TAMoGATASI SZERZoDES

amely l6trejdtt egyr6szr6l Budapest F6viros

III. Keriilet, Obuda-B6kismegrer

Onkorminyzat (szdkhely:

1033 Budapest, F6 tdr 3., KSH ttirzsszriLrn: 15735667 -8411-321-01,
ad6szrima: 15735667-2-41, kdpviseletdben Dr. Kiss Liisz[6 polgiiLrmester), mint Tr{mogatri'

mdsr6szr6l az Aquincum-Mocsiros Eg/esiilet (Szdkhely: 1031 Budapest, Gladirltor utca
33.., adosziima 18099445-l-41, k6pvisel6: Mihelyfy Kldra), mint Tdmogatott

kdzdlt az alulirott napon 6s helyen, az al bbi feltdtelek mellett:
I

)

Budapest F6v6ros III. Keriilet, 6buda-Bekasmegyer Onkormanyzat a Polgiirmesteri
r6szben
keret terh6re 1.720.000,- Ft,, azaz erymillir6-h6tszizhiszezer forint
ut6lagos- timogatist biztosit a Tiirnogatott rdszdre.

-

2) A Tdrnogatott a tiirnogatdst az alitbb felsorolt feladat megval6sitasiira hasznrilhada fel:
Gladiitor park tdbb, mint 5000 n6grzetm6teres zdldfeliilete dnttiz6rendszer6nek
ki6pit6se (iintdz6rendszer, kritg6p6szet). Megval6sul6s tervezett id6pontja 2020'
jrinius 10- 2020. aug. 31 . k6zdtt.

3)

Trirnogatott vrillalja, hogy a megval6sit6s soriin, valamint annak kapcsiin megielen6
kiadvanyain, sz6r6lapjain, egydb szponzoriici6s helyeken (amennyiben van ilyen)
feltiintetik Timogat6 ,timogat6i logojrlt' (melyet Trirnogat6 elektronikusan
rendelkez6sre bocs6t).

4) A

T6mogat6 v6llalja hogy az 1.) pontban megadott trirnogat6si 6sszeget jelen
szerz6d6s mindk6t fel eltali al6irrisrlt kdvet<ien, es a Polgiirmesteri Hivatalba - a
csatoland6 mell6kletekkel egyutt - t6rtdn6 be6rkezdset6l szdmitott l0 munkanapon
beliil egy dsszegben iitutalja a Tiimogatott Budapest Bank 10102103-4449000000000005 szimri bankszimlaszAm{ra.
Tdmogat6 utalisanak felt6tele a bank riltal igazolt felhatalmaz6 lev€l benytjtrisa,
amely jelen szerz6dds 1. sz. mell6klet6t kdpezi.

5) A

kijelenti, hogy nincs lejdrt 6s mdg ki nem egyenlitett ad6tartozrisa (ide
nem 6rtve a helyi ad6kat), valamint jrirul6k-, illetdk-, vagy vdmtartozasa (egyiittesen:

6) A

TriLrnogatott

k6ztartoz6sa).

T6mogatott kOteles a 2.) pontban megiel6lt feladatra kapott 1.720.000,- Ft dsszegri
t6mogatris felhaszn6kisriLr6l 2020, okt6ber l5-ig elsz6molni. A szakmai beszifunol6val
kiegdszitett elszirnoliist a Polgrl'r'mesteri Titkrirs6g r6sz6re kell megkiildeni, boritdkon
feltiintetve "PM keretes tiirnogatiis elszlrnoliisa". Az elszrirnokist a szerzbdds 2. sz.
mell6klete szerint kell benyujtani.

7) A

Tiirnogatoil nev6re kirlllitott 6s a tamogatott feladat
megval6sitiisii.hoz kapcsol6d6, 2020. mrijus 14. utriai beszerz6sek6l sz6l6

8) Az

elszrlLrnokis alapja

a

szrtnlam6solat, a p6nziigyi teljesitdst igazolo dokumentumok, valamint rdvid sztiveges
besziimol6 a tiimogatas felhaszndl6s6rol, a liimogatott feladat megval6sitiisiir6l. Az

elszi,rnolis elmarad:isa eset6n a Tfunogatott a tifunogatAst ktiteles a T6rnogat6 r6sz6re
haladdktalanul visszafi zetni.

9) A Tamogatott kdteles a

tifunogatds dsszegdt egyeb pdnzeszkdzeit6l elkiildnitetten
kezelni. illetve nyilvriLntartani.

10)

Trirnogatott tudomiisul veszi, hogy a tifunogatiishoz kapcsol6d6 iratokat a t6mogatiis
benyijtris6t k6vet6 10 (tiz) 6vig meg kell 6riznie 6s a Tiirnogat6 ilyen irrlnyri felhiv6sa
eseten koteles azokat bemutatni.

az

ltala nytjtott tiirnogatris felhaszniiliisdt

a

helyszinen ellen6rizheti.
T6mogatott kdteles az ellen6rzdst el6re egyeaetett id6pontban lehet<iv6 tenni.

l1)Trimogat6

a

Tri.rnogat6t
l2) Trfunogatott kdteles
feltihtetni.
,,Trirnogat6"-k6nt
I 3)

a 2.) pontban

szerepl6 trimogatas

kapcs6,n

Amennyiben a Tamogatott nem haszn6lja fel a teljes trirnogat6si Ssszeget, tigy a
tifunogates osszege 6s a felhaszniilt dsszeg kOzdtti kiildnkizetet kdteles zirolni ds a
zaroklst k6vet6 8 napon beliil, de legkds6bb az elszimolasi hatirid6ig visszautalni a
Trirnogat6 Raiffeisen Bank Zrt.-ndl vezetett 12001008-00131713-00100007 sz'

szimlijira.
Trirnogatott kdtelezettsdget v6llal arra, hogy a t6mogatris 2.) pontban leirt cdlt6l
elt6r6 felhasmril6sriLnak szand6krir6l, a c6l meghiirsul6srir6l az elszrimolasi hatrfuid6t
megel6z6en, haladdktalanul drtesiti a T6mogat6t 6s a fel nem haszniiLlt iisszeget ziirolja.
T6mogat6 ddnt a tiimogatrisnak a szerz6ddsben megjelSlt c6lt6l tdrt6n6 elt6r6
felhasznrildsar6l, illetve a tiirnogat6si 6sszeg, vagy annak maradvdnya visszafizetesdr6l,
melyr<il drtesiti a Tamogatottat.

l4)A

1

5)

Tamogatott kdteles a T6mogat6 engeddlye n6lkiil eltdr6en felhaszndlt tiiLmogatriLsi
dsszeget a Ptk.6:48.$-a szerinti, az etuhl6s napjet6l kezd6d6en szirnitott kamattal
ndvelten visszafizetni a Trirnogat6 r6sz6re.

A

Atrt 50. $ (l) bekezddse alapjrin kdltsdgvetdsi
tdmogatiis abban az esetben biaosithat6, ha a t6rnogatrisi ig6ny ben}ujt6ja - jogi
szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 m6s szervezet eset6n - etlathat6
szervezetnek min6siil. Az ene vonatkoz6 nyilatkozatot a szerz6des 3. sz.
mell6kletekdnt csatolj4 valamint a k6zp6nzekb6l nyrijtott tilrnogatiisok
etl6that6sdg6(61 szblo 2007. 6vi CLXXXI. t<irvdny szerint osszef6rhetetlensegi

16)4

TriLrnogatott tudomiisul veszi, hogy az

nyilatkozatot a szerzbdds 4. sz. mell6kletek6nt.
I 7)

Trimogatott tudomasul veszi, hogy a nyrijtott tiirnogatiis kedvezm6nyezettj6nek
nevdre, a tiirnogatris c6ljrir4 <isszeg6re, tov6bb6 a trirnogat6si program megval6sitasi
helydre vonatkoz6 adatokat a Tiirnogat6 a t6rnogatiisok nyilvrinossrig6nak biztositdsa

A

6rdekdben k6zze teszi.
I 8)

Amennyiben a tamogaUisi szerzfids akiinisrit megel6z6en, illeWe azt kdvet6en a
Timogatott adataiban vriltozris k6vetkezik be, a Tii.rnogatott kOteles a viiltozrlLst
haladdktalanul irrisban bejelenteni.

2

l9)A

szerz6d6 Felek

a

szerz6dds teljesit6s6nek el6segit6se 6rdek6ben kapcsolattart6

szemdlyeket jel6lnek meg az akibbiak szerint:

A Ttimogat6 r6szdr6l:
Szakmai k6rdesekben:
N6v: Dr. Kirrily Katalin
Telefon: 06- I -437-8834
E-mail : drkiralykatalin@obuda.hu

Pdnziigyi. elsziimoliisi k6rd6sekben:
Nev: Bakosne Fribi6n N6ra
Telefon: 06- l -437 -8936
E-mail: fabian.nora@obuda.hu

A Tdmogatott rdszdr6l:
N6v: Mih6lyfy Kl6ra
Telefon: 70 /214 44 54,
E-mail : info@mocsarosegyesulet.hu

20) Az e szerz6d6sben

nem szabillyozott k6rddsekben a Ptk. rendelkez6sei az iranyad6ak.

21)

A

22)

lelen trirnogatasi szerz6d6s 5 darab eredeti peldanyban k6sziilt, amelyb6l 2 p6ld6ny a
Trirnogatottat 6s 3 p6ld6ny a Trfunogat6t illet.

23)

Felek jelen megri,llapodrlsrit, mint akaratukkal mindenben megegyez6t j6v6hagy6lag
irjdk aH.

Szerz6d6 felek kdlcsdniisen kijelentik, hogy jelen szerz6ddssel kapcsolatos
valamennyi vitris kdrd6siiket megkisdrlik b6k6s riton rendezni, annak sikertelens6ge
esetdre pedig a Budapesti II. 6s III. keriileti Bir6srlg illet6kessdg6t ktttik ki.

Budapest. 2020.
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