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TAMOGATASI SZERZ6DES

amely l6trejott egyreszrol Budapest F6viros III. Kcriilet, OnuOa-trCk{smegycr
Onkorm:inyzat (szekhelye: 1033 Budapest, Fo t6r 3., statisztikai sz6mjel: 15735667-8411-
321-01, AHTI azonosit6: 745224, ad6sz6m: 15735667-2-47, szirmlaszdm Raiffeisen Bank,
12001008-00131713-00100007, k6pviseli: Dr. Kiss Liszlo polgirmester), mint t6mogat6st
nyirjto (a tov6bbiakban: T6mogato)

mSsrdszrol az Aquincum-Mocsiros Kiizhasznri Egyesiilet (szdkhely: 1031 Budapest,

Gladi6tor u. 33., nyilv6ntart6si sz6m: 01-02-0008870, ad6sz6m: 18099445-l-41, szitmlasz6m:

10102103-44490000-00000005, k6pviseli: Mih6lyfy Kl6ra, elndk), mint t6rnogatott (a
tovdbbiakban : T6mogatott)

a T6mogat6 es a Tdrnogatott (a tov6bbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon 6s helyen,
az alitbbi feltetelek szerint:

1. A tdmogatfs iisszege 6s c6lja

1.1. A T6mogat6 Kepviselo-testrilet6nek2022.6vi koltsdgvetdsrol sz6l6 3912021. (XII.2l.)
onkorrn6nyzati rendelete alapj6n az ,,Egyesiiletek, alapftv6nyok civil szervezetek t6mogat6sa"
eloirdnyzata terh6re brutt6 700 000,-Ft, azaz brutt6 h6tszizezer forint vissza nem t6ritendo
t6rnogat6st nyrijt ut6lagosan T6mogatott reszere az 1.2. pontban megjelolt c61 megvalosit6sa
6rdek6ben.

1.2. A T6rnogatott a jelen szerzod6s 1.1. pond6ban meghatitrozott t6rnogat6s osszeg6t
kizitrllag Gladi6tor utcai Csal6di Pihenopark gondoz6s6val osszefiiggo al6bbi lbladataihoz
kapcsol6d6 kiad6sokrajogosult forditani, 6s a feladatell6tdshoz kapcsolod6 sz6mlSkat kizitr6lag
atitmogatitsi idoszakra - 1.4. pont. - vonatkoz6an jogosult csatolni.

- sovdnyv6g6s,kasziilds,
- ndvdnyv6delem (k6miai, biol6giai),
- vizhti6zattal kapcsolatos munk6k, ny6riasit6s, szivattyri karbantart6sa, ontozorendszer

javit6si koltsdgei,
- nov6nyzet fenntart6sa, megrijit6sa, termolold p6tl6sa,
- tdrgyi eszkrizcik (pl. funyir6, rot6ci6s kapa stb.) karbantart6sa,
- a Pihenopark gondoz6s6ban rdszt vevo <jnkdntesek el16t6sa,

- a Pihenopark lakoss6gi hasznitlatitt 6s a fenti feladatok elvegzesdt t6rnogat6 tdrgyi
beszerzdsek (pl. sporthdlok, focikapuk, kos6rlabda pal6nkok, elsosegdly doboz,
tisztit6szerek, sepnik, lap6tok, festdkek, lakkok, zirak,lakatok, kilincsek stb.),

- a Pihenopark 6s a kerti eszkozok iizemeltetdsi koltsegei (kefti eszkozokbe benzin,
motorolaj, a park 6ramkdltsege).

1.3. A T6mogatott tudomfsul veszi, hogy az 1.1. pontban megjelolt tdmogatitsi dsszeg

visszaig6nyelheto 6ltal6nos forgalmi ado megfrzetesdre nem haszn6lhato fel. Amennyiben a

Tdmogatott 6ltalanos forgahni ad6 visszaig6nyldsdre jogosult, vagy az adot 6th6ritotta, rigy a
jelen szerzodds szerint a T6mogatottat megilleto t6mogatds az 6ltal6nos forgalmi ad6 osszeget
nem foglalja mag6ban. Amennyiben a T6rnogatott 6ltal6nos forgahni ad6 visszaig6nyldsere
nem jogosult, vagy az ad6terhet nem h6ritotta 6t,ugy a jelen szerzod6s szerint a T6n-rogatottat
megilleto t6rnogat6s az titalinos forgalmi ad6 osszeget mag6ban foglalja.

1.4. A Felek rogzitik, hogy a t5niogatott cdl sz6ml6inak beerkezes6re 2022.03.01-
2022.05.3L kiiziitt sor keriilt. T6mogatott a t6mogat6si idoszakban megval6sul6 feladatok
ell6t6s6nak igazolilsdrakizfullag ezen idoszakban ki6llftott sz6ml6kat csatolhat.



2. A szerziirJds id6tartama

2.1. Jelen szerzod6s a Felek alttirt.sdval jon letre 6s a p6nziigyi 6s szakmai besz6mol6

elfogad6s6ig tart.

3. A timogatds ritutalfsa 6s a felhasznflis m6dja

3.1 . A T6mogat6 a t6mogat6s osszegdt a jelen szerzodds Felek lltali aliliritsdt 6s a csatoland6

melldkletek T6mogat6hoz tort6n6 hi6nytalan beerkezeset koveto 30 napon beltil utalja 6t a
T6nrogatott Budapest Bank Zrt-nil vezetett 10102103-44490000-00000005 szdmlitiilra.
T6mogatott a tdmogatdsi osszeg kifizet6sdig a sajdt kockdzatira val6sitotta meg a tfmogat6si
cdlt.

3.2. A T6mogatott v6llalja - amennyiben az i.2. pontban n-reghat6rozott c6l megval6sit6sa

erdekdben az sz0ks6ges - hogy azl.1. pontban megjelOlt t6mogat6s meghalado reszet saj6t

forr6sbol biztositja.

3.3. A T6mogatott a t6mogat6s osszeget az 1.2. pontban meghat6rozott celtol elt6ro celra

nenr haszn6lhatja fel. Ezzel <isszefligg6sben a t6mogatds osszege nem fordithat6 kiildnosen

semmilyen ad6h6tral6k, kamattartoz6s, illetek, birsdg kiegyenlit6sere, vagy lej6rt koztartoz6sok

teljesit6sere.

3.4. A Tdmogatott a t5mogat6s felhaszn6l6sa sor6n a T6mogat6val koteles egyiittmrikodni,
6s T6mogato kdpviselojdt a t6mogat6s 1.4. pont szerinti hat6ridoben torteno felhaszn6l6s6t

akadiiyozo b6rmely okr6l, t6nyrol legkesobb annak tudom6s6ra jut6s6t koveto munkanapon

ertesiteni.

3.5. A T6mogatott koteles biztositani, hogy a T6mogato a szerzoddsben rogzitett cel

rnegval6sit6s6t 6s a T6mogatott egy6b jelen szerzoddses kotelezetts6geinek teljesit6s6t, akdr a
megval6sit6s befejez6se elott, akfr a befejez6st kovetoen, kepviseloje vagy megbizot\a rdven
ellenorizhesse. Ennek erdek6ben T6mogatott koteles a t6mogat6sbol megval6sitott
rendezv6nyekrol, programokrol T6mogatot a 7. pontban megadott elektronikus levelez6si

cimen legaldbb 5 nappal a programot megelozoen eftesiteni. A t6mogat6si osszeg mdrtdk6ig a

Tdmogatott koteles betekint6st biztositani nyilv6ntart6saiba, konyveibe, tov6bb6 a jelen

szerzod6s teljesit6sdvel osszefiigg6sben a Tdmogat6 rdsz6re teljes koni adatszolgdltat6sra

krjteles. A T6mogatott kdteles gondoskodni a t6mogat6sb6l beszerzett eszkozok

hozzdferhetos6gdrol, helyszini megtekintdsdnek lehetosdg6rol. A T6mogatott ezen tril is koteles

nrinden, azellenorz6shez sztiks6ges felviligosit6st 6s egy6b segits6get azellenorz6sre jogosult

reszere megadni.

3.6. A T6mogatott a felhaszn6l6st dokument6lo sz6ml6kat, bizonylatokat, egyeb okiratokat
a T6mogat6 vagy egydb ellenorz6sre jogosult szervek 6ltal ellenorizheto m6don kezeli 6s tartja
nyilv6n.

3.7. A T6mogatott a jelen szerzod6sben foglaltak alapj6n t6mogatott c6l megval6sul6sa

sor6n, a megval6sitott program, esemdny sor6n, vagy beruhdzds titrgy6n (kiilondsen ezek

kapcs6n megjeleno kiadv6nyain, sz6r6lapjain, egydb szponzordcios helyeken vagy honlap

bejegyzesdben), a besz6mol6 elfogad6sdnak 6vdben koteles feltiintetni T6mogat6 ,,t6mogat6i
log6j6t", amelyet a T6mogato aszerzod6skot6st kovetoen elektronikusan rendelkezesdre bocs6t

vagy koteles felttintetni a t6mogat6s t6nyet a kovetkezokeppen: ,,Budapest Fov6ros III. Kertilet,

Obuda-B6kdsmegyer Onkorm6ny zat titmogatds6val".

3.8. A T6mogatott koteles gondoskodni a jelen t6mogat6sb6l megval6sitott tevekenys6gek

sor6n tudom6s6ra jutott szemdlyes vagy ki.ildnleges adatok kezel6s6rol. Tov6bb6 koteles az

6rintetteket t6jdkoztatni, hogy a tudom6s6ra jutott szem6lyes vagy ki.ilonleges adatokat

T6r-nogat6 fel6 tov6bbithatj a.
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3.9. A fdmogatott tudom6sul veszi, hogy a nyfjtott t6mogatds kedvezmenyezettjdnek
nevdre, a t6mogat6s celj6ra, dsszegdre, tov6bb6 a t6mogat6si program rnegvalositdsi helydre
vonatkoz6 adatokat a T6mogat6 a t6mogat6sok nyilv6noss6g6nak biztosit6sa 6rdekebenkozze
teheti.

4. A t:{mogat{s elsz{mol{sa

4.1. A Tdmogatott kdteles a t6mogat6si risszeg felhaszn6l6s6t koveto 30 napon behil, de

legk6sobb 2022. jrinius 30. napj6ig szakmai 6s pdnztigyi besz6mol6t (a tov6bbiakban
egyrittesen: besz6mol6) kesziteni es azt a T6mogat6 r6sz6re a Polgdrmesteri Hivatal
Ugyf6lkapcsolati Oszt6ly6n (1033 Budapest, Harrer P61 utca 2.) leadni vagy postai
kiildemenykentzixt borit6kban, 1 eredeti peld6nyban elkiildeni. A besz6mol6t a benyrijt6ssal
egyidejrileg elektronikusan, a pdnztigyi risszesito tihl|zatot Excel formdturnban a

tarnogatas@obuda.hu e-mail cimre is meg kell kiildeni.

4.2. A besz6molonak a kdvetkezoket kell taftalmaznia:

a) szoveges szakmai 6rtdkel6st a t6mogat6s celj6nak megval6sul6sdr6l 6s a t6mogatdsbol
megval6sitott tevekenys6gekrol az elszitmol6si ritmutat6ban leirtak szerint

b) a t6mogatott celra vonatkoz6 teljes kcilts6gvetdst al6tdmaszt6, a t6mogat6si idoszakra
ki6llitott szdmviteli bizonylatok osszesites6t 6s a t6mogat6s felhaszn6l6s6t igazol6
z6rad6kolt sz6mviteli bizonylatok hiteles m6solat6t, valamint a kettoszitzezer forint
drt6khat6rl meghalad6 drt6kti 6ru beszerzds6re vagy szolg5'ltatits megrendeldsere
ir6nyul6 szerzodds hiteles m6solat6t az elszimoldsi ftmutato alapj6n.

c) teljessdgi nyilatkozatot a T6mogatott c6gszeni aliirdstxal ell6tva, amelyben a
T6mogatott biintetojogi felelossdge tudat6ban kijelenti, hogy minden adatot a T6mogat6
rendelkez6sdre bocsdtott, 6s az alapbizonylatok a T6mogatott elsz6mol6si
nyilvSntart5s6ban megtal5lhat6ak, valamint azok a hat6lyos jogszab6lyoknak
megfeleloen keriiltek ki6llit6sra, elfogad6sra 6s ellenorz6sre (tartalmazza a

sz6mlarisszesito excel f6j l).

4.3. A szakrnai es pdnziigyi besz6molot a benyrijt6skor hat6lyos elsz6mol6si ftmutat6
alapjin kell elkesziteni. Az aktu6lis elszdmoliisi frtrnutat6 6s sz6mlaosszesito excel eldrheto es
letciltheto a www.civil.obuda.hu oldalon.

4.4. A T6mogato a hatiiridoben benyrijtott besz6molot szakmai 6s p6nziigyi szempontb6l
ellenorzi 6s a 4.1. pontban meghatiirozott elsz6mol6si hat6ridot kdveto 60 napon beli.il dont
annak elfogad6s6val kapcsolatban. Az tigyint6z6si hat6rido a4.5. pontban megjelolt hidnyp6tl6s
idoszakdval meghosszabbodik. T6mogat6 a besz6mo16 elfogad6s6val kapcsolatos ddntes6rol a
d<jnt6st kciveto l5 napon beliil ir6sbantt\ekoztada a T6mogatottat.

4.5. Amennyiben a T6mogatott a besz6mol6 benyrijt6sdra vonatkozo kotelezettsegenek
hat6ridoben nem tesz eleget, ugy a T6mogat6 legkds6bb 7 napon beliil legfeljebb 5 napos
hatdrid6 tuz6s6vel ir6sban felsz6litja a Tdmogatottat a kotelezettsdg teljesit6s6re.

4.6. Amennyiben a T6mogatott a felsz6lit6sban kozdlt hat6ridoig nem, vagy nem
rnegfeleloen tesz eleget hidnypotl6si k6telezetts6genek, a T6mogat6 jogosult a jelen szerzoddst
azonnali hat6llyal felmondani. A T6mogatott kdteles a t6mogat6s teljes 6sszeg6t a 4.7. pontban
nregielcilt banksz6ml6ra a szerzodds felmond6s6t kdveto 5 munkanapon beli.il megfizetni.
Ennek elmaraddsa esetdn a T6mogatott kifejezetten hozzirjdrul ahhoz, hogy a T6mogat6 a
tiimo gat6s o sszeget inkas sz6val banksz6m laj ir ol I eemelj e.

4.7. A szakmai teljesit6sigazollsraa T6rnogat6 rdszer6l a Fenntarthat6s6gi, Ifiirs6gi, Civil es
Nemzetis6gi Oszt6ly vezetoje jogosult.

5. A szerzdd,ds m6dosit{sa



5.1. Jelen szerzodes modosit6s6ra ir6sban, foszabiiy szerint a Felek egyezb akarat6val
kertllhet sor.

5.2. Jelen szerzodes egyoldahi modosit6s6ra az Aht. 481A. $ (3) bekezd6se 6s az

tillamhdztart6sr6l sz6l6 t<jrveny vegrehajt6s5r6l szol63681201 l. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/8.

$ (1) bekezd6se alapj6n kertilhet sor.

6, A szerz6cl0s megsziindse, szerz6d6sszeg6s

6.1. Jelen szerzod6s megsztintetheto ir6sban a Felek kozds megegyez6s6vel.

6.2. A jelen szerzodes teljesitdset a Tdmogat6 megtagadhatja, ha bizonyitja, hogy a
szerzodes megkotese ut6n, ak6r az o, akdr a T6mogatott kririihn6nyeiben olyan ldnyeges

viitozits 6llott be, hogy a szerzodes teljesitdse tole nem v6rhat6 el, tov6bb6, ha a szerzSd6s

megkotdse ut6n olyan k6rtlmenyek kovetkeztek be, amelyek miatt azonnali hat6lyf
felmond6snak van helye.

6.3. A Tdmogat6 jogosult a jelen t6mogat6si szerzod6st azonnali hat6llyal ir6sban, indokolva
felmondani ds a t6mogat6s visszavon6s6r6l rendelkezni, ha - ktilon<isen, de nem kiz6r6lagosan

- a kovetkezo felt6telek kcjztil legal6bb egy felt6tel bekovetkezik:

a) a T6mogatott a t6mogat6s osszegdt a jelen szerzod6sben foglaltakt6l elt6r6en haszn6lja
fel;

b) a T6mogatott az elsz6mol6si, besz6mol6si, vagy hiSnypotl6si kotelezettseg6nek
hat6rid6ben nem, vagy nem megfeleloen tesz eleget, illetve azt elmulasztja;

c) hitelt drdemloen bebizonyosodik, hogy a T6mogatott a t6mogatdsi dcint6st drdemben
befoly6sol6 val6tlan, hamis adatot szolg6ltatott, 6rtesit6si kdtelezettseg6t elmulasztotta;

d) a t6mogatott tevdkenyseg megvalosit6sa meghiirsul, tart6s akad6lyba iitktizik, vagy
j elen szerzoddsben meghat6rozott idopontokhoz k6pest j elentos k6sedelmet szenved ;

e) a Tdmogatott neki felrohat6 okb6l megszegi a jelen szerzod6sben foglalt
kotelezettsdgeit, igy kiil<inosen nem tesz eleget ellenorz6stur6si, t6j6koztat6si
kotelezetts69dnek;

0 a T6mogatott ellen joger6s v6gzessel elrendelt cs6d-, felsz6mol6si vagy v6gelsz6mol6si
elj6r6s indul.

6.4. Jelen szerzod6snek a 6.3. pontban meghat6rozott m6don tort6no megszi.intet6se esetdn

a T6mogatott koteles a tttmogatits teljes osszeg6t egy osszegben, a felmond6s k6zhezv6tel6t5l

szSmitott l5 napon beliil a Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol sz6l62013.6vi V. torv6ny 6:155. $ (1)

bekezdds6ben meghat6rozott kamattal ndvelten visszafizetni.

7. Kapcsolattart{s

7.1. A Felek a szerzoddssel kapcsolatos hivatalos kommunik6ci6 6s a szerzodes

teljesit6s6nek elosegitdse drdekdben folytatott kapcsolattart6s lebonyolitdsa 6rdek6ben a

szerzod6s idotartam6ra kapcso lattartokat j elolnek ki.

- T6mogato reszerol: Bercs6nyi Kinga civil referens, Fenntarthat6s6gi, Ifiirs6gi, Civil 6s

Nemzetis6gi Oszt6ly
Telefon: +36-l-4378-645 E-mail: bercsenyi.kinga@obuda'hu

P6nztigyi, elsz6mol6si kerddsekben: Koml6s Erzs6bet osztiiyvezeto, Ellenorz6si

Oszt6lY
Telefon: +36-1 -4378-687 E-mail: komlos.erzsebet@obuda.hu

- Timogatott r6szerol: Stampfne Erd6lyi Katalin
Telefon:+36-70-402-2371E-mail:info@mocsaroseeyesulet'hu
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7.2. A Felek gondoskodnak arr6l, hogy a 7.1. pontban kijeldlt kapcsolattart6ikat - mint
erir-rtetteket - megfelelokepp t6jekoztass6k arr6l, hogy jelen megdllapod6sban megadott
szemelyes adataikat a rn6sik fdl a jelen meg6llapodSsban meghat6rozott jogok gyakorl6sa es

k6telezetts6gek teljesitese c6lj6b6l kezeli, <isszhangban a tenn6szetes szem6lyeknek a

szemdlyes adatok kezel6se tekintetdben torl6no vedelmdrol es az ilyen adatok szabad
6raml6s6r6l, valamint a95l46lEK ir6nyelv hat6lyon kivi.il helyezeserol szolo,2016. tryr|lis27-
i (EU) 20161679 eur6pai parlamenti es tan6csi rendeletdvel (General Data Protection
Regulation, a tov6bbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelds az adatkezelo jogos 6rdekeinek -
a kommunik6ci6, kapcsolattart6s - ervdnyesit6s6hez sziiksdges, jogalapja a GDPR rendelet 6.

cikk (l) bekezdds 1) pontja.

7 .3. Felek tudom5sul veszik, hogy a kapcsolattart6kdnt megjekilt szem6ly a GDPR rendelet
16.6s 18. cikkevel cisszhangban k6r'heti a szemelyes adatainak helyesbit6set, kezel6senek
korl6toz6s6t, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fenn6ll6sa eset6n tiltakozhat azok
kezel6se ellen. A kotelezoen megadott szem6lyes adatok kezel6se jelen meg6llapod6s
megkotes6nek elok6szit6s6vel kezdodik 6s az adatok torldseig tar1. A torlesre akkor keri.ilhet
sor, ha a vonatkozo enropai uni6s es nemzeti jogszab6lyok szerint a meg6llapod6ssal
kapcsolatos dokumentum-megorzdsi kotelezettseg megszunik.

7.4. Felek rneg6llapodnak, hogy az 7.1. pontban megjelolt kapcsolattart6k szem6ly6ben
vagy adataiban tort6nt vSltoz6sr6l halad6ktalanul 6rtesitik egym6st. A kapcsolattarl6k
szenrely6nek vagy adatainak viitozdsa nem minostil jelen meg6llapodds m6dosit6s6nak. A
Felek rdgzitik, hogy a m6sik f6l kapcsolattart6j6hozintezett minden nyilatkozatot mindaddig
6rvenyesnek 6s hat6lyosnak ismernek el, amig az adott f6l be nem jelenti a m6sik f6lnek a

kapcsolattart6 szem6ly6ben bekdvetkezett v6ltoz6st.

8. Z616 rendclkez6sek

8.1. A jelen szerzoddsben nem szabiiyozott k6rd6sekben a Polg6ri Tdrvenykonyvrol sz6lo
2013. dvi V. t6rv6ny, az iilanhitztartisrol szol6 2011 . 6vi CXCV. torvdny , az illlamhdztarttsr6l
sz6l6 torv6ny v6grehajtiis6rol sz6l6 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezdseit kell
ir6nyad6nak tekinteni.

8.2. A Felek megdllapodnak abban, hogy a kciz<jtti.ik esetleg felmeriilo vit6s kdrd6sek
t6rgyal6sos riton tortdno rendezes6re tcirekszenek elsosorban. Amennyiben a t6rgyal6sok
kezdet6tol sz6mitott 30 napon beliil a Felek nem tudj6k bekds riton rendezni a szerzod6s kapcsdn
jelentkezo vit6s kdrddseket, fgy 6rt6khat6rt6l, illetve az ljgy t6rgydtol ftiggoen a Fovdrosi
Tdrv6nysz6k, illetve a Budapesti II. es III. Keriileti Bir6s6g illet6kess6g6t kdtik ki.

8.3. Amemryiben a t6mogat6si szerzod6s al|irdstrt megelozoen, illetve azt kovet6en a
T6mogatott adataiban viitozirs k<ivetkezik be, a T6mogatott kdteles a vitltozitst halad6ktalanul
fr6sban bejelenteni a T6rnogat6 fel6.

8.4. Jelen szerzodds elv6laszthatatlan reszet kdpezik a kdvetkezo mellekletek, a szerzodes
ezekkel egytitt 6rv6nyes:

mell6klet: a T6rnogatott Atl6that6sdgi Nyilatkozata,
nrelleklet: nyilatkozat akozpenzekbol nyrijtott t6mogat6sok 6tl6that6s6g6r6l sz6lo2007.
evi CLXXXI. tcirvdny szerinti osszeferhetetlenseg, illetve drintettsdg fenn6ll6s6r6l vagy
hi6ny6rol,
rnell6klet: a T6rnogatott egydb nyilatkozatai (t6telesen, alpontokban felsorolva),
mell6klet: a T6mogatott al6ir6si cimpdld6ny avagy nyilatiozat kor6bban benyrijtott
dokumentumr6l 6s az adatok v6ltozatl ar-rs6g6r,6 l,
nrell6klet: banki felhatalma zo lev el.

1.

2.

3.

4.

5.
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8.5. lelen szerzod6s 4 (azaz negy) egym6ssal mindenben megegyezo pelddnyban k6sztilt,
melybol 3 (azaz h6rom) p61d6ny T6mogat6t,l (azaz egy) p61d6ny a Tiimogatottat illeti meg.
Amennyiben az egyes szerzod6s peld6nyok szovege kozdtt elter6s lenne, annylban az
0nkorm6n y zat szer zod6st6rdban levo p6ld6ny tekintheto hitelesnek.

8.6. A Felek a jelen szerzoddsben foglalt felt6telekkel egyet6rtenek, azokat kozosen
6rtelmezt6k 6s azt, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvas6s ut6n cegszertien
j ov6hagy o I ag alilirtirk.

Budapest, 2022. OC-O0- -Budapest, 2022. Of,.9q.

lrhJn+. lfur- -'
Mih6lyfr Kl6ra

elnok
Aquincum-Mocs6rros Krizhasznir Egyesiilet

k6pviseletdben

AQI'IiICI,I{OCSAROS EGYES{JIEI

lm1 erdop6t, Glnfi{br u.33.
Ad6ro&n: 1m0944$1{1
ilfifirtstA*szdm:8870

Fov6ros Ill. Keriilet.
Onkorm6nvzat

kepviselet6ben

Jogtan6csosi ellenjegyzds :

.,@/Ti' eirenjesYz6s: -

zo'l&.:?.0, 4 naPj6n

P6nztigyi ellenj egyz6s :

'T#+",ffi#'M
?A2 oG'o'l '

o

6

ffi
polg6rmester

dr. Gregor Katalin
KASZ:36079065



l. melliklet

irtirH,ardsi a NYr LATKqzAT

III. Civil szervezetek. vizitf rsulatok:

Alulirott Mih6lyfy Kl6ra, mint az Aquincum-Mocs{ros Kiizhasznri Egyesiilet (18099445-1-
41, l03l Budapest, Gladi6tor u. 33.) kepviseloje nyilatkozom, hogy az illtalam kepviselt
szervezet a nemzeti vagyonr6l szol6 201 l. 6vi CXCVI. tdrv6ny 3. $ (l ) bek. I . c) pontja szerint
6tl6that6 szervezetnek minosi.il, mivel olyan (aldhilzandd)

civil szervezet

vizit6rsulat,
amely megfelel a kovetkez6 feltdteleknek:
I . v ezelo tisztsdgviseloi megismerhetok,
2. a civil szervezet es a vizititrsulat, valamint ezek vezeto tiszts6gviseloi nem 6tl6that6
szervezetben nem rendelkezn ek 25o/o- ot meghalado 16szesedessel,

3. szdkhelye az Europai Uni6 tagSllam6ban, az Eur6pai Gazdas6gi Tdrs6grol sz6l6
nreg6llapod6sban r6szes 6llamban, a Gazdasirgi Egytittmrikdd6si 6s Fejlesztdsi Szervezet
tag6llam6ban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorszirynak a kettos ad6ztat6s
elkeriildsdrol szo16 egyezmdnye van.

Kelt: Buda pest, 2022. G' f.

lLGrh [,b)^
Cdgszeru al|irds

AQu|t{cumcsAnos eaYes0ur
1031 Budopost GlrdCbr u" 33.

Ad66ufrn:1m944$1{1
ily,ihttutat*;i szfin: 8870



2. melliklet
NYILATKOZAT

akdzp6nzekb6l nyrijtott timogatr{sok 6tl6that6s:lg{r6l sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. tiirv6ny
szerinti iisszef6rhetetlens6g, illetve 6rintetts6g FENNALLASAROI, vagy HIANYAROL

A P aly in6 lTdmo gatott neve : Aq u in cum-Mocsfro s Kiizh aszn ri E gyesiilet

Termdszetes szemdly lakcime:
Sztilet6si helye, ideje:

Gazdas6gi t6rsas6g eset6n sz6khelye:
C6gjegyz6ksz6ma:
Ad6sz6ma:
K6pviseloj6nek neve:

Egy6b szervezet eset6n szekhelye: 1031 Budapest, GladiStoru. 33.
Kdpviseloj6nek neve: Mihelyfy Kl6ra
Nyilv6ntart6sba vdteli okirat szitma: Pk 60.7 33 I 1999 .

Nyilvdntart6sba vev6 szerv megnevezdse: Fovarosi Trirv6nysz6k

Kijelentem, hogy szem6lyemmel, illetve a piiyirz6k6nt megjelolt szervezettel szemben a
kozpdnzekbol nyirjtott t6mogat6sok 6tl6that6siryix6l sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. trirvdny (Knyt.)

- 6. $ (l) bekezd6se szerinti risszeferhetetlens6g (megfeleltit aldhilzni, kitalteni)
1. nem 6ll fenn vagy
2. fenn6ll a(z) ... rendelkez6s alapj6n

- 8. $ (l) bekezd6se szerinti 6rintetts6g
1. nem 611 fenn vagy
2. fennilll a(z) ... rendelkez6s alapjSn

Az risszef6rhetetlens6g vagy az 6rintetts6g alapj6ul szolgdl6 kciriilm6ny leir6sa:

Kijelentem, hogy az osszeferhetetlensdg megsztintetes6re az al6bbiak szerint intezkedtem:

Kijelentem, hogy az firintettslgkdzzlt6tel6t ktiliin iirlap csatoldsival kezdem6nyezem.

'hhffi^,w*AOUilCt rflocsAnos savesuut
tm1 edQegt Ghttfloru.33.

Ad6oln:1m0044$1'11
frlylhrfirtadhl szrm: 8870

Kelt: Buda pest, 2022.0,"' ZC



3. melliklet
A Tdmogatott egy6b nyilatl<ozatai

Alulirott Timogatott

a) a t6ntogat6ssal kapcsolatos dokunrent6ci6ban foglaltakat tudom6sul veszern;

b) kijelentem, hogy a tiimogatiisi dokurnent6ci6ban, szerzod6sben foglalt adatok, infonn6ci6k 6s

dokumentumok teljes korfiek, hitelesek 6s megfelelnek a val6s6gnak;
c) kijelentern, hogy nincs lej6rt 6s rndg ki nem egyenlitett ad6tartoz6som (ide nem ertve a helyi

ad6kat), va I arn i nt j iiru ldk-, i I let6k -, v agy v6mtartozisom,
d) kijelentem, hogy az Aht. 48/B $-ban foglaltaknak megfelelek,
e) kijelentem, hogy az illlaml'Aztart6s alrendszereibol, Budapest Fov6ros III. Keri.ilet, 6buda-

Bdk6snregyer 0nkorm6nyzat forr6saib6l juttatott t6rnogat6sokra vonatkoz6 igdnyben, illetve
szerzoddsben a val6s6gnak megfelelo 6s nem rnegt6veszto adatokat szol96ltattaln, a tiirnogat6si
szerzod6sben v6llalt kotelezettsdgeimet marad6ktalanul teljesitern;

0 kijelentem, hogy ad6-, j6rul6k-, illet6k- vagy vSmtaftoz6sonr nincsen, illetve ha van, akkor az

6ti.itemez6si rneg6llapod6s m6solat6t rnell6kelem;
g) kijelentern, hogy az 6llamhriztaft6s alrendszereibol foly6sitott t6mogat6sb6l eredo lej5rt

tartoz6sunk nincs;
h) tudom6sul veszern, hogy az esetleges koztartoz6som megfizet6s6ig a t6mogat6st, illetve annak

esed6kes reszet a T6mogat6 akdztartozits megfizet6se 6rdek6ben visszatarthatja;
i) kijelentem, hogy szervezetiink csod, felsz6mol6si, illetve vdgelsz6mol6si eljdris alatt nem 6ll, s

v6llalorn, hogy halad6ktalarrul bejelentern, amennyiben a tSrnogat6s lezirtsiig ilyen elj6r6s
indul;

j) tudom6sul veszem, hogy a tiimogat6s nern foly6sithat6, amig ad6-, j6rul6k-, illet6k- vagy
v6mtartoz6som van, kiv6ve, ha 6tiiternezds i rn e 96 l lapod6ssal a tartozis rend ezett ;

k) ltozzijirulok ahhoz, hogy a t6mogatissal kapcsolatos adatokat 6s infonn6ci6kat a T6mogat6 a
nyilv6ntart6s6ban szerepeltesse, a hatiilyos jogszab6lyoknak megfeleloen kezelje, internetes
lronlapon kdzzetegye;
tudom6sul veszelr, hogy a tiirnogat6s az 6ltal6nos forgalmi ad6 osszeg6t is tartalnlazza, a
tSmogat6s <lsszeg6bol 5ltalSnos forgahni ad6 nem vonhat6 le;
tudom6sul veszern, hogy rnint t6rnogatott, adataimat nyilv6ntarr6sba veszik, majd nyilvrintaft6si
sz6mon kezelik; tiirnogat6ssal kapcsolatos dokument6ci6t irattrirban orzik;
tudom6sul veszern, hogy a tSmogatiis adatai nyilv6noss6gra hozhat6k;
kiv6telt kdpeznek a t5mogatott 6ltal tizleti titokk6nt megielolt adatok, felt6ve, hogy ez nem
akadiiyozza meg a koz6rdekbol nyilv6nos adat rnegismer6senek lehet6s6g6t;
kijelentem, hogy a szervezet az egyesi.il6si jo916l, a kozhasznfi jo96ll6sr6l, valamint a civil
szervezetek rniikod6s6rol 6s t6mogat6s6r6l szolo 2011. 6vi CLXXV. torvdny 2. S 22. ponda
szerinti kozvetlen politikai tevdkenysdget nern folyta!
Budapest Foviiros III. Kertilet, Obuda-Bdk6smegyer Onkorm5nyzattal kapcsolatos elsziimol6si,
szakmai besz6rnol6 lead6si h6traldka a tiirnogatott szervezetnek nincs;

r) tudom6sul veszern, hogy a v6gso pdnziigyi elsz6rnol6som a jelen t6mogat6si osszegr6l sz6l;
s) elfogadorn, hogy a tdrnogat6s szerzoddsellenes felhaszn6l6sa esetdn a megfizetd,sre ir6nyul6

kovetel6s drv6nyesitdse azonnali beszeddsi megbiz6s alkalmazisilal tortdnhet;
t) kijelentem, hogy a pilyin6kdnt rnegjelolt szervezettel szemben a kdzpenzekbol nyrijtott

tSrnogat6sok 5tLithat6s6g6r6l sz6l6 2007. evi CLXXXI. tdrv6ny 6. $ (1) bekezddse szerinti
osszefdrhetetlensig valamint a 8. $ (1) bekezddse szerinti 6rintetts6g nem 6ll fenn.

Arnerrnyiben megadott adatain-rban az elszlnol6s megtortdnt6ig viltozits k6vetkezik be, arr6l a
t6mogat6t halad6ktalanul drtesftem.

Al6ir6s/C6gszcrfi al6ir{s

A0I'II{CI'IffiCSANOS EGYESOIET
1031 BudQo4 GlrdHkr u" 33.

Pd6r&r 18m944$1.{l
ilyitvfutar6d sz6m: 8870

r)

m)

n)
o)

p)

q)
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ALAIRASI MINTA

Alulirott Mihilyfy Kldra Miria sziiletett Mihdlyfy Kl6ra Mfria (sziiletett: Pdcs, 1974.

augusztus 01., anyja neve: Dr. Petschnig Maria Zita) 1031 Budapest, Roz6lia utca 38-42, D
dp. fsz, 2. szdm alatti lakos, mint az Aquincum - Mocsfros Kiizhasznri Egyesiilet
(szdkhelye: '1031 Budapesl, Gladi6tor utca 33., Nyilv6ntart6si szilm: 01-02-0008870)
k6pvisel6jc az Egyesiilet eloirt, elonyomott vagy nyomtatott nevdhez a nevemet iin6ll6an az

al6bbiak szerint irom:

Bognirn6 Dr. G{lfi Ildikd
budapesti kdzjegyzo
1137 Budapest, Szent Istvdn park26.fsz.?.
Teletbn: (06- 1 ) 7 80-2322
Fax: (06-l) 784-2421
E-mail ; ua I li'Lkirjrj es_r,zu. hr r

Ugyszrim: 1 1040/Hl1 18612017 .

Alulirott kiizjegyzb tanirsitom, hogy ezt az aliirilsi mint6t Mihdtyfy Kl6ra M6ria sziiletett
Mihflyfy Kl6ra Mdria (sztiletett: Pdcs.. 1974. augusztus 0l,, anyja neve: Dr. Petschnig M6ria
zita) 1031 Budapest, Rozdlia utca 38-42. D dp. fsz. z. sz6m alatti lakos, aki
szemllyazonoss6g6t az el6ttem felmutatott 719t20KA sziimt szem{lyazonositd
igazolvinydval, lakcim6t az elOttem felmutatott 911795 JL sz6mf lakcimet igazoil hat6s6gi
igazolvinydvil igazolta - a mai napon el6ttem sajdt kezti neval*ir6s6val l6tta el. ---------
Az iigyfel tudom6sul vette a kdzjegyzb t6jdkoztat6sit a kdzjegyzol<rl|sz6l6 1991. dvi XLl,
I6rvdny 122. $ (2) - (10) bekezddseiben foglaltakr6l, vagyis a szem6lyazonossag ds
okmanyok elektronikus 0ton tdrt6n6 ellen6rzdsdre vonatkoz6 rendelkezdseir6l.:-----------------
Kelt Budapest,20l7. (kettdezer-tizerfietedik) 6v augusztus h6nap 17. (tizenhetedik) napj6n. --

Alulirott MIHALYFY KLARA MARIA nyilatkozom, hogy jelen aldfrjsi cimp6lddny eredeti petddnydt
Tdmogat6 r6sz6re 2o2o-ban benyrijtottam , az6ta az atitirAsicimp6ld6nyon szerepl6 adatokban

;i:[il "#,'i'H': rs b A * [,b-_ ^%frr.{*-rotr[,&y*
Aooiilamr I 800044$1.i1
Nyilv&tatdst sz6rn: S070

,,.,fJ;/rffi,, #tizj egyz.6

!, t , il,', rt I i ,l.i nr**i\-^ lzu {" }Lr l,q,*L -*
Mihflyfy Klira M{ria
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MKB Bank Nyrt.
1056 Budapest, Vici u. 38.

FELHATALMAZ6 TEVEL

havi

Egy6b felt6telek***:

Felhatalmaz6s indoka****:

Kelt: Budapest

FelhatalmazSs sorszima:

Nyilvintartdsba v6tel napja

Al6irds rendben.
rendelker6jdnel aliiirira

(banknel bejelentett m6don)

kitdlt6s6vel. A m6sik, nem kivrnt fett6tett, k6rjtik 6th[z6ssat kihLlzni.

betutjeliilje me8,,x"iellel, ha nem kivdn tov6bbifelt6teleket megadni. a beszed€si megbiziisonk6nti fets6 6rtekhatdr a beirkez6 bes2ed6s devizanem€ben €rtend6.

r" EBy6b f€lt6telek megadiisa:
Ha a besred6si m egbirdshoz jo8s.a brly alapj6n okirato{ka)t kellcsatolni, akkor az e8y6b felt6tetekben me8 kelladniaz okirat megnevez6s6t. A csatolhat6 okiratok, a
banki okiratvizsgilat 6s a banki a felet6ssdg kiziiris tekintetdben l;sd az MKB Bank Nyrt. tlzletszabilylatiinak vonatkoz6 rendelke;6seit.

"" Felhatalmaris indoka me2d csak tdj6koztat6 jellegi, kitoltdse nem kdtele26, a beszed6s teljesit6s6n6l nem vizsg6tand6.

beszed6si megbiz6sokat a nvilv6ntart6sba v6teli oaptdl a jelen felhatalmaziisban meghatSrozott fett6teteknek meSfelet6en, vatamint a 2009. dvi Lxxxv. t6rv6ny (apenzforgalmi szolgiiltat6sok nvijtlsir6l) 6s a 35/2017 MNB rendelete (a p6nzforgat; tebonyolitisi16tl et6ir6sai;ak megfetet6en tet;esitl

2022,6vt e 1s6 t6mogat6si szer6d6s

2022 ev 05 h6 23 nap

013

mET
Tisztelt MKB Bank Nyrt. !

Megbizom/megbizzuk 0naiket az aldbb megjelailt fizetisi szdmldnk terhere az aldbb megnevezett Kedvezm6nyezett 6ltal benyrijtand6
beszedesi megbiz6s(ok) teljesitds6re a k6vetkez6kben foglalt feltetelekkel:

Fizet6 f6l sziimlatulajdonos megnevezEse: AQUtNCtIM- MOCSAROS EGYESULET

Fizet6 f6l felhatalmazdssal 6rintett fizetdsi sz6ml6jdnak pdnzforgalmi jelz6szdma (csak 1 db sz;mla adhat6 meg):

10102103-4449AAOO-00000005

Kedvezmdnyezett neve: Budapest F6vSros fII.ker 6buda-86 kasmegye r 0nkormS

Kedvezm6nyezett fizet6si sziimli.idnak pdnzforgalmi jelz6szd ma (csak 1 db szemla adhato meg):

12001008 - 00131713 - 00100007

A felhatalmaz,s id6tartama*: ev h6 n pt6l iv ho naprB

2022 6v 05 ho 23 napt6l visszavon;sig

Tovibbifelt6telek**:

: - +lffi(,ncEh6'fq?titlft-
!, b) Beszeddsimegbiz6sonkintifels66rt6khat6r:

-, c) Benyrjtiisigyakorisiig:

lal d) Fedezethi6ny esetdn a sorba iillitiis id6tartama 3 5 nap (legfeljebb 35 nap)

, f) R6szfizetes nem engedelyezett (nem vdlaszthatd az e, ponttal egyiltt)

7 g) Felhatalmaziis csak a Kedvezmdnyezett irdsbeli hozzdj6ruldsdval vonhat6 vissza

700000
(pl. napi, heti, havi, negyeddv, fel6v, ev)

Bank Nyrt

ERrrzrtt
2022 t4N 23,

MKB Bank Nyrt.
Obudai Fi6ti

lo{- e, pf no ]) nap

Eank cdgs.erii aliirdsa


