem, hogy a trimogat6s az 6ltal6nos forgahni ad6 osszegdt is tartalmazza, a
t6rnogat6s osszeg6bol 6ltal6nos forgalmi ad6 nem vonhat6 le;
tudom6sul veszem, hogy mint t6mogatott, adatairnat nyilv6ntart6sba veszik, rnajd nyilv6rrtart6si
sz6mon kezelik; tiirnogat6ssal kapcsolatos dokument6ci6t irattdrban orzik;
tudom6sul veszern, hogy a t6mogat6s adatai nyilvrinoss6gra hozhat6k;
kivdtelt k6peznek a t6mogatott 6ltal i.izleti titokk6nt rnegjelolt adatok, feltdve, hogy ez nent
akadblyozza meg a koz6rdekbol nyilv6nos adat rnegismerds6nek lehetosdgdt;
kijelentern, hogy a szervezet az egyesiildsi jo916l, a kozliasznI jo96ll6sr6l, valamint a civil
szervezetek rniikddds6r6l 6s tSrnogatSsdr6l sz6l6 201L dvi CLXXV. torv6ny 2. S 22. ponda
szerinti kcizvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat;
Budapest Fovdros III. Kertilet, Obuda-B6k6smegyer Onkorm6nyzattal kapcsolatos elsz6mol6si,
szakmai besziimol6 lead6si h6tral6ka a t6mogatott szervezetnek nincs;
tudom6sul veszenl, hogy a v6gso pdnziigyi elsziirnol6som a jelen tiimogat6si osszegrol sz6l;
elfogadom, hogy a t6rnogatiis szerzoddsellenes felhasznil6sa esetdn a megfizetesre irdnyul6
kovetelds 6rvdnyesit6se azonnali beszed6si rnegb(z5s alkahnaz6s6val tortdnhet;
kijelentem, hogy a piiydz6kent rnegjelolt szervezettel szemben a kdzpenzekb6l ny6jtott
tiirnogat6sok 6tl6that6s6g6r6l sz6l6 2007. evi CLXXXI. tdrv6ny 6. $ (l) bekezd6se szerinti
tisszefdrhetetlensdg valamint a 8. $ (l) bekezddse szerinti drirrtetts6g nem 6ll fenn.

Amennyiben megadott adataintban az elszhnol5s rnegtortdnt6ig vdltoz6s kovetkezik be, arr6l
tdmogat6t haladdktalanul 6rtesftem.
Butlapest,

2022.gI.
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Al{iris/C(!szl rii aliiris
rQrfir{cur{r0csAnos cevesour
BudQct Cilrddbr u.33.
M6sz{m: 1809944$1{1
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AIAIRASI MINTA
Alulirott Mihdlyfy Kldra M6ria sztiletett Mihdlyfy Kl6ra Mriria (szriletett: P6cs, 1974.
augusztus 01., anyja neve: Dr. Petschnig Maria Zila) 1031 Budapest, Roz6lia utca 38-42, D
dp. fsz. 2, szitm alatti lakos, mint az Aquincum - Mocsfros Ktizhasznri Egyesiilet
(szdkhelye: '1031 Budapesl, Gladi6tor utca 33., NyilvSntart6si sz6m: 01-02-0008870)
k6pvisel6je az Egyesillet eloirt, el6nyomott vagy nyomtatott nevdhez a nevemet 6ndll6an az
al6bbiak szerint irom:
i]iI

,- Lo *11, Lfr*'-Mihflyfy Klira M6ria

Bogn{rn6 Dr. Gdlfi Ildik6
budapesti kdzjegyzo
1 137 Budapest, Szent Istv6n park26. fsz.2,

Telefon: (06- 1 ) 7 80-2322
Fax: (06-l) 780-2421
E-mai I :

ga I li;l4iho"zj er-r,zq.

hu

Ugysz6m: I 1040/I#l 15612017.

Alulirott k6ziegyz6 tanfsitom, hogy ezt az alfuirisi mint6t Mihdlyfy Kl6ra M6ria sziiletett
Mihflyfy Kldra Mdria (szi.iletett: Pdcs, 1974. augusztus 01,, anyja neve: Dr. Petschnig M6ria
zita) 1031 Budapest, Roz6lia utca 38-42. D dp. fsz. 2. sz6m alatti lakos, aki
szemdlyazonoss6giit az el6ttem felmutatott 719120KA sziimri szem6lyazonosit6
igazolvinydval, lakcim6t az el6ttem felmutatott 911795 JL sz6mf lakcimet igazoi| hat6s6gi
tgazolvitnydval igazolta - a mai napon eldttem sajdt kezti ndvaldir6saval l6tta el. ---------Az iigyfel tudorn6sul vette a kdzjegyzo t6jekoztatrisdt a kozjegyzoh'l sz6l6 1991. dvi XLl,
1'6rv6ny 122. $ (2) - (10) bekezddseiben foglaltakr6l, vagyis a szem6lyazonoss6g ds
okmanyok elektronikus titon t0rtdn6 ellen6rzdsdre vonatkoz6 rendelkez6seir6l.:----------------Kelt Budapest, 2017. (kettbezer-tizenhetedik) 6v augusztus h6nap 17. (tizenhetedik) napj6n, --
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Alulirott MIHALYFY KLARA MARIA nyilatkozom,
Tiimogat6 r6sz6re Zo2o-ban benyiljtottam
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MKB Bank Nyrt.
1056 Budapest, Veci u. 38.
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FETHATALMAZ6 LEV6L

Tisztelt MKB Bank Nyrt.

"[1ffjf,]r":

!

,-,Sgtrgffno

Megbizom/megbizzuk On6ket az alibb megjeliilt fizetdsi szirmlenk terhdre az aldbb megnevezett Kedvezm6nyezett 6ltal benyijtand6
beszed€si megbizds(ok) teljesitds6re a k6vetkez6kben foglalt feltdtelekkel:
Fizet6 fdl sz6mlatulajdonos megnevez6se:

AQUINCUM- MOCSAROS EGYESULET

Fizet6 fdl felhatalmaz;ssal 6rintett fizetdsi sziimlejiinak pCnzforgalmi jeiz6sz6ma (csak 1 db sziimla adhat6 meg):

10102103 (edvezmdnyezett

44490000 -

00000005

neve: Budapest F5varos

I I I . ker . 6buda-86 ka smegyer 6nkorm5

Kedvezmdnyezett fizet6si szdmlejdnak p6nzforgalmi jelz6szdma (csak 1 db sziimla adhat6 meg):

12001008 -

00131713 -

00100007

ir

A felhatalmazds id6tartama':

t

2422 6v 05 ho 23

napt6l

visszavondsig

Tovibbifelt6telek**:

dJffiinegkdroaiffi
,

b) Beszeddsi megbizisonk6ntifels66rtdkhatiir:

Lrr

c) Benyujtdsi gyakorisiig:

,
-

d) Fedezethiiiny eset6n a sorba 6llit,s id6tartama

fr/l f) Rdszfizetis

I
Egy6b

3300000
(pl. napi, heti, havi, negyedev, f6l6v, iv)
havi
3 5 nap (legfeljebb 35 nap)
izanern:--

nem engeddlyezett (nem v6laszthat6 az e, ponttal egyijtt)

g) Felhatalmaz;is csak a Kedvezm6nyezett iriisbeli hozzdjiirul6sdval vonhat6 vissza

felt6telek***:

telhatalmazdsindokar*'*:

2022.6vt mesodik tAmogatAsr szerz5d6s

Kelt: Budapest

2022 ev 05 h6 23
Aldirds rendben.

nap

,1"

uth,ll***"fi

ffi ;i'-*,\. =

,,:;l.;'[:ifl::;,*:t,
kitolt6s6vel. A miisik, nem kiv6nt fettdtett, kdrjitk 6th[r6rsat kih0zni.

betutjeldlje me8,,x" jellel, ha nem kiv6n tov6bbi felt6teleket megadni. A besred6si meSbiz6:onk6ntifels6
6rt6khat6r

a be6rkez6 bes2ed6s devizanem6ben 6rtend6.

"'

Egy6b felt6telek megadiisa:
Ha a beszed6si me8bizi sho2 jogszab,ly alapi,n okirato{ka)t kellcsatolni,
akkoraz egy6b IettEtetelben meg
banki okiratvizsg6lat 6s a banki a felel6ss€g kizirds tekintet6ben tdsd
az MxB s"nr iyn. ,-i;trr"o;rvratiinak

re

"+*

adniaz okirat megnevezdsdt. A csatothat6 okiratok,
vonatkozd rendelke2cseit_

a

Felhatalmaz5s indoka mez6 csak tdjdkoztat6
iellegd, kitirlt6se nem k6telez6, a bes2ed6s tetjesit€s€n6l nem vizsg6land6.

besreddsi megbizdsokat a nvilv6ntart6sba v6telinaptdla jelen
fethatarmazdrt""
r"hot"r"ln"t -"er"r"ia"; rai".,"i"ioor. eu,
p6n2forsalmi szolssltatisok nvijtds6r6l) 6s a 3sl2017
MNB rendetete (a p;"ii",e;L";l"l;y"[ta1616t) et6iriisainak
megfetet6en tetjesiti.

,"c;"ui".",t

Felhatalmazis sorszdma:

0L4

Nyilvdntartiisba v6tel napja

)-ol1 e, oirro 15

nap

,*r,,u. ,o,,en, r"

, MKB Bankilyrt.
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