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TAMoGATASI SZERZ6DES

amely ldtrej6tt egyr6szrSl Budapest F6v{ros

III. Keriilet 6buda-B6kismegr".

dnkormdnyzat (sz6khelye: 1033 Budapest. F6 tdr 3.. statisztikai szrimjel: 15735667-8411321-01, AHTI azonosit6: 745224, ad6sz m: 15735667-2-41. szilmlasz6m: Raiffeisen Bank,
12001008-00131713-00100007, kdpviseli: Dr. Kiss Lriszl6 polg6rmester), mint t6mogatrist
nyrijt6 (a tovribbiakban: Trimogat6)
'1031

Mocsdros Kdzhasafi Egtes lel (sz6khely:
Budapest,
Gladiritor utca 33. nyilvrintartrisi szdma: 0l-02-0008870. ad6szirn: 18099445-1-41,
szdmlaszilm: 10102103-44490000-00000005, k6pviseli: Mihilyfy Klara), mint temogatott (a
mrlsrdszr<il a7 Aquincum

-

(tovribbiakban: Trimogatott)
(a T6mogat6 6s a Trimogatott a tov6bbiakban egyiitt: Felek) kdzdtt az alulirott napon 6s helyen,
az al6bbi felt6telek szerint:

l.

A timogatris tisszege

.

A T6mogat6 K6pvisel6+estiletdnek

c6lja

6s

47612020.(Y .26.) hatfirozatrival rigy ddntdtt, hogy
brutt6 200.000.-Ft. azaz brutt6 kdlszinezer forint egydsszegii. vissza nem t6ritend6 tiimogatest
'1.2.
pontban megieldlt c6l megval6sitrisa erdek6ben.
nyrijt Tdmogatott r6sz6re az
1.1

1.2. A T6mogatott a jelen szerzod6s l.l.

pontjriban meghatdrozott temogat6s dsszeg6t
kizArolag a,,Fogadj Srdkbe egy zdldteriiletef' c6lra jogosult forditani:
ndv6nyek,term6ftild.kertiszerszdm
T6mogatott kdteles a t6mogatrisi idoszak alatt az ,,6rdkbe fogadou" 26ldteriilet rendbe t6teldr6l,
folyamatos gondoz6srir6l gondoskodni. legal6bb a temogat6sat6l sziimitott egy dvig.

-

T6mogatott tudomrisul veszi. hogy az l.l. pontban megjel6lt tiimogatris
visszaigenyelhet6 riltaliinos forgalmi ad6 megfizet6sere nem haszndlhat6 fel. Amennyiben a
TAmogatott 6ltalilnos forgalmi ad6 visszaig6nyl6s6re jogosult, vagy az ad6t eth6ritotta, tgy a
jelen szerz6d6s szerint a Tamogatottat megillet<i tdmogatris az 6ltaldnos forgalmi ad6 dsszeget

1.3. A

nem foglalja magiiba. Amennyiben a Tamogatott riltaliinos forgalmi ad6 visszaigdnyl6s6re nem

jogosult, vagy az ad6terhet nem haritotta rit, rigy a jelen szerz6d6s szerint a T6mogatottat
megillet6 t6mogatiis az riltakinos forgalmi ad6 6sszeg6t mag6ba foglalja.
1

.4.

A Felek rdgzitik, hogy

a c6l megval6sitdsa 2020. mrijus 26.

napjirt6l2020. december

3I

.

napjiiig tart.

2.

A szerz6d6s id6tartama

2.1.

Jelen szerz6d6s a Felek akiirrisrival j6n ldtre 6s a Tiimogat6 rlltali akiir6s napjdn l6p
hatrilyba 6s az 1.4. pontban meghaterozott idopontban sziinik meg.

3.

A tdmogatis {tutaldsa

6s a

felhaszndlds m6dja

3.1.

Trimogat6 a tamogatds dsszeget a jelen szerz<id6s Felek rittali al6ir6s6t ds a Temogatott
bankszlLmla-vezet6 pdnzint6zete 6ltal igazolt Felhatalmaz6 lev6l Tiimogat6hoz val6 benlujtes6t

k6vet6 30 napon beltl utalja et a Temogatott Budapest Bank zrt-ndl vezetett 10i0210344490000-00000005 szamir szitmliljlra.

3.2.

A T6mogatott v6tlalja - amennyiben az 1 . 2. pontban meghat6rozott cel megval6sitrisa
drdekdben az sztiks6ges
hogy az l.l. pontban megjeldlt trimogatiis meghalad6 rdszdt saj5t
forr6sb6l biztositja.

-

3.3.

A Tiirnogatott a Umogatiis cisszegdt az 1.2. pontban meghatiirozott celt6l eltdro odlra
nem haszniilhatj a fel. Ezzel Ssszeftiggdsben a tdmogatas dsszege nem fordithat6 kiildntisen
semmilyen ad6hAral6k, kamattartoz6s, illet6k, birs6g kiegyenlit6s6re, vagy lejdrt kdztartoziisok
teljesit6s6re, valamint a T6mogatott szervezet miikdd6si k6lts6geinek f'edez6s6re.

3.4. A T6mogatott a triLmogat6s felhaszniiliisa sorrin a Tiirnogat6val kdteles egyiittmtiktidni,
6s Trimogat6 k6pviselojdt a t6mogat6s 1.4. pont szerinti hatdrid6ben tdrt6no felhaszniiliis6t
akadiiyozb b6rmely okr6l, t6nyr6l legkesobb annak tudomiisiira jutiisiit k6vet<i munkanapon
6rtesiteni-

3.5. A T6mogatott k6teles biztositani, hogy a Tiimogat6 a szerzod6sben rdgzitett cel
megval6sitiisdt 6s a Tiimogatott egy6b szerz6d6ses kdtelezetts6geinek teljesit6s6t, akrir a
megval6sitris belejez6se et6tt, akAr a bef'ej ezdst k6vet6en, kdpvisel6je vagy megbizottja rev6n
ellen<irizhesse. A tifunogatiisi dsszeg m6rtdk6ig a T6mogatott kdteles betekint6st biztositani
nyilvrintart6saiba, kdnyveibe, tovibbti a jelen szerz<idds teljesit6sevel dsszefiiggdsben a
T6mogat6 r6sz6re teljes k6ni adatszolgdltatAsra kdteles. A TiiLrnogatott kdteles gondoskodni a
ttirnogat6sb6l beszerzetl eszkdzdk hozzrif6rhet<is6g6r6l, helyszini megtekint6s6nek
lehet<isdg6r6l. A Tdmogatott ezen
is kdteles minden, az ellenorz6shez sziiks6ges
felvil69osit6st 6s egydb segits6get az ellen6rz6sre jogosult 16szdre megadni

t

3.6.

A Tiirnogatott kdteles a tiimogatiisi d,sszeget elkiildnitetten kezelni, 6s a lelhaszn6l6st
dokumentril6 sziimldkat, bizonylatokat, egy6b okiratokat a Trirnogat6 vagy egydb ellen<irz6sre
jogosult szervek iiltal ellenorizhet6 m6don kezelni, 6s nyilviintartani.

3.7.

TAmogatott a jelen szerz6d6sben foglaltak alapjiin t6mogatott c6l megval6sul6sa
annak ldtrejciue ulitn, a piiyilzali besz6mol6 elfogadrlsdnak dvdben kriteles feltiintetni,
hogy a projektet a Budapest F<iviiros
Keriilet 6buda-B6krismegyer Onkormfuiyzata
tdmogatta.

A

sorriLn 6s

4.

lll.

A timogat{s elszimoldsa

4.1.

A Trirnogatott kdteles a t6mogatrisi dsszeg felhaszndlds6t kdveto 30 napon beliil, de
legk6sribb 2021 . jarvir 3l . napjdig p6nziigyi 6s 2021. dprilis 30. napjriig szakmai besziimol6t
(a tov6bbiakban egytttesen: beszrirnol6) k6sziteni a T6mogat6 r6szdre. A besz6rnol6nak a

kdvetkez6ket kell tartalmaznia:
a) szdveges szakmai 6rtdkel6s a tamogatas cdljrinak megval6sul6siir6t (f6nyk6pekkel.
kiadvrinyokkal stb. al6t6masztva legkevesebb 3 oldal terjedelemben)
b) a trimogatott c6lra vonatkoz6 teljes kdlts6gvetdst aletamaszt6 sz6mviteli bizonylatok
6sszesit6s6t 6s a tiimogat6s felhaszniilisrit igazol6 ziradlkolt sziiLrnviteli bizonylatok
hiteles m6solatiit, valamint a ketlosziaezer forint 6(ekhatart meghalad6 6(dkii 6ru
beszerz6sdre vagy szolgiiltatiis megrendel6s6re irrinyul6 szerzod6s hiteles m6solat6t a
jelen szerz6d6s melldkletdt k6pezo Utmutat6 alapj6n.

c)

teljess6gi nyilatkozatot a Trirnogatott cdgszerti aki(r6s6val ellitva, amelyben a
T6mogatott biintetojogi felel6ssdge tudatrlban kijelenti, hogy minden adatot a TdLrnogat6
rendelkez6s6re bocsiitott, 6s 'az alapbizonylatok a T{imogatott elszimol6si

nyilventartes6ban megtalelhat6ak, valamint azok a hatillyos jogszabilyoknak
megfelel6en kerultek ki6llitfsra, elfogad6sra es ellenorzesre.

4.2.

A Timogat6 a hatirid6ben benyirjtott besz6molot szakmai es penziigyi szempontb6l

ellen6rzi 6s a 4.1. pontban meghat6rozott elszdmol6si hatirid<it koveto 30 napon beliil dont
annak elfogad6sdval kapcsolatban. Az iigyint6zesi hatirid6 a 4.3. pontban megielolt hi6nypotl6s
id6szak6val meghosszabbodik. Tdmogat6 a besz6molo elfogad6sival kapcsolatos dont6sdrol a
d6nt6st koveto 30 napon beliil ir6sban tilekoztatja a T6mogatottat.

4.3.

Amennyiben a T6mogatott a besz6mol6 benyrijtisdra vonatkozo kdtelezettsdg6nek
hatiridSben nem tesz eleget, irgy a T6mogato legkds6bb l0 napon beliil legfeljebb 15 napos
hat6rid6 tiiz6s6vel felsz6litja a kotelezetts6g teljesit6s6re.

4.4.

a

a

felsz6litiisban kdzolt hat6ridoig nem, vagy nem
megfelel6en tesz eleget hirinyp6tlisi kotelezettsdgenek, a T6mogat6 jogosult ajelen szerz6d6st
Amennyiben

Timogatott

azonnali hat6llyal felmondani.

4.5.

Amennyiben Temogatott nem haszn6lja fel a teljes t6mogat6s 6sszeg6t, a t6mogatis
osszege 6s a felhasznalt dsszeg kozotti kiilonbozetet koteles az 1.4. pontban meghatarozott
hatirid6t k6vet6 2 munkanapon beliil, vagy az ellenorz|s sorin el6irt hat6rid6ben visszautalni
a Timogat6 Raiffeisen Bank Zrt -n6l vezetett 12001008-00131713-00100007 sz6mu
sz6ml6jira.

4.6.

A T6mogat6 kepviselSje vagy megbizottja jogosult a t6mogat6s felhaszn6lisit, 6s az
abb6l megval6sitani kiv6nt c6lt b6rmikor ellenorizni, ennek sorin a Temogatott6l az
ellenorzeshez sztiks6ges adatokat, eredeti bizonylatokat bek6rni, valamint a Timogatottn6l
T6mogatottal el6zetesen egyeztetett id6pontban - helyszini ellenorzest tartani.

4.7.

A szakmai teljesitesigazolisra a T6mogat6 resz6rol Bar6th Andrea
Ifitsdgi, Civil es Nemzetis6gi Iroda vezet6je jogosult.

5.

-

a

a Fenntarthat6s6gi,

A szerz 6d6s m6dositisa

5.1.

Jelen szerzod6s m6dositdsira ir6sban, csak a Felek egyez6 akarat6val keriilhet sor.

5.2.

Amennyiben a Timogatott

neki fel nem r6hat6 okb6l - nem tudja teljesiteni ajelen
ajelen szerz6d6s 1.2. pontjdban meghaterozott
tiimogat6si cel megval6sitis6val T6mogatott - neki fel nem r6hat6 okb6l - kdsedelembe esik,
a 4. l. pontjiban meghat6rozott elsz6moliisi hat6rid6 lej 6rta el6tt a T6mogatott a T6mogat6hoz
kiz6r6lag ir6sban hatdrido modosit6si k6relmet nyrijthat be. A m6dosit6si k6relem nem
ir6nyulhat a trmogatott tevekenyseg eredeti celj iinak megvdltoaat6siira 6s ajelen szerz6d6sben
meghatirozott osszegen leltili tobblet t6mogat6s biztosit6s6ra. A m6dosit6sr6l a Tirnogat6nak
a tAmogatasi cellal dsszeftiggS feladataiban elj 616 rilland6 Bizotts6ga dont.

-

szerz6d6sben vallalt kotelezettsegeit, valamint

6.
6.

l.

A szez6d6s megsziin6se, szerz6d6sszeg6s
Jelen szerzrldes megszi.intethet6 a Felek koz6s megegyezes6vel.

6.2. A jelen szerzod6s teljesit6s6t a Timogato megtagadhatja, ha bizonyitja,
szerzodes megkotese

utin, akar az o. ak6r a Trimogatott kori.ilmenyeiben oiyan

hogy

a

l6nyeges

veltozes iillott be, hogy a szerz6des teljesit6se t6le nem virhato el, tov6bb6, ha a szerzodds
megkot6se utSn olyan korulm6nyek kdvetkeztek be, amelyek miatt azonnali hatelyu
felmond6snak van helye.

6.3.

A Tdmogatojogosult ajelen t6mogatesi szerzod6st azonnali hat6llyal irisban, indokolva
felmondani ds a t6mogat6s visszavon6s6r6l rendelkezni, ha - kiilonosen, de nem kizir6lagosan
- a k6vetkez6 felt6telek kozi.il legalebb egy felt6tel bek6vetkezik:

a)

b)

c)
d)
e)

a T6mogatott a temogat6s 6sszeg6t

ajelen szerz6d6sben foglaltakt6l elter6en hasznilja

fel,
a Trlmogatott az elszirmol6si, beszimolisi, vagy hidnypotl6si kotelezetts6gdnek
hat6rid6ben nem, vagy nem megfeleloen tesz eleget, illetve azt elmulasztja,
hitelt 6rdeml6en bebizonyosodik, hogy a Tiimogatott a t6mogatdsi d6nt6st 6rdemben
beloly6sol6 val6tlan, hamis adatot szolgiltatott, 6rtesit6si kotelezettsdgdt elmulasztotta,
a temogatott tev6kenyseg megval6sit6sa meghiirsul, tart6s akadilyba iitkozik, vagy
jelen szerz6d6sben meghatdrozott idopontokhoz k6pest jelentSs k6sedelmet szenved,
Timogatott neki felr6hat6 okb6l megszegi a jelen szerz6d6sben foglalt
kotelezetts6geit, igy ki.ilonosen nem tesz eleget ellen6rz6stiir6si, t6j6koztatisi

a

kOtelezettsdg6nek.

f) a Timogatott tekintetdben

jogerSs vegz6ssel elrendelt cs5d-, felsz6moliisi vagy

v6gelszimol6si elj 6r6s indul.

6.4.

Jelen szerz6d6snek a 6.3. pontban meghat6rozott modon tort6n6 megszt.intet6se eset6n
a T6mogatott koteles a t6mogat6s telj es osszeg6t egy osszegben, a felmond6s k6zhezvetel6t6l
sz6mitott l5 napon beliil a Polg6ri torv6nykonyvrol szolo 2013. 6vi V. torv6ny 6.155. $ (l)
bekezd6s6ben meghatdrozott kamattal novelten kell visszafi zetni.

7.

Kapcsolattartis

A Felek a szerzoddssel

kapcsolatos hivatalos kommunik6cio ds a szerz6des teljesit6s6nek
szerz5d6s
el6segit6se erdek6ben folytatott kapcsolattartis lebonyolit6sa erdek6ben
id5tartamdLra kapcsolattart6kat jelolnek ki.

-

a

T6mogat6 r6szerol Barith Andrea osztiilyvezet6, Fenntarthat6segi, Ifiusigi, Civil 6s
Nemzetis6gi Osztily
+36-l-4378-848
E-mail.
b-ariith andlqod)olrrrdtr, ltp

Telefon:

P6nztigyi, elsz6mol6si k6rd6sekben:
Koml6s Erzs6bet
+36-14378-687

Nev:
Telefon:
E-mail:
-

kornlos. erzseb

et

(rr,)

T6rnogatott reszdr6l..
N6v. Mihilyly Klara
Telelon: +36-7 0-21 44454
E-mail: in l oi.crrl]t o6arclgglglul€r.

ob

u d a. h

rt

h!
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8.

ZArd rendelkez6sek

8.1.

A jelen szerz5desben nem szab6lyozott k6rddsekben a Polgiri Torv6nykonyvr6l szolo
2013 . evi V. torv6ny, az itllamhbztartirsrol sz6l6 201 L evi CXCV. tdrvdny, az iilamhiatarthsrol
sz6l6 torv6ny vegrehajt6s6rol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezeseit kell
irinyad6nak tekinteni.

8.2.

Jelen szerz6d6s elvelaszthatatlan r6sz6t k6pezik a kovetkezo mell6kletek, a szerz6d6s
ezekkel egyiitt 6rvdnyes:

l
2

3

4.
5.
6.
7.

melldklet: a T6mogatott Atl6that6s6gi Nyilatkozata,
mell6klet: nyilatkozat a kozpdnzekb6l ny[jtoft temogatdsok 6tl6that6s6g6r6l szol6 2007.
dvi CLXXXI. torveny szerinti cisszeferhetetlens6g, illetve 6rintettseg fenn6lleser6l vagy
hi6nyirol,
metteklet: a t6mogatis elszimol6s6r6l sz6l6 penziigyi 6s szakmai besz6molo tartalmi
kell6kei,
melleklet: kozzetdteli k6relem a kdzpenzekb5l nyujtott tdmogatdsok 6tl6that6s6girol
szi:,lo 2007.6vi CLX)Ofl. torveny 8. $ (l) bekezdes szerinti erintetts6ger6l,
melleklet: a T6mogatott egy6b nyitatkozatai (t6telesen, alpontokban felsorolva),
melleklet: a Timogatott al6iriisi cimpeldinya,
melleklet: banki felhatalmaz6 lev6l.

8.3.

Jelen szerz6des ot darab, egymdssal mindenben m egegy ezo, eredeti p6ld6nyban k6szUlt,
amelyb6l aliir6s utin 4 p6ldriny a Timogat6t, 1 peld6ny a Timogatottat illet meg.

8.4. A Felek a jelen szerz6d6sben

foglalt felt6telekkel egyet6rtenek, azokat k6zosen

6rtelmeaek 6s azt, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvas6s utdn cegszenien
jov6hagy6lag al6irt6k.

Budapest, 2020.
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1.

iruirn,qrosAc

I

melleklet

N YILATKqzAT

I. A 201l, 6vi CXCVI. tiirv6nv 3. Q (l) bek. 1. a) pontia szerinti 6tldthat6 szervezetek:
Alulirott .... (n6v), mint a ..... (cegn6v, adoszim, sz6khely) kepvisel6je nyilatkozom, hogy az
6ltalam kdpvisett szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2Ol l. 6vi CXCVL torvdny 3. $
1. a) pontja szerint 6tlithat6 szervezetnek minostil az al6bbiak szeint (alahtizando):
6llam,
koltsdgvet6si szerv,
kdztestulet,
helyi onkorm6nyzat,
nemzetis6gi onkorm6nyzat,

(l)

bek.

-

t6rsul6s,

jogi szem6ly,
gazd6lkod6
olyan
szervezet, amelyben az 6llam vagy a ....(6nkorminyzat
megnevezese) helyi onkorm6nyzat kiilon-kiil6n vagy egyi.itt 1 00%-os reszesed6ssel
rendelkezik,
nemzetkoziszervezet,
kiilfoldi 6llam,
ktilfoldi helyhat6s6g,
kiilldldi 6llami vagy helyhatos6gi szerv ds az Eur6pai Gazdas6gi Tdrsegr6l sz6lo
megiflapod6sban r6szes 6llam . . .. (az irllam megnevez6se) szab|ly ozotl piac|ra
bevezetett nyilvinosan miikod6 r6szvenyt6rsas6g.
egyhazi

-

(6v)

Kelt.

"eg.l.rii

(nap)

laira,

II. Az I. nont ald nem tartoz6 iosi

szem6lvek vagY iosi szem6lvis6qsel nem rendelkez6

qazd{lkod6 szervezetek:
Alulirott .... (n6v), mint a ..... (c6g6v, ad6szdm, szdkhely) kepvisel5je nyilatkozom, hogy az
dltalam k6pviselt szervezet a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. 6vi CXCVI. t6rv6ny 3. $ (l) bek.
1. b) pontj a szerint 6tliithat6 szervezetnek minosiil, mivel olyan (alahuzando)
belf6ldi j ogi szem6ly,
- kiilfoldi jogi szemely
belloldi jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdalkodo szervezet
- kiilfoldi jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazd6lkodo szervezet'
amely megfelel a k6vetkezo felteteleknek:
l. tuiajdonosi szerkezete, a penzmosas ds a terrorizmus finanszirozasa megel5z6sdrol 6s
megakad6lyozris616l sz6l6 torvdny szerint meghatarozott t6nyleges tulajdonosa megismerhet6.
z. L eurapai Unio tagitlamiban, az Europai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6lo megillapodiisban
vagy
r6szes illamban, a Gaidasigi Egyiittmiikod6si es Fejleszt6si Szervezet tag6llam6ban
olyan 6llamban rendelkezik ad6iLlet6s6ggel, amellyel Magyarorszbgnak a kett6s ad6ztat6s
elkeriileser6l szol6 egyezm6nye van,

3. nem minostil a tersasegi ador6l es az osztal6kad6r6l szolo torveny szerint meghat6rozott
ellen6rzott kiilfoldi tdrsasrignak,
4. a gazditlkod6 szervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten tobb mint 257o-os tulajdonnal,
befoly6ssal vagy szavazati j oggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo
gazdilkod6 szervezet tekinteteben az l-3. pontok szerinti felt6telek fenndllnak.
(6u)

Kelt

"tgrr.r,i
III. Civil

...

(nap)

Juira.
szervezetek. vizitdrsulatok:

Alulirott Mihrilyfy Kl6ra, mint az Aquincum-Mocs6ros Egyestilet (adosz6m: 18099445-l-41,
szekhely: Budapest 1301, Gladiitor utca 33.) kepvisel6je nyilatkozom, hogy az dltalam
k6pviselt szervezet a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCVI. torv6ny 3. $ (l) bek. L c)
pontja szerint 6tlethat6 szervezetnek min6stil, mivel olyan (alahilzando)
- civil szervezet
- vizitirsulat,

amely megfelel a kovetkezo felt6teleknek:
vezet6 tiszts6gvisel6i megismerhet6k,
2. a civil szervezet 6s a vizitdrsulat, valamint ezek vezelo tisas6gviseloi nem 6tlethat6
szervezetben nem rendelkezn ek 25%o-ot meghalad6 r6szeseddssel,
3. sz6khelye az Eur6pai Uni6 tagillamiban, az Eur6pai Gazdas6gi Tersegr6l sz6l6
megillapod6sban r6szes iillamban, a Gazdas6gi Egytittmiikodesi 6s Fejlesztesi Szervezet
tag6llam6ban vagy olyan illamban van, amellyel Magyarorszignak a kett6s adoaatis
el keriil6s6r6l sz6lo egyezm6nye van.

l.

Kelt: Budapest, 2020

..\q

jtlius l.

uincurr -Nl oc su ros lr,qr csLrlet

,.\

,1

1,..1 6 . i., l
r,,)t J ,

7

2.

nelldklet

IIYILATKOZAT
a kiizp6nzekb6l nyrijtott t6mogatf sok dtldthatt6s:igd16l sz6t6 200i.6vi CLXXXI. tiirv6nv
szerinti iisszef6rhetetlens69, illetve 6rintetrs6g ffXXAIIASAR6t, vagy fUANVAR6l

A

P

itly 6zolT imogatott neve: Aquincum-Mocseros Egyesi.ilet

Term6szetes szem6[y Iakcime:

Sziilet6si helye, idej e.
Gazdas6gi tirsasdg eseten szekhelye:

Cdgegyzdkszima
Ad6sz6ma:
Kdpviseklj 6nek neve:

Egy6b szervezet eseten szekhelye: Budapest, 1031 Gladi6tor u. 33.
Kdpvisel6j enek neve: Mihilyfy Khlra
NyilvantartdLsba vdteli okirat szima: PK 60.73311999.
Nyilvilntart6sba vevo szerv megnevezdse: F6virosi Bir6s6g

Kijelentem, hogy szemelyemmel, illetve a prily6zok6nt megjeldlt szervezettel szemben a
krizp6nzekb6l nyirj tott t6mogat6sok Stlithat6s6g ir6l sz6lo 2OO7 .6vi CLXXXI. t6rv6ny (Knyt.)

-6

-

$

(1) bekezd6se szerinti osszefdrhetetlens6g (megJ[eleldt alahtizni, kitolteni)
L nem dll fenn vagy
2. fenndll a(z) . . . rendelkez6s alapj6n

8. S (1) bekezdese szerinti drintetts6g
L nem iil I fenn vagy
2. fennill a(z) ... rendelkez6s alapj rin
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Kijelentem, hogy az 6rintetts6g kdzzfititel t kiiliin iirlap csatolisdval kezdem6nyezem.
. Budapest,

2020.julius
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3.

malldkler

A tf moeatis elszimol6sd16l sz6l6
p6nziievi 6s szakmai besz:imol6 tartalmi kell6kei

A pilyrlz6 neve:
Cime:
Telefonszima:
E- mail cime:

A t6mosatott pdlydzat cime:

l. Riivid szakmai beszimol6
K6rjiik, legal6bb 3 oldal terjedelemben, ismertesse

a tamogatesb6l megvalosult programot.
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3. ftmutat6 a timoentris o6nziigvi elszhmol6sdhoz:

l.

Altal{nos r6sz

A p6nzrigyi elsz6mol6s csak az el6irt formaban, minden adat feltiintet6s6vel logadhato
el.

A besz6mol6 elk6szit6set, a nyilatkozat al irdsitt (2. pont), illetve a bizonylatok hitelesites6t
csak arra jogosult szem6ly v6gezheti, aki alap6rtelmezdsben a szervezel bejegyzett
k6pvisel6j e, vagy annak meghatalmazottj a lehet.
A meghaialmaZst minden igyes elszdmolashoz, pdLlydzathoz kr.il6n kell elk6sziteni 6s
mell6kllni egy eredeti p6ld6nyban. A meghatalmaz6snak minden esetben tartalmaznia kell
hogy
a meghatalm-az6 es a mlghataimarott szemelyes adatait, aleirilsat, 6s k6t tanu igazolja,
u, oiirut alairoja a r6szben vagy eg6szben nem altala irt okiratot el6ttiik irta al6, vagy
al6ir6s6t el6ttU[ saj 6t kezii al6ir6s6nak ismerte el. Igazolisk6nt az okiratot mindk6t tanri
al6irja, tovabbi az okiraton a tanirk nev6t es - ha torv6ny elt6r6en- nem_rendelkezik tatO"netyet, ennek hi6ny6ban tart6zkoddsi helydt olvashat6an is fel kell ttintetni. A
meghatalmaz6sban mindig egy6rtelmiien szerepelnie kell, hogy a meghatalmazott milyen
tevlkenys6gek elvegz6s6re kap megbiz6st/felhatalmaz6st (a torvenyes kepviselo helyett
elkdsziti a penztigyi elsz6mol6st, hitelesitdst, helyette minden bizonylatot aliiirhat,
nyilatkozatot tehet,.)
esetleges hi6nyp6tl6s hat6ridej6t minden esetben
A p6nziigyi
-b. elsz6mol6s illetve az
pontorun
kell tartani! A hat6Lrid6 elmulaszt6sa eseten szankci6kent a t6Lmogat6si dsszeg
visszafizet6s6re, iltetve tov6bbi t6mogatis felfiiggeszt6s6re kertilhet sor'
Minden t6mogat6s eset6n kiemelt figyelmet kell ana forditani, hogy csak a pitlyiuatban
meghatirozott kikoteseknek megfelel6 kiadisok sz6'rnolhat6k el.
T6mogat6st csak a tdmogatisi id6szakon beliil, a szerzod6sben megjel6lt c6lokra lehet
felhasin6lni. Kirlonos figyelmet kell forditani arra, hogy a szamla teljesit6s6nek ds a
kifizetes id6pontj6nak is a t6mogat6si szerzod6sben megielolt t6mogathsi idoszakon beltllre

kell esnie.
A pdnziigyi elsz6,rnol6s sor6n a szerz6d6s szerinti tdmogatis teljes iisszeg6vel es_az elvirt
iinr6.srei'i, (ha a t6mogatisi szerz6d6s eloirja az onr6sz igazol6s6t) el kell sz6molni
Amennyiben a tamogatott a sz6m6ra odaitelt t6mogat6st r6szben vagy eg6szben nem tudja
felhasznilni, ugy J haladektalanul koteles a t6mogat6nak irasos k6relem form6j tiban
benytjtani. fbien a, esetben a t6mogatott a fel nem haszn6lt timogatAs osszeg6t
kiiteles
halad6ktalanul, de legk6s6bb a temogates elsz6.rnolds6ra eloirt hat6rid6ig
visszafizetni az onkoim6nyzat Raiffeisen Bank Zrt.-n6t vezetett 12001008-00131713a
00100007 sz. szirmli4ira. A visszafizet6st igazol6 dok'umentum hitelesitett masolatdt
p6nzngyi elsz6mol6shoz csatolni kell.
(AIA-val
emeniyiben a szervezet AFA levonrisi joggal rendelkezik, a sz6ml6k nett6
terh6re. Ha a szervezet nem rendelkezik
csokkentett) 6rteke sz6molhat6 el a t6mogat6s
'iegfelj
ebb a sz6mla brutt6 (AFA-val ndvelt)
efe i"rtra.i joggal, abban az esetben
osszege sz6molhat6 el temogatesi osszegkent.

A hi6"nyp6tl6sra valo felszolitas f6 szab6lyk6nt e-mail form6j 6ban t6rt6nik-.A hi6nyp6tlds
1 alkalommal van lehetos6g 6s erre maximum 5 munkanap 6ll a t6mogatott

"ireg;tet.
rendelkez6s6re.

lI.

A szrlmlik el6k6szit6se a beszrimo16hoz

A penziigyi elsz6mol6s alapj6t k6pez6 eredeti szamviteli ^bizonylatok
sra.uit"li szab6lyoknak marad6ktalanul meg kell, hogy leleljenek'

a

mindenkori ad6- 6s

10

Elektronikus riton el6{llitott 6s nyomtatott sz:imla esetdn a sz6mla kibocs6t6j6nak olyan
dokument6ci6val kell rendelkeznie, amely tarlalmazza a program miikodes6re,
haszn6latira vonatkoz6 rdszletes leir6st, valamint a program kdszit6je (vagy jogut6dja)
61tal, a szdLmla kibocsat6j6nak (a program haszn616jinak) cimzett ir6sos nyilatkozat6t arr6l,
hogy a program marad6ktalanul megfelel a vonatkozo jogszabalyi el5ir6soknak.

Az eredeti szdmviteli bizonylatok z6rad6kol6sa az alibbiak szerint tiirt6nhet: Az
eredeti bizonylatra (szitmlira, egyeb sz6mviteli bizonylatra (pl.: szAml6t helyettesit6 okirat,

munkab6r-elsz6molisi jegyz6k))

Bikdsmegyer

ri

kell irni: ,,Budapest Fdvtiros III. Keriitet, 6buda-

dnkorminyzot
.

202......

tdnug dsdnak terhdre................... Ft

ivi

elszdmolva"

sztiveget.

A ziirad6kol6sn6l megengedett a rovidit6s, de fontos, hogy a z6rad6k szovege szovegdben a
keriiLlet 6s az Onkorm6nyzat megjelol6se, a t6mogates 6ve, a temogates megnevez6s6re vagy
halirozat szitmdra val6 hivatkoz6s 6s a szimla v6gosszeg6b6l elsziimolt osszeg is minden
esetben kertilj 6n felti.intet6sre !
Pdld6ul: III Ker. Onkorm. 2020.6vi civil szervezetek tdmogatis6ra 100 Ft elsz6molva,
vagy Obuda 6nkorm6nyzat6n ak 112020.6vi (02.28) onk. rend. terh6re 100 Ft elsz6molva
A bizonylatok hitelesit6se: Az eredeti sziiml6t, eredeti sz6mviteli bizonylatot a zfuad6kot6st
kovet6en fdnymiisol6s uten, tovibbA szerz6ddst, megrendel6st telj esites-igazolist is
f6nym6sol6s ut|n ,,az eredztivel mindenben megegtez[i hiteles misolat" fordulattal kell
hitelesiteni pontos ditummal, c6gszerii aldirdssal 6s b6lyegz6vel. (Amennyiben tobb
oldalas a miisolt dokumentum, minden oldal6t szi.iks6ges hitelesiteni l)
A zdraddkoldst 6s a hiteles[tdst is a bizonylaton (es nem mellette) kell elydgezni!
A bizonylatok minden oldal{t fontos lemdsolni, iigyelve arra, hogy semmilyen adat ne
maradjon le r6la. Az elsz6mol6s sor6n hi6nyosan kitoltott, olvashatatlan, nem eredeti
al6iriissal vagy nem szabiilyos hitelesitoi aliii16ssal benyujtott sz6mviteli bizonylat m6solata
nem fogadhat6 el a pdnztigyi elsz6mol6s sorrln.
Minden, az elszimol6s alapjbt kepezo szimlam6solatot fel kell tiintetni ,,A sz6mviteli
bizonylatok osszesitoje" elnevez6sii t6bliizatban. A felsorolt szrlmlikat sorszimmal kell
ellatni 6s sorba rendezni a pdnziigyi elsziimoliis elkeszit6sekor.

Ill.

A n6nziievi teliesit6s igazol:isa

Az

elsz6moliishoz benyirjtott, zrirad6kolt sz:{ml{k mell6, minden esetben csatolni
sziiks6ges a p6nziigyi teljesit6st (kifizet6st) igazol6 bizonylatok hitelesitett misolatat,
melyek lehetnek:
dtutalds esetdn:
o bankszimlakivonat, vagy internetes sz6mlatdrtdnet, ahol fel kell tiintetni a kifizetett
szdmla szimit a kiizlem6ny rovatban,
o lnternetes sz6mlatort6net benytjtasa eseteben csak a bank eltal mer visszaigazolt,
pdnztigyileg teljesitett dtutal6s logadhat6 el.
kiszpinzes suintl a esetdn :
o kiad6si p6nzt6rbizonylat: Legk6s6bb a sz6mla kiillit6srit /targyh6- t/ kdveto h6 l5-ig ki
kell 6llitani (a bizonylatokon k6rjiik, felt6tlenril tiintessdk fel a kapcsol6do sziimla
szim6t, valamint a k6szp6nzt felvevo/ 6tvev6 szem6ly nev6t 6s aldirdsdt/ vagy
o idoszaki p6nztirj elent6s, vagy pena6rnapl6, vagy
o naplofokonyv 6rintett oldala is megfelelo a kifizet6s igazolitsira.
A kiadasi penztarbizonylaton sztiks6ges feltrintetni a kerekit6s osszegdt is, mivel a
t6mogat6s terh6re a tdnylegesen kifizetett 6sszeg sz6molhat6 el.

ll

el6zoekben lelsorolt bizonylatok csak a vonatkozo j ogszabrilyokban el6irt
formitumban fogadhat6ak el !
Az Excel t6bl6ban vezetett napl6f6k0nyv 6s p6nzt6rjelentds nem meglelelo a petzigyi

Az

elsz6mol6skor!

IV.

A trimosatfs elszdmolisa

200.000 Ft szimla6rt6ket meghalad6 kiad6s eset6n (Avr. 76.$ 2. bek szerint)
melldkelni kell a vonatkoz6 szerz6d6s, meg{llapod{s, illetve az irdsban visszaieazolt
mesrendel6s hitelesitett misolat{t is.
Azokban az esetekben, ahol az elszimol6sban adott szolgeltates ugyanazon szolg6ltat6t6l
tObb sz6ml6val is megjelenik (p6ldiul konyveles, koziizemi dijak stb.), bir egyenk6nt nem
6ri el a 200.000 Ft sz6mla6rt6ket, akkor is szriks6ges szolgaltatisi keretszerz6dds
becsatol6sa, hitelesitett m6solati form6ban.
G6pj rirmii kiilts6gek elszimolisa:
Saj{t g6pjrirmii kiilts6gek elsz{moldsa eset6n sziiks6ges dokumentumok:
Menetlev6l/ritnyilvantafies vagy kikrildet6si rendelveny hitelesitett mdsolat a
megtett t6vols6gr6l c6l megjel6l6s6vel 6s iizemanyagsz6mla (rendszim
flelttintet6s6vel) vagy NAV 6ltal kozzdtett Lizemanyag6r, 6s ezek alapj6n
k6sziilt koltsegelsz6mol6s
Fenntartiisi koltsdgek sz6mla alapj 6n (rendszim feltiintet6s6vel)
Forgalmi enged6ly hitelesitett fdnymisolata

A brutt6

o

-

-

o Sajdt g6pkocsi hivatali c6hi

hasznilatdnak kiilts6gelszdmoh{sa

eset6n

benyrij tand6 dokumentumok:
Kikiildet6si rendelv6ny/irtnyilv6ntart6s
NAV honlapj6n kozzetetl izemanyagdrak 6s a g6pj6rmLi alapnorma talanya
A NAV honlapj6n megadott kisz6molisi k6plet segitsdg6vel elsz6molva:
Az elsz6mol6s v6g6sszege : X+Y
X: (megtett km x iizemanyagilr x g6pkocsi alapnorma 6tal6ny)/ 100
Y: km x gdpkocsi fenntartiisi kolts6g6taldny (9-15 FVkm)
G6pj rirmri tulajdonosa 6s a szervezet kapcsolat6nak igazol6sa
Forgalmi engeddly hitelesitettldnym6solata
Amennyiben a t6mogat6s lelhasznal6sa soran 6pit6si enged6ly kiiteles tev6kenys6get
sz{mol el (beruhfz{s, fehijitris), akkor az al6bbi bizonylatok hitelesitett m6solat6nak

-

becsatol6sa sziiks6ges:

-

Epit6si engedely
Vallalkoz6i szerzodes
Mriszaki etades- 6tv6teli jegyz6konyv, vagy telj esit6sigazol6s
Szdml6k,bankbizonYlatok
Haszn6latbavdteli engeddlY
Eszkoz (Tirgyi eszkoz) nyilv6ntart6 karton(ok)
Forditott A_F A bevall6s, AFA analitika. NAV elfogado nyugla. 41:A befizettls
banksz6mlakivonatAnak hitelesitett mesolata
Kiilftildi szdmlik benyirjt6sa eset6n k6rjiik mell6kelni a bizonylat adatainak magyar
nyelvre tort6n6, a T6mogatott 6ltal c6gszenien hitelesitett fordit6s6t. (nem sziiksdges
hivatalos fordit6s!) Deviii$an tort6n6 sz6ml6z6s esetdn minden esetben sziikseges a
sziml6k osszeget ,,forintosilani" az alkalmazott 6rfolyam leltiintetdsdvel '
Munkab6rek 6s jirul6kok elsz{moldsrlnfl sziiks6ges dokumentumok:
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o
o
o
o
o

munkaszerzodds, megbizesi szerzodes hitelesitett mdsolata

a

m6dosit6sokkal egyiitt

eredeti havi munkab6rjegyz6k hitelesitefl masolata (rajta a zbraddk
sz6veg6ben felttintetve, hogy az adott szemelyhez kapcsolod6an mely
berelembol 6s j6rul6k6b6l mennyit kivilnnak elszrimolni), illetve a havi
j6rul6kosszesit6 (NAV jarulekbevalLis alapj6ul szolg6l6 dokumentum)
hitelesitett miisolat6t is sztiks6ges benyljtani.
a bdrek elszemol6sihoz, a netto berek ds a munkiltato (vagy kifizet6) 6ltal fizetend6
j6rulekok - penziigyi teljesitesdt igazol6 banki bizonylatok hitelesitett mdsolatdt is
csatolni sztiks6ges.
amennyiben indokolt, ad6folyoszimla kivonatot is k6ri.ink csatolni a bevallott 6s
befi zetett j6rul6kokr6l.
a december havi munkab6rek eset6n megengedett a t6rgy6vet kovet6 p6nztigyi
teljesit6s (SZJA tv. szerint janu6r 10- ig)

A t{rsadalmi munka elszimolisa
o Oraber: a mindenkori kotelez6 legkisebb havi munkab6r (2020-ban l6l OO0 Ft/ho,
l/160-ad resz6vel szimolva 1 006 Ft/6ra)
o Nyilatkozat a t6rsadalmi munkiir6l c. dokumentum kitolt6se, c6gszeni aldirdsa
Ajind6kcsomagok, etelcsomagok, vagy utalv6nyok adom6nyoz6s6nril annak ert6k6t
feltiintewe az 6tvev6k aliir6s6t tartalmaz6 Iista hitelesitett m6solat6t kell benyirjtani.

Ha az ellen6rz6s rigy iteli meg, akkor a jelen t6j6koztat6ban leirt vizsgdlaton ttl az eredeti
bizonylatokat es annak kdnyvel6sben val6 szerepeltet6s6t, valamint a hzlkai teljesitest akir a
helyszinen is megtekintheti (2011. dvi CXCV torv6ny 54.9.).

t,

1.

xdzzfrrryu

melleklel

KtrRELEM

a kiizp6nzekb6l nyrijtott tdmogatdsok {tl6that6srigr{16l sz6l6 2007.6vi CLXXXI. tiirv6ny
8. $ (l) bekezd6s szerinti ERJNTETTSEGR6L
A pitlyino szervezet neve.
A ptiyitzo szervezet szdkhelye.
Kepviseloj6nek neve:
Nyilv6ntartrisba vevo szerv megnevez6se.
Nyilvantart6sba vdteli okirat sziima:

Kijelentem, hogy a kozp6nzekbol nyirjtott t6mogatisok 6tl6that6sig6r6l szol6 2007. evi
CLXXK torv6ny 8. $ (l) bekezd6s6nek e) ponda szerinti.ERINTETTSEG szem6lyemmel,
illetve a pilyizokdnt megjelolt szervezettel szemben FENNALL, mert
A pfly{z6k6nt megieliilt alapitviny, tfrsadalmi szervezet tekintet6ben az 6rintetts6g
fenndll, mert

-

vezet6 tiszts6gvisel6j e
az alapitv{ny kezel6 szerv6nek, szervezet6nek tagia, tiszts6gvisel6je,
vagy trirsadalmi szervezet iigyint6z6, vagy k6pviseleti szerv6nek tagia

a piiyizati eljrlrdsban diint6s-el5k6szit6k6nt kiizremiikiidd szervn6l, vagy diint6st hoz6
szervn6l munkav6gz6sre irdnyuli jogviszonyban 6ll6 szem6ly, nem kizirt kiizjogi
tiszts6gvisel6, vagy e szem6lyek kiizeli hozz,italtozbia.
Indokol6s:
Az 6rintetts6get megalapoz6 szem6ly t6rsas6gban betoltott poziciqa (a pozicio beirando):

A

szervezet megnevez6se, amellyel munkav6gz6sre irinyul6 jogviszonyban itll (o szervezet
neve, szdkhelye beirando) :

Kozjogi tiszts6g megjelol6se (a kivant rdsz alahilzandb):
koztirsasigi elnok, Orsz6ggyiilds 6ltal v6lasztott vagy a kozt6rsas6gi elnok iltal kinevezett
tisas6gvisel6, orsz6ggytil6si 6s az eur6pai parlamenti k6pvisel5, polgermester, alpolg6rmester,
f5polg6rmester, l6polg6rmester-helyettes, helyi onkorm6nyzati kdpviselo, helyi 6nkorm6nyzat
kdpvi selo-testrilete bizottsiginak tagja, kozponti allamigazgatdsi szerv - a 2 $(1)bekezdesd)
pont a16 nem tartoz6 - vezetdje 6s helyettesei, region6lis fejleszt6si tan6cs tagiaA kozeli
hozzeJi;fiozoi kapcsolat megjelol6se (a kivant risz alah zando):
htlzastirs, egyenestlgbeli rokon, 6rokbefogadott, mostoha- 6s neveltgyermek, orokbefogad6-,
mostoha- 6s nevel6szlilo, testv6r
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitoltds6vel eleget tettem a kdzpdnzekb6l nyrlj tott
t6mogat6sok 6tlithat6s6grir6l sz6lo 2007. 6vi CLXXXI. torv6ny rendelkez6seinek az
6rintettsegemet illetoen. A nyilatkozatban szerepl6 adatok a val6signak mindenben
megfelelnek.

Kelt:

Al:iiris/C6gszerii aLiiris
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5.
A Tdmogatott

eg5r6b

melltklar

nyilatkozatai

Alulirott T6mogatott

a) a t6mogatiissal kapcsolatos dokument6cioban foglaltakat tudomdsul veszem;
b) kijelentem, hogy a tdmogat6si dokumentici6ban, szerzod6sben foglalt

adatok,

inform6ci6k es dokumentumok telj es koniek, hitelesek 6s megfelelnek a val6signak;
c) kijelentem, hogy nincs lej6rt 6s m6g ki nem egyenlitett ad6tartozisom (ide nem 6rtve a
helyi ad6kat), valamint j6rul6k-, illet6k-, vagy vimtartozisom,
d) kijelentem, hogy az Aht. 48/B $-ban foglaltaknak megfelelek,
e) kijelentem, hogy az 6llamhdztart6s alrendszereib6l, Budapest F6v6ros III. kerulet
Obuda-B6k6smegyer Onkorm6nyzat forresaibol juttatott tdmogatasokra vonatkozo
ig6nyben, illetve szerz6ddsben a val6signak megfelel6 es nem megt6veszt6 adatokat
szolg6ltattam, a t6mogatasi szerz6ddsben v6llalt kotelezetts6geimet marad6ktalanul
teljesitem;
kijelentem, hogy ad6-, jnrul6k-, illetdk- vagy v6mtartozisom nincsen, illetve ha van,
akkor az itiitemez6si meg6llapodds misolatit mellekelem;
g) kij elentem, hogy az hllamhintaftes alrendszereibol foly6sitott t6mogatisb6l eredo lejrirt
tartozisunk nincs;
h) tudomisul veszem, hogy az esetleges kdztartoz6som megfizet6sdig a t6mogat6st, illetve
annak esed6kes 16sz6t a T6mogato a koztartozis megfizet6se 6rdek6ben vi sszatarthatj a;
kijelentem, hogy szervezettink csod, lelsz6mol6si, illewe vegelszdmol6si elj 6ris alatt
nem 6l[, s v6llalom, hogy haladdktalanul bejelentem, amennyiben a tdmogatiis
lezirisbig ilyen elj6rds indul;
tudomisul veszem, hogy a t6mogat6s nem folyosithat6, amig ad6-, j6rulek-, illet6kvagy vimtartoz6som van, kiveve, ha itiitemez6si megillapod6ssal a lartozas rendezett,
k) hozzrij6rulok ahhoz, hogy a tamogat6ssal kapcsolatos adatokat es informiciokat a
T6mogat6 a nyilv6nta(6s6ban szerepeltesse, a hatdlyos jogszabdlyoknak megleleloen
kezelj e, internetes honlapon kdzzelegye;
tudom6sul veszem, hogy a t6mogatds az 6ltal6nos forgalmi ad6 6sszeg6t is tartalmazza,
a tiimogat6s dsszegebol 6ltal6nos lorgalmi ad6 nem vonhato le;
m) tudomiisul veszem, hogy mint temogatott, adataimat nyilv6ntart6sba veszik, majd
nyilvdntart6si sz6mon kezelik; timogatissal kapcsolatos dokumentici6t iratt6rban
orzik;
n) tudom6sul veszem, hogy a timogatas adatai nyilvinoss6gra hozhat6k,
o) kivetelt kepeznek a t6mogatott rlltal Uzleti titokk6nt megjelOlt adatok, felt6ve, hogy ez
nem akad lyozza meg a k6z6rdekbol nyilvdnos adat megismer6s6nek lehet6sdg6t;
p) kijelentem, hogy a szervezet az egyesiil6si jo916l, a kOzhasznl jog6ll6sr6l, valamint a
civil szervezetek miikdd6s6r5l 6s t6mogat6s6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. torv6ny 2. g
22. pontj a szerinti kozvetl en pol itikai tevekenyseget nem..fol ytat;
q) Budapest Fovdros III. kertilet Obuda-B6kismegyer Onkorm6nyzattal kapcsolatos
elszimoliisi, szakmai beszimol6 leadrisi hiltraleka a tiimogatotl szervezetnek nincs;
tudom6sul veszem, hogy a v6gs<i p6nztigyi elsz6moliisom a jelen t6mogat6si dsszegrSl

f)

i)

j)

l)

r)

szol,

s)

t)

elfogadom, hogy a timogat6s szerz6ddsellenes felhasznil6sa eset6n a megfizetesre
irinyul6 koveteles erv6nyesit6se azonnali beszed6si megbizis alkatm azisitval tdrtenhet;
kijelentem, hogy a pilyazok6nt megjelolt szervezettel szemben a kozpenzekbol nyujton
tiimogatisok ritldthatos6garol szol6 2007. 6vi CLXXXI. tdrveny 6. $ (l) bekezdese

t5

szerinti osszef6rhetetlenseg valamint a S. $

(l)

bekezd6se szerinti 6rintettseg nem

iill

fen n

Amennyiben megadott adataimban az elsz6mo[6s megtort6nt6ig v6ltozis kovetkezik be, arr6l a
t6mogat6t halad6ktalanul 6rtesitem.

Budapest, 2020. jrilius
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BUDAPEST BANl(
Budapest Bank Zrt.
L138 Budapest, V6ci rit 193.

FETHATALMAZO LEVEL

Tisztelt Budapest Bank Zrt!
Megbizom/megbizzuk 0natket az aliibb megjeliilt fizet6si sziimlrnk terhCre az aliibb megnevezett Kedvezmdnyezett dltal beny{ijtand6
beszeddsi megbiz6s(ok) teljesit6sere a k6vetkez6kben foglalt fettCtelekkel:
Fizet6 fdl sziimlatulajdonos megnevez€se: AQU I

NCUIVI- MOCSAROS EGyE

SU

LET

Fizet6 f6l felhatalmazdssal drintett fizetCsi sz6mldj6nak pdnzforgalmi jelz6sziima (csak 1 db szamla adhat6 meg):

10101103 _

Kedvezmdnyezett

44490000 _

00000005

neve: Bp.Fov,I LI. KerUIer

OL]rrcl.r-Bekasmegyer Onkormarryzat

Kedvezmenyezett fizet€si sz6mlSjdnak p6nzforgalmi jelz6sz6ma (csak 1 db szdmla adhat6 meg):

12001008

_
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felt6telek*i:
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"ifllnnfreroHrrft€iatdrsailllzE b) Beszed6si megbizilsonk6nti fels6 6rtekhatdr:
I c) Beny0jtdsi gyakorisdg:
U d) Fedezethieny eset6n a sorba ellitiis id6tartama
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f) R€szfizetes nem engeddlyezett (nem vdlaszthato az e, ponttalegyritt)
g) Felhatalmaz6s csak a (edvezmCnyezett irdsbeli hozzdj6rul6s6valvonhato vissza

felt6telekttt:

Felhatalmaz6s

indokar*r.: Fogaclj (,rokL,e pal yaza- 2020.

Kelt: Budapest
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..nd€lk.r6rancl alJlrdsa
(bankn6t beletenrcn rh6don)

'A

felhat'lmazSs id6tartama rdsuben ar egyikfelteteft met kelladnia felt6tel
el6tri n68ys,6g ,,x" jellettort6n6 megel6lds€velds az ets6 fe[eteln6la d6tum adatok
kitdlt€sdvel.A m55ik, nem klvdntfettdtetL k6rjUkdthiz6ssat kjh!2nt.

betutiel6lje meg-x" iellel, ha nem kiv6n tovlbbi feltdtel;ket meSadni. a beszedcsi
me8;lzisonk6nti fels6 ert€khat6r

"'

a be€rke26 beszedas c,evi2anem6ben 6rtend6.

tgy€b feh€tetek meSad6sal

Ha a be5?ed6si m€Ebiz6shoz
JoSsrab6v alapjSn olirato(ka)t kellcsatolni, akkor az e8y6b felt6tetekben me8 kelladnia2 okirat megnevez6s6t.
A csatothato okiratok, a
ba nki okiratvir8 lat €s a ban k i a felel6ss€g krz6
r5s tekintetdben t6sd a ;uda p"st aa-niin. Uir"t.ra oavzata nak vonatkoz6
rendetkez{seit.

"'r

Felhatalmaziis indoka merd csak tijekoztat6
ielle8i, kitoltdse nem k6teiez6, a beszed65 tetjesites€n6l nem vi.s86landd.
Budapest Bank zrt iSa'olja, hogy az aldbbl sors.r mon
6s nyilv6ntartdsba v6teli napon ieten felhatalmar6st nyilvdnta n5s6ba felvette
6s e fethatatmazes a lapjj n
b,eny'jtott beszed6si meSbi'jsokat a nyilvdntart6sba v€teli napidl a jelen
felrr"t"rr-rjiu"n.ugn",arozon feltdteleknet meSfelet6en, vatamint a 2009. dviLxy.xv.
tdrv€nY (a p€n'forga lmi szolS'altat6sot nYrijt5si16l) 6s a
35/20i7 MNB render"t" t" p*^aore"rorn r"u.nyotit6s6rdt) et6tr5sainak megletet6en
retjesiti-

Felhatalmazds sorszdma:
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alAinAsr MrNrA
Alulirott Mihdlyfy K}ira Mdria sziiletett Mihdlyfy Kldra Mdria (sziiletett: p6cs, 1974.
augusztus 01., anyja neve: Dr. petschnig M6ria zita) l03l Budapest, Rozalia utca 3g-42. D
€p. fsz. 2. szam alatti lakos, mint az Aquincum - Mocsriros Kiizhasznri Egyesiitet
(sz6khely-e: 1031 Budapest, Gladi6tor utca 33., Nyilvantart6si sz6m: 01-02-000g870)

k6pvisel6je az Egyesiilet el6irt, el6nyomott vagy nyomtatott nev6hez a nevemet 0n6ll6an az
al6bbiak szerint irom:

,lu',!^ tu4 (^ [/ft'-Mih6lyfy Kl6ra Mf ria

Bognirn6 Dr. Gilfi Itdik6
budapesti kdzjegyzo
1137 Budapest, Szent Istv6n pa(ik26. fsz.2.
Telefon: (06-l) 7 80-2322
Fax: (06-l) 780-2421
E-mail: ealfi @kozjegyzo.hu

Ugyszam: 1 lO4OlW 1t86/2}t:..

Alulirott kdzjegyzb tanrisitom, hogy ezt az alaifiisi mint6t Mihdtyfy K}{ra M6ria sziiletett
Mihrilyfy Kldra Miria (sziiletett: p6cs, 1974. auguszus 01., anyja neve: Dr. petschnig M6ria
zita) l03l Budapest, Rozilia utca 38-42. D 6p. fsz. 'i. szlun aatti tatis, aki
szemdlyazonoss6g6t az ekittem felmutatott 71-9l20KA szirnri szemdlyazonosit6
igazolv6ny6val, lakcim6t az el6ttem felmutatott gl17g5 JL szirynri lakcimet igazol6
hat6s6gi
igazolvanydval igazolta - a mai napon el6ttem saj6t kezii n6val6ir6s6val l6tta el. ----------Az iigyfel tudomasul vette a kiizjegyz6 t6j6koztatas6t a k6zjegyz6k6l sz6l6 1991.
6vi XLI.
(2)
(10)
bekezddseiben
$
foglaltakrOf,
vagyis
a szem6lyazonoss6g 6s
Itirv!ny.1r?.
okmrinyok elektronikus irton tdrt6n<i ellen6rz6s6re-vonatkoz6 rendelkez6seirril. -----------------Kelt Budapest, 2017. (kettoezer+izenhetedik) ev augusztus h6nap 17. (tizenhetedik)
napjrin. --

BUDAPEST BANK
Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Viici rlt 193.

FETHATATMAZo tEVEt

Tisztelt Budapest Bank Zrtl
Megbizom/megbizzuk Onaiket az aliibb megjel6lt fizetCsi szimldnk terhdre az aldbb megnevezett Kedvezmenyezett 6ltal benyujtand6
beszed6si megbizds(ok) tel.iesitds6re a kdvetkez6kben foglalt felt6telekkel:
Fizet6 rel szimlatulajdonos megnevezdse: AQU

T

NCUI"l- []OCSARiS aGYESULET

Fizet6 fdl felhatalmazdssal 6rintett fizet€si szdml6jrnak pdnzforgalmi jelz6sz6ma (csak 1 db szdmla adhat6 meg):

10102103
Kedvezm6nyezett

00000005

44490000

neve:

Bp.

Fov.IlI.

Kerulet Obucia-E6k6smegyer Onkormanyzat

Kedvezm6nyezett fizet€si sz6ml6j5nak p6nzforgalmi jelz6sz6ma (csak 1 db sz6mla adhat6 meg):

12001tj08

00131713

00100007
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b) Beszeddsi megbizdsonkdnti fels6 drtdkhatdr:

c)Benyrjjtiisigyakorisig:
d) Fedezethidny eset6n a sorba dllit6s id6tartama

o0

(pl. napi, heti, havi, negyedCv, f6ldv,6v)
hairi
3 5 nap (legfeljebb 35 nap)

f) Riszfizet6s nem engeddlyezett (nem v6laszthat6 az e, ponttal egyiitt)
g) Felhatalmazds csak a Kedvezmdnyezett irisbeli hozzAj6rul;sdvalvonhato vissza

felt6telek***:

Felhatalmaz5s

indoka*rtr:

Fogadj c;rckL,e pal_i,azat 202C.
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(banlnal b.i.l.nt!tt mddonl

'a felhatalma.iis id6tartama rdsrben a2 eSyik felt6telt meg kelladnia felt6telel6tti n68ys.6g "x" ielleltortdn6 meSjeldl6s6vel 6s
kittilt6sevel. A m6sit, nem kivlnt felt6telt, k6rj0k dthriz{sjat kih[rni.

az el56

felt6teln6la d6tum adatok

betut Jelolie me8,,x"jellel, ha nam kiv6n tovjbbi felt€telelet megadni. A besred€si megbiziisonkd nti fels6 6rt6khatdr a be6rkezS beszeddr devizanemdben 6nend6.

+"

Egyeb

feltdtelel megediisa:

benkiokiratviisg6lat

""

6s a

bankia felel6asd8 kir6r6

Felhatalm.r6s indoka

meu 6 csak

s

tekintet6ben l5sd a Budapest Bank Zrt. U2letszab5lyratSnak vonatkoz6 rendetkez6seit.

t6j6koztatd jellego, kitoh6se nem t6teler6, a beszed6s teljesit€sdnat nern vizsSiiland6.

Budapest Bankzrt. igazolja, hogy az al6bbisorsuSmon 6s nyilvrntart6sba veteli napon jelen felhatalmaz6st nyilvdntartrs6ba felvette is e fethatalmaziis alapjSn
benyijlott bes2eddsi megbiulsokat a nyilv6ntarl6rba v6teli napt6l a je len felhatalmaz5sban meghatiirorott feltdteteknek megfelet6en, vatamint a 20o9.6viLxxxv.
tdrv6ny (a pdnzfor8almi szolS6ltat5sok nytjt,s,16l) €s a 35/2017 MNs rendelete (a p6nzforgalom lebonyolit5sSrdl) et6iriisainak megfetet6en teljesiti.

Felhatalmaz,s sorszdma:
Nyilvdntartesba vdtel napja

BUDAPEST BANK ZTt.
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