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TAMOGATASI SZERZ6DES

III.

Keriilet 6buda-B6k6smegyer
egyr6szr6l Budapest F6v6ros
sz6mjel: 15735667-8411Fo
3.,
statisztikai
ter
(sz6khelye:
Budapest,
1033
finkorm6nyzat
321-01, AHTI azonosito: 745224, ad6sz6m: 15735667-241, sz6mlasz6m: Raiffeisen Bank,
12001008-00131713-00100007, k6pviseli. dr. Kiss L6szlo polgrirmester), mint t6mogat6st
ny[jt6 (a tov6bbiakban:,,Tdmogato")

amely

letrej

ott

I

m6sreszr5l az Aquincum- Mocsdros Kiizhasznri Egyesiilet (szekhelye: 103 Budapest,
Gladi6tor u. 33, nyilvdntartdsi sz6ma: 01-02-0008870, ad6sz6m: 18099445-l-41, sz6mlasz6m:
Budapest Bank 10102103-44490000-00000005, k6pviseli: Mihilyfy Klira elnok), mint
temogatott (a tov6bbiakban :,,T6mogatott")
(a Timogat6 6s a Timogatott a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek") kozdtl az alulirott napon 6s
helyen, az al6bbi leltdtelek szerint.

l.

A trimogat{s iisszege

6s

c6lja

1.1.

A Tdmogat6 Kepvisel6+estiiletdnek 36212020 (V.8.) hat6rozat6val irgy dontott, hogy
brutto 2 500 000 Fl, azaz brutto kettom il io'5tszivezer forint egyosszeg[i, vissza nem
t6ritend6, mrikddds celi t6mogatdst nyirjt Timogatott r6szere az L2. ponrban megielolt cdl
I

megval6sit6sa erdek6ben.

1.2. A Tiimogatott a lelen szerzodes l.t.

pontjaban meghat6rozott t6mogat6s osszeget
kiz616lag a Gladi6tor utcai Csalidi Pihen6park feladatainak ell6t6sa drdek6ben az al6bbi celra
jogosult forditani:
-,, levendul6s talaj feltj itisa,
- park tavaszi kerteszeti munk6i,
- park karbantart6si munkrii,
- fiiszerspiril helyrehozatala,
- szink6domb helyrehozatala,
- rij padok asztalok 6tfest6se,
- park dv k6zbeni fenntartiisa.
Trimogato az alitbbi feladatokat vdllalj a:
- szersz6mtdrol6 fah6z 6tadrisa,
- a szem6t rendszeres elsz6llit6sa,
- a f6k 6s a j 6tsz6eszkdzok rillapotfelmdr6se ds sztiks6g eseten jelz6s az egyestilet
fel6, intdzkedes kerese".

1.3. A Tilmogatott tudomiisul veszi, hogy az 1.1. pontban megjelolt tdmogatdsi dsszeg
visszaigdnyelhet6 iltaLinos forgalmi ad6 megfizet6s6re nem hasznilhat6 fel. Amennyiben a
Tdmogatott 6ltal6nos lorgalmi ad6 vi sszaigenyl6sdre jogosult, vagy az adot 6thriritotta, rigy a
jelen szerzodds szerint a Tamogatottat megillet6 tdmogat6s az 6ltaliinos forgalmi ad6 osszeget
nem foglalja mag6ba. Amennyiben a T6mogatott eltalanos forgalmi ad6 visszaig6nylesdre
nem jogosult, vagy az adoterhet nem h6ritotta 6t, ugy a jelen szerzodds szerint a Timogatottat
megillet6 tamogat6s az 6ltal6nos forgalmi ad6 6sszeg6t mag6ba foglalja.

1.4.

A Felek rogzitik, hogy a c6l megval6sitiisa 2020. m6jus 1. napj6t6l 2020. december 31.

napjaig tart.

2.

A szerz6d6s id6tartama

.

Jelen szerzod6s a Felek al6iriisaval jon l6tre 6s a Timogat6 6ltali alairis napj6n lep
hat6lyba 6s az 1 .4. pontban meghatirozott id6pontban szrinik meg.
2.1

3.

A t{mogatis itutaldsa

6s a

felhaszndlis m6dja

3.1.

T6mogat6 a temogates osszeget ajelen szerzodds Felek rlltali al6iresiit 6s a T6mogatott
banksz6mla-vez eto pinzintezete 6ltal igazolt Felhatalmaz6 levdl Timogatohoz val6
benyujtesat kdvet6 30 napon beliil utalja
a Temogatott Budapest Bank pdnzint6zetndl
vezetett l0l 02103-44490000-00000005 szdmI szdml|jitra.

it

3.2.

A Temogatott v6llalja - amennyiben az l. 2. pontban meghatiirozott cdl megval6sitisa
erdekdben az sziikseges hogy az 1.1. pontban megjeldlt t6mogat6s meghalad6 r6szdt saj6t
lorr6sbol biztositja.

-

3.3.

A Timogatott a timogat6s osszeg6t az 1.2. pontban meghaterozott cdlt6l eltdro celra
nem haszndlhatj a fel. Ezzel osszefiiggdsben a t6mogatis dsszege nem lordithat6 kr.il6nosen
semmilyen ad6hatraldk, kamattartoziis, illetdk, birsrlg kiegyenlitdsere, vagy lejart
koztartoziisok teljesites6re, valamint a T6mogatott szeNezet mrlkodesi kdltsegeinek
fedezdsdre.

3.4.

A Tilmogatott

a temogates felhasznAlisa sordn a Tdmogat6val koteles egyrittmrik6dni,

ds Tdmogato k6pvisel6jet a tAmogates 1.4. pont szerinti hatiirid6ben tort6no felhaszn6lds6t
akaddlyoz6 bdrmely okrol, t6nyr6l legkes6bb annak tudom6s6ra jutds6t koveto munkanapon
ertesiteni.

3.5. A Temogatott kdteles biztositani,

hogy a T6mogat6 a szerz6ddsben rogzitett cdl
megval6sit6siit ds a T6mogatott egy6b szerzod6ses k6telezettsegeinek teljesitdsdt, akar a
megval6sites befejez6se el6tt, aker a befejezdst kovetoen, kepvisel6je vagy megbizottja r6vdn
ellen5rizhesse. A tdmogatdsi osszeg mdrtekeig a Tdmogatott koteles betekint6st biztositani
nyilvintartdsaiba, konyveibe, tovibbi a jelen szerz6dds teljesit6sevel dsszefiiggdsben a
T6mogat6 rdsz6re teljes koni adatszolg6ltat6sra k<iteles. A T6mogatott koteles gondoskodni a
tdmogatdsbol beszerzett eszkozok hozzif6rhet6s6g6rol, helyszini megtekint6s6nek
lehetoseg6rol. A T6mogatott ezen tul is koteles minden, az ellen6rzeshez sztiks6ges
lelvil6gosit6st 6s egydb segitseget az ellenorz{sre jogosult r6sz6re megadni

3.6

a t6mogat6si osszeget elkrilonitetten kezelni, es a felhasznilist
dokumentdl6 sz6ml6kat, bizonylatokat, egyeb okiratokat a Temogat6 vagy egyeb ellen6rz6sre

A Timogatott kdteles

jogosult szervek 6ltal ellen6rizheto m6don kezelni, es nyilvdntartani.

3.7.

Temogatott a jelen szerz6ddsben loglaltak alapj6n t6mogatott cel megval6sul6sa
sor6n 6s annak l6trejotte utdn, a phlyizat\ besz6mol6 elfogad6s6nak 6vdben k6teles felttintetni,
hogy a projektet a Budapest F6v6ros IIL Kenilet Obuda-B6k6smegyer Onkorm6nyzata

A

tAmogatta.

4. A tdmogatds

elszimoldsa

4.1.

A Tamogatott koteles a tdmogat6si osszeg felhaszn6lisrit k6vet6 30 napon behil, de
tegk6s6bb 2o2l. janvilr 31. napj6ig szakmai 6s penzrigyi besz6mol6t (a tovribbiakban
egyi.ittesen: beszdmol6) k6sziteni 6s benytjtani a Timogat6 r6sz6re. A besziimolonak a
kdvetkezoket kell tartalmazni a:
a) szdveges szakmai drtekel6s a tamogates c6lj6nak megval6sul6sir6l (f6nyk6pekkel,
kiadv6nyokkal stb. aletamasztva legkevesebb 4 oldal terjedelemben)
b) a t6mogatott cdlra vonatkozo teljes kolts6gvet6st al6temaszt6 sz6mviteli bizonylatok
osszesit6s6t es a temogat6s felhaszn6l6s6t igazolo zdraddkolt sz6mviteli bizonylatok
hiteles mdsolatiit, valamint a kettoszdzezer forint drt6khat6rt meghalad6 6rtekii aru
beszerzes6re vagy szolgiltatis megrendelds6re ir6nyul6 szerz6dds hiteles m6solat6t a
jelen szerz6d6s mell6klet6t k6pez6 Utmutat6 alapj6n.

c)

teljessdgi nyilatkozatot a T6mogatott cegszeni al6irasival ell6tva, amelyben a
TAmogatott btintetdj ogi felel6ssege tudatiban kijelenti' hogy minden adatot a
Timogat6 rendelkezesere bocsdtott, es az alapbizonylatok a Tiimogatott elszdmol6si
nyilv6ntart6s6ban megtal6lhat6ak, valamint azok a hat6lyos jogszab6lyoknak
megfelel6en kerultek ki6llit6sra, ellogadisra es ellen6rzesre.

4.2.

A T6mogato a hataridoben benyirjtott beszimol6t szakmai 6s penzi.igyi szempontb6l

ellen6rzi es a 4.1. pontban meghat6rozott elsz6mol6si hat6ridot kovet6 30 napon behil dont
annak elfogad6sival kapcsolatban. Az iigyint6z6si hatririd6 a 4.3. pontban megjel6lt
hi6nyp6tLis id6szakrlval meghosszabbodik. T6mogat6 a besz6mol6 elfogad6s6val kapcsolatos
dontes6rSl a dontest koveto 30 napon beliil irdsban tij6koztatja a Temogatottat.

4.3.

Amennyiben a Temogatott a besz6molo benyrljtds6ra vonatkoz6 kOtelezettseg6nek
hat6rid6ben nem tesz eleget, irgy a T6mogat6 legk6s6bb 10 napon beltil legfeljebb 15 napos
hat6rid6 tiiz6s6vel felsz6litja a k6telezetts6g teljesit6sdre.

4.4.

Amennyiben a Temogatott a felsz6lit6sban kozolt hat6rid6ig nem, vagy nem
megfelel6en tesz eleget hianypotl6si kotelezetts6genek, a T6mogato jogosult a jelen
szerz6dest azonnali hatillyal lelmondani.

4.5.

Amennyiben T6mogatott nem haszn6lja fel a teljes t6mogat6s 6sszeg6t, a t6mogatds
dsszege es a lelhaszn6lt 6sszeg kozotti kiilonbozetet kdteles az 1.4. pontban meghatarozott
hat6ridSt kovet6 2 munkanapon beltil, vagy az ellen6rz6s sordn el6irt hatarid6ben visszautalni
T6mogato Raiffeisen Bank Zrt.-nel vezetett 12001008-00131713-00100007 sz6mir
szdml6jira.

a

4.6.

A Tdmogat6 k6pviseloje vagy megbizottja jogosult a t6mogates felhaszn6l6s6t, 6s az
abb6l megval6sitani kivent cdlt b6rmikor ellen6rizni, ennek sordn a T6mogatott6l az
ellen6rzdshez sziiks6ges adatokat, eredeti bizonylatokat bek6rni, valamint a Tiimogatottn6l
Tilmogatottal el6zetesen egyeztetett id6pontban - helyszini ellenorz6st tartani.

4.7.

-

a

A szakmai telj esitdsigazol6sra a Tdmogat6 rdsz6r6l Bardth Andrea Fenntarthat6sigi,
Ifirisdgi, Civil ds Nemzetisdgi Oszt6ly vezetoje jogosult.

5.

5.1.

A szerz6d6s m6dositfsa
Jelen szerzodds modositdsdra iriisban, csak a Felek egyezo akarat6val kenilhet sor.

5.2.

Amennyiben a Timogatott - neki fel nem r6hat6 okbol - nem tudja teljesiteni ajelen
szerz6ddsben vellalt kotelezetts6geit, valamint ajelen szerz6d6s 1.2. pontj6ban meghatiirozott
t6mogat6si cdl megval6sit6s6val TAmogatott - neki fel nem r6hato okb6l - k6sedelembe esik,

pontjiban meghaterozott elsz6molisi hatdrid6 lej6rta elott a Temogatott a T6mogatohoz
kizrir6lag irisban hatirido m6dosit6si kerelmet ny[jthat be. A modosit6si kerelem nem
ir6nyulhat a tilmogatott tev6kenyseg eredeti celjrinak megvaltoztat6sira 6s a jelen
szerzoddsben meghat6rozott osszegen feliili tobblet tdmogatas biztositas6ra. A m6dosit6srol a
T6mogat6nak a tiimogatisi c6l1al 6sszefiiggo feladataiban eljir6 6llando Bizottsega dont.
a 4.1.

6. A szerz6d6s megsziin6se,
6.

1.

szerz6d6sszeg6s

Jelen szerzodes megszrintethet6 irisban a Felek k6z6s megegyez6s6vel.

6.2. A jelen szerzod6s

teljesit6set a T6mogat6 megtagadhatja, ha bizonyitja, hogy a
szerzodds megkotese ut6n, ak6r az o, akitr a T6mogatott kdriilmenyeiben olyan l6nyeges
v6ltoz6s Allott be, hogy a szerz6d6s teljesit6se t5le nem v6rhato el, tov6bb6, ha a szerz6d6s
megkotdse uttln olyan k6riilm6nyek kdvetkeztek be, amelyek miatt azonnali hatiilyu
lelmondisnak van helye.

6.3. A T6mogat6 jogosult a jelen t6mogat6si szerzodest azonnali hatdllyal irrisban,
indokolva lelmondani ds a t6mogat6s visszavonis6r6l rendelkezni, ha - kiilon6sen, de nem
kiz616lagosan

a)

-

a kdvetkezo felt6telek kozril legal6bb egy leltetel bekovetkezik.

a T6mogatott a

dmogatis osszeg6t ajelen szerzoddsben foglaltakt6l elt6roen hasznalja

lel,

b) a
c)
d)
e)

f)
6.4.

T6Lmogatott az elszdmoldsi, beszdmol6si, vagy hi6nypotlesi kotelezettsdgenek
hatdrid6ben nem, vagy nem megfeleloen tesz eleget, illetve azt elmulasztja,
hitelt erdemloen bebizonyosodik, hogy a Tdmogatott a temogatesi dontdst erdemben
befoly6sol6 val6tlan, hamis adatot szol96ltatott, drtesit6si kdtelezettsdget
elmulasztotta,
a t6mogatott tev6kenys6g megval6sit6sa meghirisul, tart6s akad6lyba ritkdzik, vagy
jelen szerz6ddsben meghatirozott id6pontokhoz kdpest jelent6s kesedelmet szenved,
jelen szerzoddsben foglalt
T6mogatott neki lelr6hat6 okb6l megszegi
k6telezettsdgeit, igy krilonosen nem tesz eleget ellen6rzestrir6si, t6j6koztat6si
kotelezetts696nek.
a Tdmogatott tekintet6ben jogeros vdgzessel elrendelt csod-, felszdmolisi vagy
vegelszdmol6si eljir6s indul.

a

a

Jelen szerz6d6snek a 6.3. pontban meghaterozott m6don tort6n5 megszLintet6se eset6n
a Tdmogatott kdteles a temogates teljes 6sszeget egy 6sszegben, a felmond6s kezhezv6teldtol
szimitott 15 napon behil a Polgdri torvenykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny 6:155, $ (1)
bekezdesdben meghatarozott kamattal novelten kell visszafi zetni.

7.

Kapcsolattartds

kapcsolatos hivatalos kommunik6cio es a szerz6d6s teljesitesenek
szerz6des
el6segit6se 6rdekeben folytatott kapcsolattartiis lebonyolitiisa 6rdekeben
id6tartam6ra kapcsolattart6kat jelolnek ki.

A Felek a szerz6dessel

-

Tamogat6 r6szer6l: Barith Andrea osztalyvezet6, Fenntarthat6s6gi, Ifits6gi, Civil ds
Nemzetisegi Oszt6ly
+36-14378-848

Telefon:
E-mail:
P

lnzngyi,

el

8.1.

lserulo!. etr.sel)et

(r)

:

ottllda-l\t

Tdmogatott r6szdr6l:Mih{lyfy Kl6ra elnok
+36-70-2144454

Telefon:
E-mail:

8, Zir6
2013.

bllot[rlrea@-afurddu

sz6mol6si kdrdesekben
Koml6s Erzs6bet
+36-1-4378-687

N6v:
Telefon:
E-mail:
-

a

in !,o(?r-!r ocsarosegyt'sul,'1 lrLr

rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott kerdesekben a Polgdri T6rvenykdnyvr6l sz6l6

evi V. torveny, az

|llamhiutart6srol szolo 2011.

6vi CXCV. torvdny, az

6llamh6aart6sr6l szolo tdrvdny vdgrehajtds6rol szol6 368/2011. (XII. 3l
rendelkezeseit kell irdnyad6nak tekinteni.

) Korm rendelet

8.2.

Jelen szerzod6s elv6laszthatatlan r6sz6t kdpezik a kdvetkezd mellekletek, a szerzodds
ezekkel egyritt 6rvdnyes:

l.

2.
3.
4.
5.

6

7.

mell6klet: a T6mogatott AtlSthat6srlgi Nyilatkozata,
mell6klet: nyilatkozat a kdzpenzekb6l nyujtott tamogat6sok 6tlithat6s6g6r6l sz6l6
2007. evi CLXXXL tdrvdny szerinti 6sszefdrhetetlenseg, illetve drintettseg
fenn6lliisarol vagy hi6nydr6l,
mell6klet: a t6mogates elsz6mol6sdr6l szol6 pdnzUgyi 6s szakmai beszimol6 tartalmi
kell6kei,
melldklet: klzzdtdteli k6relem a kdzpdnzekbol nyirj tott t6mogatdsok 6tl6that6s6gar6l
s26162007. evi CLXXXI. tdrv6ny 8. $ (l) bekezd6s szerinti 6rintetts6g6r6l,
mell6klet: a Tiimogatott egydb nyilatkozatai (t6telesen, alpontokban felsorolva),
meltdklet. a Temogatott al6ir6si cimp6lddnya,
mell6klet: banki felhatalmaz6 levdl.

8.3. Jelen szerz6des ot darab, egym6ssal mindenben megegyez6, eredeti pdldiinyban
k6sziilt, amelyb6l al6iras utiin 4 p€ldiny a Trlmogatot, I p6ld6ny a Temogarottat illit meg.
8.4. A Felek a jelen szerz6desben

loglalt felt6telekkel egyetertenek, azokat kozrjrsen
ertelmeztdk 6s azt, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvas6s ut6n cdgszenien
j6vahagy6lag al6irt6k.
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Mihdlyfy Kklra

eln6k
Aquincum-Mocsdros KozhasznI
Egyesrilet
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l.

irninu

melldklet

rdsAc r N Yrr.ATKo zAT

I. A 2011.6vi CXCVI. tiirv6ny 3.8 (1) bek 1. a) pontia szerinti {tldthat6 szervezetek:

Alulirott .... (ndv), mint a ..... (c6gnev, adosz6m, sz6khely) kdpvisel6je nyilatkozom, hogy az
iltalam kepviselr szervezet a nemzeti vagyonr6l szolo 201 1. dvi CXCVI. tOrveny 3. $ (l) bek.
l. a) pontj a szerint etlethat6 szervezetnek min6stil az al6bbiak szeint (aldhizando):

-

6llam,
k6ltsegvetesi szerv,
kdztestiilet,

helyi dnkorminyzat,
nemzetis6gi onkorminyzat,
t6rsul6s,

egyhini jogi szem6ly,
olyan gazd6lkod6 szervezet, amelyben az 6llam vagy a . . . .(6nkominyzat
megnevezese) helyi onkormAnyzat ktilon-kulon vagy egyttt 100%-os reszesed6ssel
rendelkezik,
nemzetkozi szeNezet,
ki.ilfdldi .illam,
kiilfdldi helyhatosag,
ktlfoldi rillami vagy helyhat6sigi szerv ds az Europai Gazdas6gi Tersegr6l sz6l6
megillapoddsban rdszes 6llam ... . (az iilam megnevezese) szabilyozott piac6ra
bevezetett nyilvinosan mtik6d<i r6szvenyt6rsas6g.

c6gszerti aliiir6s

II. Az I. oont ald nem tartoz6 iosi

szem6lyek

vaw iosi

szem6lvis6qsel nem rendelkezd

sazddlkod6 szervezetek:

Alulirott .... (n6v), mint

a

.. . (c6g6v, ad6sz6m, szekhely) kdpvisel6je nyilatkozom, hogy az
iiltalam kepviselt szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011. 6vi CXCVI t6rv6ny 3. $ (1) bek
l. b) pontja szerint itl6that6 szervezetnek min6stil, mivel olyan (alahilzando)
- belfdldi jogi szemely,
- hilfdldi jogi szemely
- belfiildi jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szeryezet
- hilfdldi jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazd6lkodo szevezet,
amely megfelel a kovetkezo felt6teleknek:
tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosis 6s a terrorizmus finansziroz6sa megel6z6sdrol 6s
megakad6lyoz6s616l sz6l6 torvdny szerint meghat6rozott tenyleges tulajdonosa megismerheto,

l.

fu'....

2. az Eur6pai Uni6 tag6llamiban, az Eur6pai Gazdasigi Tdrs6gr6l szol6 megiillapod6sban
rdszes 6llamban, a Gazdasrlgi Egytittmiik0d6si 6s Fejlesztdsi Szervezet tagiillam6ban vagy
olyan illamban rendelkezik ad6illet5s6ggel, amellyel Magyarorsz6gnak a kettos adoaatds
elkertilds6rol sz6lo egyezmenye van,
3. nem min6stil a tArsasegi ad6r6[ 6s az osaalekad6r6l szol6 tdrveny szerint meghatirozott
ellen6rzott kiilfoldi t6rsas6gnak,
4. a gazd6lkod6 szervezetben kdzvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 250%-os tulajdonnal,
befoly6ssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6tyiseggel nem rendelkezci
gazdilkod6 szeryezet tekintetdben az 1-3. pontok szerinti felt6telek fenn6llnak.
Kelt.

(6v)

(nap)

c6gszeni al6ir6s

IfI. Civil

szervezetek.

vizitirsulatok:

Alulirott Mih6lyfy Kl6r4 mint az Aquincum-Mocs6ros Egyesi.ilet (ad6sz6m: 18099445-1-41,
sz6khely: Budapest 1301, Gladiritor utca 33 ) kdpvisel6je nyilatkozom, hogy az iltalam
k6pviselt szeryezet a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. evi CXCVI. torveny 3. $ (l) bek I c)
pontja szerint etl6thato szervezetnek min6si.il, mivel olyan (alah*zando)
civil szervezet
vizit6rsulat,
amely megfelel a kovetkez6 feltdteleknek:
1. vezet6 tisasegviselSi megismerhet6k,
2. a civil szervezet 6s a vizitd.rsulat, valamint ezek vezetl tiszsegvisel6i nem itl6that6
szervezetben nem rendelkezn ek 25%o-ot meghalad6 reszesed6ssel,
3. sz6khelye az Eur6pai Uni6 tag6llam6ban, az Eur6pai Gazdasigi T6rs6grol sz6lo
meg6llapoddsban r6szes 6llamban, a Gazdas6gi Egyiittmiikdd6si 6s Fejlesaesi Szervezet
tagdllam6ban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorsz6gnak a kettos ad6aat6s
elkeriil6ser6l sz6[6 egyezm6nye van.

-

Kelt: Budapest, 2020. jtnius

17.

Mih6lyly Kl6rdeln6k
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2.

melldklet

hI-YILATKOZAT
a kiizp6nzekb6l nyrijtott tdmogatisok itklthat6sdgir6l sz6l6 2OO7. 6vi CLXXXI. tii.rv6ny
szerinti iisszef6rhetetlens6g, illetve 6rintetts6g FENNALLASAROL, vagy EIAIIYAROL

A

P itly

itzisfl imogatott neve: Aquincum-Mocsdros Egyestlet

Term6szetes szemely lakcime:

Sziilet6si helye, ideje:
Gazdasigi t6rsas6g eset6n szekhelye:
C6gjegyz6kszima:
Ad6sz6ma:
Kdpvisel6jenek neve:
Egydb szervezet eset6n szekhelye: Budapest, l03l Gladiiitor u. 33.
Kepvisel6j 6nek neve: Mih6lyfy Kl6ra
Nyilvantart6sba v6teli okirat sz6ma: PK 60.73311999.
Nyilvintart6sba vev6 szerv megnevezese: Fovirosi Bir6sig

Kijelentem, hogy szemelyemmel, illetve a p6lyia6kdnt megielolt szervezettel szemben a
kozp6nzekb6l nyirjtott t6mogatdsok 6tl6that6srigdr6l sz6lo 200'1. €vi CLXXXL tdrv6ny
(Knyt.)

-

6. $

(l)

bekezd6se szerinti dsszefdrhetetlen sdg (negfelelSt aldhitzni,

kinlteni)

6ll fenn vagy
2. fennhll a(z) . . . rendelkez6s alapj6n
1. nem

-

8. $

(l)

bekezd6se szerinti 6rintetts6g

L nem iill fenn vagy
fennill a(z) . .. rendelkezds alapj6n

2.
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Kijelentem, hogy az 6rintetts69 kdzz6t6tel6t kiiliin iirlap csatolisdval kezdem6nyezem.

Kelt: Budapest, 2020. junius
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3.

melliklet

A tamooatas elszAmolisir6l sz6l6
p6nziiqvi 6s szakmai besz6mol6 tartalmi kell6kei

A piilyiz6 neve:
Cime:
Telefonszima:
E- mail cimer
A t6moqatoft p6lv6zat cime:

1. Rdvid szakmai beszimol6

K6rjiik, legalibb

4

oldal terjedelemben, ismertesse

programot.

l0

a

t6mogat6sb6l megval6sult

3. Utmutat6 a timoeat{s p6nziisvi elsz{mol{sihoz:

l.

Altal6nos r6sz

A p6nziigyi elsz6molis csak az el6irt form6ban, minden adat feltiintet6s6vel logadhato
e[.

A beszimol6 elk6szit6s6t, a nyilatkozat

al6iris6t (2. pont), illetve a bizonylatok
hitelesit6s6t csak arra jogosult szem6ly v6gezheti, aki alapdrtelmez6sben a szervezet
bejegyzett k6pvisel6je, vagy annak meghatalmazottja lehet.
A meghatalmazdst minden egyes elszimolishoz, p6ly6zathoz ktilon kell elk6sziteni es
melldkelni egy eredeti p6ldinyban. A meghatalmazisnak minden esetben tartalmaznia kell
a meghatalmazo es a meghatalmazott szem6lyes adatait, al6ir6s6t, es kdt tant igazolja,
hogy az okirat al6ir6ja a rdszben vagy egeszben nem dltala irt okiratot el6tttik irta al{
vagy al6ir6s6t el6tttik sajit kezti aliirdsinak ismerte el. Igazol6sk6nt az okiratot mindkdt
tanir al6irja, tov6bbri az okiraton a tanuk nev6t es - ha torv6ny elter6en nem rendelkezik lak6helyet, ennek hidnyiiban tart6zkodisi hely6t olvashat6an is fel kell tUntetni. A
meghatalmazdsban mindig egy6rtelmtien szerepelnie kell, hogy a meghatalmazott milyen
tev6kenysegek elv6gzes6re kap megbizist/flelhatalmaz6st (a tdrvenyes k6pvisel6 helyett
elkdsziti a p6nzUgyi elszimol6st, hitelesit6st, helyette minden bizonylatot al6irhat,
nyilatkozatot tehet,.)
A pdnziigyi elszdmolis illetve az esetleges hi6nyp6tlis hatiridej6t minden esetben
pontosan be kell tartani! A hatrirido elmulasztilsa eseten szankci6k6nt a tiimogatisi
dsszeg visszafizet6s6re, illewe tov6bbi t6mogat6s lelltiggeszt6s6re kenilhet sor.
Minden t6mogat6s eseten kiemelt figyelmet kell arra forditani, hogy csak a pfilydzalban
meghaterozott kikdt6seknek megfelelo kiad6sok sz6molhatok el.
T6mogatist csak a tdmogatdsi id6szakon beliil, a szerz6ddsben megjel6lt c6lokra lehet
felhaszn6lni. KUlonos figyelmet kell forditani ana, hogy a sz6mla teljesitesenek es a
kifizetes id6pontjinak is a t6mogat6si szerzodesben megjelolt t6mogat6si id6szakon
beltilre kell esnie.
A p6nziigyi elsz6mol6s sorin a szerz6d6s szerinti timogatds teljes iisszeg6vel ds az elviirt
iinr6sszel is (ha a t6mogat6si szerzSdes eloirja az Onrdsz igazol6sdt) el kell sz6molni.
Amennyiben a timogatott a szbmbra odait6lt t6mogat6st rdszben vagy eg6szben nem
tudja felhaszndlni, [gy ea halad6ktalanul koteles a temogatonak ir6sos kerelem
formrij 6ban benyujtani. Ebben az esetben a tAmogatott a fel nem haszn6lt timogat6s
0sszeg6t haladektalanul, de legkes6bb a temogates elsz6mol6siira el6irt hatririd6ig ktiteles
visszafizetni az Onkorm6nyzat Railfeisen Bank Zrt.-nel vezetett 12001008-OOl3 171300100007 sz. sziml|jira. A visszafizet6st igazol6 dokumentum hitelesitett m6solat6t a
pdnziigyi elszimol6shoz csatolni kell.
Amennyiben a szervezet AFA levondsi joggal rendelkezik, a sz6ml6k nett6 (AfA-val
csokkentett) 6rt6ke szimolhat6 el a t6mogat6s terh6re. Ha a szervezet nem rendelkezik
AfA levon6si joggal, abban .v esetben legfeljebb a szimla brutt6 iAFA-val novelt)
6sszege szimolhat6 el temogat6si cisszegkdnt.
A hi6nyp6tlisra val6 lelsz6litris f6 szabtilyk6nt e-mail lorm6j6ban tdrtdnik. A hiinyp6tl6s
elv6gzes6re I alkalommal van lehet6sdg 6s erre maximum 5 munkanap 6ll a timogatott
rendelkezds6re.

ll

L...

II.

A szdmlfk el6k6szit6se a beszimol6hoz

A penziigyi elsziimol6s alapj6t k6pez6 eredeti szimviteli bizonylatok a mindenkori ad6- es
szamviteli szabilyoknak maradektalanul meg kell, hogy feleljenek.
Elektronikus riton et66llitott 6s nyomtatott szimla eset6n a sz6mla kibocsitoj6nak
olyan dokument6ci6val kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program miikdd6sere,
haszn6lat6ra vonatkoz6 rdszletes leirest, valamint a program k6szit6je (vagy jogut6dja)
6ltal, a sz6mla kibocs6t6jinak (a program haszndl6jdnak) cimzett ir6sos nyilatkozat6t
arr6l, hogy a program maraddktalanul megfelel a vonatkoz6 jogszab6lyi el6iriisoknak.
Az eredeti szdmviteli bizonylatok zdrad6koldsa az aldbbiak szerint tiirtdnhet: Az
eredeti bizonylatra (szhml6ra, egy6b sz6mviteli bizonylatra (pl.: sziml6t helyettesit6
okirat, munkab6r-elsz6mol6si jegyz6k)) 16 kell irni: ,,Budapest Fdudros III. Keriilet'

dburla-Rdkdt*.gy",

dnkormdnyzat

202......

.timogatdsdnak terhire.......,...........

Ft

A'i
elszdmolva"

sziiveget.
A zdrad6koldsnil megengedett a rdviditds, de fontos, hogy a z6raddk szovege szdvegdben
a keriilet 6s az Onkorminyzat megielolese, a temogates 6ve, a t6mogat6s megnevezds6re
vagy hatirozat szdmira val6 hivatkozds es a szimla v6gdsszegdb6l elszimolt osszeg is
minden esetben keriilj on felttintetesre!
P6ldiul: III. Ker. Onkorm. 2020. ev\ civil szervezetek t6mogatds6ra 100 Ft elsz6molva,
vagy Obuda onkorm6nyzat6n ak 1/2020. evi (02.23) 6nk. rend. terh6re 100 Ft elsz6molva

A

bizonylatok hitelesit6se: Az eredeti sziml6t, eredeti sz6mviteli bizonylatot a
zdradekolist kovet6en fdnym6sol6s utin, tov6bb6 szerzSd6st, megrendeldst teljesitesigazolitsl is fenymiisol6s \t6n ,,az eredelivel mindenhen megegyezd hiteles misolat"
lordulattal kell hitelesiteni pontos ddtummal, c6gszerii akiirissal 6s b6lyegz6vel

(Amennyiben t6bb oldalas a m6solt dokumentum, minden oldal6t sziiksdges hitelesiteni !)
A ziraddkoldst is a hilelesitist is a bizonylaton (es nem mellette) kell elvigezni!
A bizonylatok minden oldal6t fontos lem6solni, rigyelve arra, hogy semmilyen adat ne
maradjon le r6la. Az elsz6mol6s sor6n hi6nyosan kitoltott, olvashatatlan, nem eredeti
al6irissal vagy nem szabiilyos hitelesitoi al6ir6ssal benyijtott szdmviteli bizonylat
m6solata nem fogadhato el a p6nziigyi elszimol6s sorin.
Minden, az elsz6mol6s alapj rlt kdpez6 szdmlamasolatot lel kell tiintetni ,,A sz6mviteli
bizonylatok dsszesitoje" elnevez6su t6bl6zatban. A felsorolt szfmlikat sorszimmal kell
ell6tni 6s sorba rendezni a pdnziigyi elsz6mol6s elkeszit6sekor.

III.A p6nziievi teliesit6s ieazolisa
Az elsziimolishoz benyirjtott, z6rad6kolt sz{ml6k mell6, minden

esetben csatolni

sziiksdges a p6nziigyi teljesit6st (kifizet6st) igazol6 bizonylatok hitelesitett mesolat6t,
melyek lehetnek:
dtutalds eset.in:
banksz6mlakivonat, vagy internetes szamlatort6net, ahol fel kell tiintetni a kifizetett
szimla szdmit a kiizlem6ny rovatban.
Internetes szimlatort6net benyirjtasa eset6ben csak a bank 6ltal m6r visszaigazolt,
p6nzUgyileg telj esitett 6tutal6s fogadhato el
kisztinzes saimla esetin :

o
o

t2

/^

o
o
o

kiadisi pdna|rbizonylat: Legk6sobb a szdmla kiellit6set /tirgyho- t/ kovet6 h6 15-ig
ki kell rillitani (a bizonylatokon k6rjtik, feltdtlentil trintess6k fel a kapcsolodo szdmla
sz6m6t, valamint a keszpena felvev6/ 6tvev6 szem6ly nev6t 6s
id6szaki penzt6rj elentes, vagy p6nzt6mapl6, vagy

alflirisit) vagy

napl6fokdnyv drintett oldala is megfelel6 a kifizetes igazolirsira.
A kiad6si p6na6rbizonylaton sztikseges felttintetni a kerekit6s osszeg6t is, mivel a
temogates terh6re a tenylegesen kifizetett osszeg szimolhat6 e[.
Az el6z5ekben felsorolt bizonylatok csak vonatkozo jogszab6lyokban el6irt
lorm6tumban fogadhat6ak e[ !
Az Excel trlbhiban vezeteu napl6fdkonyv es p6na6rjelent6s nem megfelel5 a pdnztigyi

a

elszAmol6skor!

IV. A tdmosat{s elsz{mol{sa

200.000 Ft sz6mladrteket meghalado kiad6s esetdn (Avr. 76 $ 2. bek szerint)
mell6kelni kell a vonatkozo szerz6d6s, megdllapod{s, illewe az irdsban visszaigazolt

A brutt6

@is

Azokban az esetekben, ahol az elsz6mol6sban adott szolg6ltatds ugyanazon szolg6ltat6t6l
tobb sz6ml6val is megielenik (p6ldiul k0nyveles, kdziizemi dijak stb.), b6r egyenk6nt
nem 6ri el a 200.000 Ft sz6mla6rtdket, akkor is sziiks6ges szolg6ltat6si keretszerz6d6s
becsatol6sa, hitelesitett misolati formiban.
G6pjdrmii kiilts6gek elszimoldsa:
o Sajdt g6pjdrmii kiilts6gek elszdmoldsa eset6n sziikseges dokumentumok:
Menetlev6l/ritnyilv6ntart6s vagy kiktildet6si rendelveny hitelesitett miisolat a
megtett t6vols6grol cel megiel616s6vel 6s iizemanyagsz6mla (rendszim
felttintet6sevel) vagy NAV altal kdzzdtetl iizemanyagtir, 6s ezek alapj6n
kesziilt koltsdgel sziimol 6s
Fenntart6si kdltsegek szimla alapj6n (rendsz6m feltrintet6s6vel)
Forgalmi engedely hitelesitett f6nymiisolata

-

-

o Sajrlt g6pkocsi hivatali c6hi haszndlatinak

kiilts6gelszdmoldsa eset6n

benyfjtand6 dokumentumok:
- Kikiildetdsi rendelv6ny/irtnyilv6ntart6s
- NAV honlapj6n kozzetefi i.izemanyagirak 6s a g6pj6rm[ alapnorma |talinya
- A NAV honlapjrin megadott kiszimol6si k6plet segitseg6vel elszimolva:
Az elszimolis vdgdsszege : X+Y
X: (megtett km x Uzemanyag6r x g6pkocsi alapnorma itakiny)/ 100
Y= km x gepkocsi fenntartisi kdlts6gatalany (9-15 Ft/km)

-

G6pj6rmti tulajdonosa 6s a szervezet kapcsolat6nak igazol6sa
Forgalmi engedely hitelesitettf6nymdsolata
Amennyiben a t6mogatiis felhaszn6l6sa sorin 6pit6si enged6ty kiiteles tev6kenys6get
szimol el (beruhrlzds, fehijitis), akkor az alibbi bizonylatok hitelesitett m6solat6nak
becsatol6sa szi.ikseges:

-

Epitdsi engedely

Villalkoz6i

szerz6d6s
Mtiszaki 6tadris- 6tv6teli jegyz6konyv, vagy teljesit6sigazoliis

Sz6ml6k, bankbizonylatok

l..l

lut-

-

o
o

Hasznilatbav6teli enged6ly
Eszkoz (T6rgyi eszkoz) nyilv6ntart6 karton(ok)
Forditott AfA bevallis, AfA analitika, NAV elfogad6 nyugta, AIA befizet6s
bankszimlakivonat6nak hitelesitett mdsolata
Kiilftildi sziml6k benytjt6sa eset6n k6rjiik mell6kelni a bizonylat adatainak magyar
nyelvre tort6n5, a Tamogatott 6ltal c6gszenien hitelesitett fordit6s6t. (nem sziiks6ges
hivatalos fordit6s!) Devizriban t6rt6no szrimlazis esetdn minden esetben sztiks6ges a
szimtdk osszeg6t ,,forintositani" az alkalmazott 6rlolyam feltiintet6s6vel.
Munkab6rek 6s jdrul6kok elszdmolisdndl sziiks6ges dokumentumok:

r

munkaszerzod6s, megbiz6si szerz6dds hitelesitett

misolata

a

m6dositrisokkal egytitt
eredeti havi munkabdrjegyz6k hitelesitett mesolata (rajta a zdraddk
szovegeben felttintetve, hogy az adott szemelyhez kapcsol6doan mely
b6relembol 6s jrirul6knbol mennyit kivinnak elsz6molni), illetve a havi
jiruldkosszesit6 (NAV jrirul6kbevallas alapjiul szolgil6 dokumentum)
hitelesitett m6solatit is sziiksdges benyrijtani.
a b6rek elsz6mol6s6hoz, a nett6 berek 6s a munk6ltat6 (vagy kifizet6) 6ltal
fizetend6 j6rul6kok - p6nztigyi teljesit6set igazol6 banki bizonylatok hitelesitett
mdsolat6t is csatolni sziiks6ges.
amennyiben indokolt, ad6foly6sz6mla kivonatot is k6nink csatolni a bevallott 6s
befi zetett j6rulekokrol.
a december havi munkab6rek esetdn megengedett a tergyevet kovet6 penztigyi
teljesit6s (SZJA tv. szerintjanu6r 10- ig).
A tirsadalmi munka elszimoldsa
Orabdr: a mindenkori kotelez6 legkisebb havi munkab6r (2020-ban 161 000
FVh6, l/160-ad rdszdvel sz6molva 1 006 Ft/ora)
Nyilatkozat a tirsadalmi munk6r6l c. dokumentum kitoltese, cdgszeni al6ir6sa
Ajind6kcsomagok, dtelcsomagok, vagy utalvAnyok adominyozds6n6l annak 6rt6k6t
feltUntetve az 6tvev6k at6ir6sdt tartalmaz6 lista hitelesitett m6solat6t kell benytjtani.

.

o

o
o

o
o

Ha az ellenorzds ugy it6li meg, akkor a jelen t6j6koztat6ban leirt vizsgdlaton tul az eredeti
bizonylatokat 6s annak k6nyvelesben valo szerepeltet6s6t, valamint a fizikai teljesitest akir a
helyszinen is megtekintheti (2011. 6vi CXCV torv6ny 54.$.).

l.l

1.

melldklet

K6ZZfT0TELI KERELEM
a kiizp6nzekbdt nyrijtott tdmogatisok 6tl6thatrisigi16l s2616.2O07,.6vi CLXXXI. tiirv6ny
E. $ (l) bekezd6s szerinti ERINTETTSEGROL
A pitlyilz,o szervezet neve.

A pilyia6 szevezet szekhelye:
Kdpvisel6jenek neve:

Nyilvintart6sba vevo szerv megnevezese:
Nyilvintartisba v6teli okirat szema:

Kijelentem, hogy a kdzpenzekb6l nyrljtott t6mogat6sok itkithatostigir6l sz6l6 2007. 6vi
CLXXXI. tdrv6ny 8. $ (1) bekezd6s6nek e) pontja szerinti,ERINTETTSEG szem6lyemmel,
illetve a p6lyizok6nt megjeldlt szervezettel szemben EN!I1!!!, mert

A

pdlydz6k6nt megieliilt alapitviny, trirsadalmi szervezet tekintet6ben az 6rintetts6g
fenndll, mert

-

vezet6tiszts6Sviseloje
az alapitveny kezel6 szerv6nel! szervezetdnek tagia, tiszts6Svisel6je,
vagy tdrsadalmi szervezet Ugyint6z6, vagy k6pviseleti szerv6nek tagia

a pilyizati eljirdsban diint6s-el6k6szit6k6nt kiizremiikiid6 szervn6l, vagy diint6st hoz6
szervn6l munkav6gz6sre irinyul6 jogviszonyban 6116 szem6ly' nem kizirt kiizjogi
tiszts6gvisel6, vagy e szem 6lyek kiizeli hozzftartoz ja.
lndokolis:
Az 6rintettseget megalapoz6 szem6ly t6rsasdgban betOltott polci6ja (a pozicio beirandd):
szervezet megnevez6se, amellyel munkavegzdsre ir6nyu[6 jogviszonyban 6ll (a szervezel
neve, szdkhelye be irandd):

A

Kozjogi tisas6g megjel6lese (a kivant rdsz alahizondo):
kdztdrsas6gi elndk, Orsz6ggyiil6s altal vdlasztoft vagy a kda6rsas6gi elndk 6ltal kinevezett

tisztsdgvisel6, orszdggyrilesi 6s az eur6pai parlamenti k6pvisel5, polg6rmester,
alpolgirmester, f6polgirmester, f6polgdrmester-helyettes, helyi onkorminyzati k6pvisel6,

helyi onkorminyzat kdpviselo+esti.ilete bizotts6g6nak tagja, k6zponti dllamigazgat6si szerv - a
2. $ (l) bekezd6s d) pont ali nem tartozo - vezet6je es helyettesei, region6lis fejlesadsi tanics
tagj aA kozeli hozzirrartozoi kapcsolat meglel6l6se (a kivant rdsz alahfizando):
hizast6rs, egyenes6gbeli rokon, drdkbefogadott, mostoha- es neveltgyermek, orokbefogado-,
mostoha- es nevel6sztilo, testver

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitoltes6vel eleget tettem a kdzp6nzekbol nyirjtott
tamogatisok itklthat6srlgarol szolo 2007. dvi CLXXXI. t6rv6ny rendelkez6seinek az
erintettsdgemet illet6en. A nyilatkozatban szerepl<i adatok a val6s6gnak mindenben
meglelelnek.

AL{irris/C6gszerii aliirds

l5

/^,'..-

5.

melldklet

A Timogatott egy6b nyilatkozatai
Alulirott Tiimogatott

a) a t6mogatdssal kapcsolatos dokument6ci6ban foglaltakat tudom6sul veszem;
b) kijelentem, hogy a t6mogatdsi dokumenticioban, szerz6desben foglalt

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

adatok,

inform6ci6k 6s dokumentumok teljes koniek, hitelesek 6s megfelelnek a valosegnak;
kijelentem, hogy nincs lejirt es meg ki nem egyenlitett ad6tartoz6som (ide nem 6rtve a
helyi ad6kat), valamint j6rul6k-, illet6k-, vagy v6mtartozrisom,
kijelentem, hogy az Aht. 48/B $-ban foglaltaknak megfelelek,
kijelentem, hogy az dllamhiztart6s alrendszereibol, Budapest F6v6ros III. kertilet
Obuda-B6kismegyer Onkormdnyzat forresaibol juttatott t6mogatisokra vonatkoz6
ig6nyben, illetve szerz6desben a val6signak megfelel6 6s nem megl6veszt6 adatokat
szolg6ltattam, a tdmogat6si szerz6d6sben viillalt kotelezettsegeimet maraddktalanul
teljesitem;
kijelentem, hogy ado-, jrirulek-, illet6k- vagy v6mtartoz6som nincsen, illetve ha van,
akkor az 6ti.itemez6si meg6llapodis m6solat6t mell6kelem;
kijelentem, hogy az rillamhdztart6s alrendszereib6l foly6sitott trimogat6sbol eredo
lej 6rt tartoz6sunk nincs,
tudomisul veszem, hogy az esetleges k6ztartozesom megfizetes6ig a t6mogat6st,
illewe annak esed6kes r6szet a T6mogat6 a koztartozds megfizet6se erdek6ben
visszatarthatj a;

kijelentem, hogy szervezetrink cs6d, felszrimol6si, illetve vegelsziimolisi elj6r6s alatt
nem 6ll, s v6llalom, hogy halad6ktalanul bejelentem, amennyiben a temogatas
lezdrisAig ilyen elj6r6s indul;
tudom6sul veszem, hogy a timogatis nem folyosithat6, amig ado-, j6rul6k-, illetekvagy virmlarlozirsom van, kiveve, ha ittitemezesi megdllapoddssal a tartozis rendezett;
k) hozz6jarulok ahhoz, hogy a temogatissal kapcsolatos adatokat 6s informiiciokat a
T6mogat6 a nyilv6ntart6s6ban szerepeltesse, a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en
kezelj e, internetes honlapon kozzercgye;
tudomisul veszem, hogy a tdmogat6s az 6ltal6nos forgalmi ad6 dsszeget is
tartalmazza, a temogat6s 6sszeg6b6l 6ltal6nos forgalmi ad6 nem vonhat6 le;
m) tudom6sul veszem, hogy mint temogatott, adataimat nyilv6ntart6sba veszik, majd
nyilvintart6si sz6mon kezelik; timogat6ssal kapcsolatos dokumenticiot irattiirban
Srzik;
n) tudom6sul veszem, hogy a temogat6s adatai nyilv6noss6gra hozhat6k;
o) kivdtelt kdpeznek a tdmogatott 6ltal uzleti titokk6nt megjelolt adatok, felt6ve, hogy ez
nem akadilyozza meg a kdzdrdekb6l nyilv6nos adat megismer6senek lehet6segdt;
p) kij elentem, hogy a szervezet az egyesiil6si jo916l, a kozhasznir jog6lldsr6l, valamint a
civil szervezetek milkod6s6r6l 6s t6mogat6s6r6l sz6l6 201l. 6vi CLXXV. tdrvdny 2. $
22. pontla szerinti kozvetlen politikai tevekenyseget nem..folytat;
q) Budapest Fov6ros III. keriilet Obuda-Bek6smegyer Onkormdnyzattal kapcsolatos
elsz6mol6si, szakmai besz6mol6 lead6si h6tral6ka a temogatott szervezetnek nincs;
nrdom6sul veszem, hogy a vegs6 p6nziigyi elszdmol6som ajelen t6mogatisi 6sszegr6l
sz6l;

j)

l)

r)

l6

ild\

'

s)

t)

elfogadom, hogy a timogatis szerz6desellenes felhaszniliisa eseten a megfizetdsre
irinyul6 kovetel6s 6rv6nyesit6se azonnali beszeddsi megbizis alkalmazisival
tortdnhet;

kijelentem, hogy a piiyilz6k6nt megieldlt szervezettel szemben a kozp6nzekb6l
nyirjtott t6mogat6sok 6tl6thatos6g6r6l szolo 2007. 6vi CLXXXI. torvdny 6. $ (1)
bekezd6se szerinti osszef6rhetetlens6g valamint a 8. $ (l) bekezddse szerinti
6rintetts6g nem iill fenn.

Amennyiben megadott adataimban az elsz6mol6s megtort6nt6ig v6ltoz6s kovetkezik be, arr6l
a t6mogat6t halad6ktalanul 6rtesitem.

Budapest, 2020.
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ALAIRASI MINTA
Alulirott Mihilyfy Kl6ra

Miria sziiletett Mihrllyfy Kl6ra M{ria (szuletett: P6cs, 1974.
augusaus 01., anyja neve: Dr. Petschnig Mrifia Zita) 1031 Budapest, Roz6lia utca 3g-42. D
6p. fsz. 2. szrim alatti lakos, mint az Aquincum Mocsdros Kiizhasznri Egyesiilet
(sz6khelye: 1031 Budapest, Gladi6tor utca 33., Nyilvrintartasi sz6m: 01-02-0008870)
k6pvisel6je az Egyesiilet el6irt, el6nyomott vagy nyomtatott nevdhez a nevemet dndll6an az
al6bbiak szerint irom:
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Mihflyfy Klira Mdria

cilli

Bogndrn6 Dr.
lldik6
budapesti kdzjegyz6
1 137 Budapest, Szent Istvii.n park26. fsz.2.
Telefon: (06-1) 7 80 -2322
Fax: (06-l) 780-2421
E-mail: galfi @kozjesyzo.hu

Ugyszirn: I

lO4O l!t/ I 1 86 l2O1 7 .

Alulirott kdzjegyzo tantsitom, hogy ezt az aldirlsi mintet Mihilyfy Kl6ra M6ria sziiletett
Mihilyfy Kl6ra M6ria (sziiletett: Pecs, 1974. augusztus 01., anyja neve: Dr. petschnig Maria
Zita) 1031 Budapest, Roziilia utca 38-42. D 6p. fsz. ). szirn alatti lakos, aki
szem6lyazonoss6g6t az el6ttem felmutatott 719120KA szirnir szem6lyazonosit6
igazolvrinyrival, lakcim6t az el6ttem felmutatott 911795 JL sz6mri lakcimet igazoi6 hat6s6gi
igazolvriny6val igazolta - a mai napon el<ittem saj6t kezii n6val6ir6s6val l6tta el. -----------Az iigyfdl tudom6sul vetie a k6zjegyz6 trij6koztatas6t a k}zjegyzol<tll sz6l6 1991. 6vi XLL
fdrv6ny 122. 5 Q) - (10) bekezd6seiben foglaltakr6l, vagyis a szemdlyazonossiig 6s
okmrinyok elektronikus irton t6rt6n6 ellen<irz6s6re vonatkoz6 rendelkez6seir6l. ------------------Kelt Budapest,20l7. (kett6ezer-tizenhetedik) 6v augusztus h6nap 17. (tizenhetedik) napjan. --

BUDAPEST BANK
Budapest Bank Zrt.
1138 Budapest, Vdcirit 193.

FETHATALMAZO TEVET

Tisztelt Budapest Bank Zrtl
Megbizom/megbizzuk dn6ket az alSbb megjelailt fizetdsi szrml6nk terh6re az aliibb megnevezett Kedvezmdnyezett 6ltal benyrijtand6
beszeddsi megbizds(okl teljesitdsere a k6vetkezdkben foglalt felt6telekkel:
Fizet6 fdl szdmlatulajdonos megnevez€se: AQU

INCUM- MOCSAROS EGyESULET

Fizet6 fdl felhatalmaziissal 6rintett fizetdsi szdml6j6nak pdnzforgalmi jelz6szdma (csak 1 db sz6mla adhat6 meg):
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Kedvezmenyezett fizet6si sz6ml6j6nak pdnzforgalmi jelz6szdma (csak 1 db szdmla adhat6 meg):
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A telhatalmaz6s id6tartama*:
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napt6l

visszavondsig

Tovdbbi felt6telek**:
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2 500 000, 00

b) Beszeddsi megbiz6sonk€nti fels6 6rt6khat6r:

(pl. napi, heti, havi, negyedev, fCl6v, €v)
havi
E d) Fedezethiany eset€n a sorba 6llitds id6tartama 3 5 nap (tegfetjebb 35 nap)
c) Benyujtdsi gyakorisdt:

'

U
E
Egy6b

f) R6szfizetds nem enged6lyezett (nem vdlaszthat6 az e, ponttal egyiltt)
g) Felhatalmaz6s csak a (edvezmdnyezett ir6sbeli hozzejiiruldsjvalvonhat6 vissza

tult6telekr.r:

Felhatalmaz6slndoka*+.r: Onkormanyzaf

Kelt:

Budapest

Tamogaras

2020 dv 06

r Afelhatalmaz6s id6tartama rdszben
kit6lt6s6vel. A mdsik, nem klv,nt
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egyikfelt6telt meg kelladnia felt6tel el6tti

feh€te[ kerjiik

6thuz6ssat

kihirni.

n€Syszog

"x"

jellet tOrt€n6 meSiebtes6vet6s

az

eh6 fett€t€tn6la ddtum adatok

"

A Tov,bbi fehetelek r6szben legalSbb egyfellatel! meg kelladnia feh6tel elotti betu
.x" jellelt6rt6no megjetijtas6vel. A nem kivant felt6teleket kdriilk iithu2niAra)
betutjeld0e meg,x" jellel, ha nem klvrn tovabbitehdteleket meSadni. A bereddsi megbiziison kdnti fels6 6rt6khatdr a be€rkez6 beszed6s devlzanem€ben 6rtend6.

"'

Egy6b felt6telek megadlra:
Ha a beszed6si meSblzSshoz iogszabi ly alapj6n oklrato(ka)t kellcsatolni, akkor az egy6b feftetetekben
me8 keltadnlaz okirat megnevezdsct- a csatolhat6
banki okiratvlzsgiilat Cs a bankia felel6ssdg ki.{rrs tekintet6ben l5sd a Eudapest Bankzrt. Urletsrab5lyzat6nak vonatkoz6
rendelkerEseit-

""

okkatot!

Felhatalmazls indoka me.6 csak t5i€ koztat6 jelle80, kitdltdse nem kiitelezS, a beszedds teljesitdsdndlnem
vazsg6land6.

zrt igazolia, hoSy az a l6bbi sorsze mon 6s nyilv6ntartesba v{teli napon ielen fethata tma zist nyilvr ntartesd ba fetvene 6s e fe thata tmar6s ta pjl
a
n
benyrijtott beszeddslmegbk6sokat a nyilvdntartesba v6teli napt6l a
ielen felhatalmazisban meghatdro.ott feltateteknek megfetetoen, vatamint a 2009. €vi Lxxxv.
tdrv€nY (a p6nforSalmi szolSdltat6sok nvijrdslrdl) 6s a 3sl2017 MNB rendelete (a p6ndor8atom
tebonyotit6sir6t) et6iresai;k me8fetet6en tetjesiti.
Budapest Bank

BUDAPEST BANK ZTt.

Felhatalmaz6ssorsz6ma: 005
Nyilvdntartdsba vdtel

napja /fuJlg.
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