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Tisztelt Támogatott!

Mellékelten krildöm az onkormányzat á|ta| a|áírt támogatási szerződés egy példanyát. Az aktuális
elszámoló lapot munkatársam már e-mail-ben megküldte az on részére a szerződéssel együtt. (Az
elszámoló lap letölthető még a www.ujbuda.hu oldalról, a Közigazgatás menü
Ny o mt an ány o H do kum e n tum o k almenüj ébő1. )

Az előfinanszírozásos támogatási szerződések támogatási összegeinek utalása.jelen levelem
kiküldésével egy időben történik.
Tájékoztatom, hogy a pénzeszköZök átadásának' áwételének rendjéről sző|ő 2512016. (XI. 22.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében ,,Nem fizethető ki a tómogatiis, vctg/
a megítélt támogatás kifizetését fel kell ft'iggeszteni, ha a Kedvezményezett a) egy korábbi
támogatási szerződéssel asszeftiggésben benyrijtott lejárt határidejíi elszámolása még nem került
elfogadásra, vagy b) elszámolási vagy visszafizetési késedelemben van.,'
Abban az esetben, ha a támogatást utóÍinanszírozással kérte, a pénz átutalására az elszámolás
beküldése és annak szakmai valamint pénzügyi jóváhagyása után kerül sor.
(Az e|számolások ellenőrzési eljárásáról és a határidőkről a Rendeletből tájékozódhatnak.)

Kérem, hogy az elszámoláskor a támogatási szerződés 3.) és 8.) pontjában foglaltakat
szíveskedjen szigorúan betartani, és az ott rész|etezettek szerint precízen benyűjtani az
elszámolást!
Fontos, hogy a kapott támogatási összeget, csak a 3. pontban felsorolt tételekre használhatja
fel' illefve' hogy a számlák teljesítési dátuma kizáró|ag az ugyanezen pontba foglalt
támogatási cél időtartamába kell, hogy essen.
Ahogy fentebb már említettem a szerződés 8.) pontját kérem, részletesen nézze át és annak
megfelelően adja be az elszámolást.

A hitelesítéssel ellátott számla másolatokon kívül ne feleitse el csatolni:
. a kifizetésekről szriló bankkivonatok (a kivonaton gondoskodjon a személyes, illetve nem
publikus adatok kitakarásáról)' illefve kiadísi pénztárbizonylatok (készpénzes számla
esetén) másolatát' valamint
- a szakmai beszámolót. (Kérem, hogy a szakmaÍ beszámolóban részletesen írja le, hogy mire
fordította a megítélt összeget' amennyiben mód van rí, legalább egy_ fotóval illusztrálva.)

Az elszámolásokat, ahogy azt a szerződés 8.2 pontja is rögzíti. A/4-es formátumban, egy oldalasra
másolva, (nem tíizve, nem fíizve, a lapot nem szétvagdosva!), maximum egy helyen
összegemkapcsozva kérem megküldeni az onkormányzat Programkoordinációs Csoportjába (11l3
Budapest, Bocskai út 39-4l., II. emelet202.). Kérem továbbá, hogy az összeállított anyag legelső
része a hivatalos elszámoló lap legyen.
Amennyiben a páIyázati program megvalósítása során felmerül olyan probléma, mely miatt nem
tudnának a szerződés szerint elszámolni' úgy azt haladéktalanul, de legkés őbb az elszámolási
határidő előtt 3 héttel szíveskedjen írásban jelezni, és kérvényezni a szerződés módosítását,



ug}anakkor me$eg}ezném. hog1 szerződésmódosításra csak különlegesen inooxo|t esetben
l'an mórl.

Az elszámolási határidőkön túl leadott problémák rendezésére nincs jogi lehetosée. ebben az
esetben a nem megfelelően elktiltött támogatást az onkormányzat számLájára kel|
visszautalni.
Különösen indokolt esetben az e|számolási határido meghosszabbítását is lehet kén'ényezni. A
kérelmet írásban kell benyújtani legkésőbb az elszámolási határidő napjáig. A határidő
meghosszabbításáról a Polgármester dönt. A határidő meghosszabbításának engedély.ezése esetén a
támogatási szerződést módosítani kell.

Kérem továbbá, hogy a támogatási szerződés 3. ponda értelmében a szerződésben foglalt
támogatási cél megvalósulásával kapcsolatos eseményekrol (programok, kiadványok
megjelentetése stb.) szíveskedjék értesítést, meghívót küIdeni a Kulturális és Köznevelési
Bizottság titkárának (ő fogja továbbítani a bizottsági tagok részére), valamint a
Programkoordinációs Csoport vezetője és pá|yázatokkal foglalkozó munkatársa számára e-mailen,
hogy a szerződés 1 1.) pontjában foglalt esetleges szakmai ellenőrzéseket le tudják bonyolítani.
Kivételt képeznek a tőborozási pá|yázatok, amelyekről nem kell értesítést küldeni, azonban az
elszámolást a szerződésében és jelen levélben foglaltaknak megfelelően természetesen itt is
kötelező megküldeni.

Ertesítési címek:
Gódor Ildikó' a Programkoordinációs Csoport vezetője
Varga Katalin, bizottsági titkár
Dömök Viktória' pá|y ázati ügyintéző

Munkájához sok sikert kívánok.

Budapest, 20 1 8. jűnius 22.

Üdvözlettel:

godor. ildiko@uj buda. hu
var ga. katalin@uj buda. hu
domok.viki@ujbuda.hu

)
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dr. Hoffmann Tamás
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rÁuocarÁst szuptzŐoÉs
amely létrejott egyrészről
Budapest Főváros XI. kerület Ú;nuoa Önkormányzata
Székhely: 1 1 l3 Budapest, Bocskai út 39-4l '
Adószám: |57357462-43
Bankszámlaszám: l l 784009- 1 55 1 1 00 1
KSH-szám : | 5] 351 46-84 1 1 -32| -01
képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,

másfelől a
SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete
Székhely: l l  l2 Budapest. Erdi út 2.
Bejegyzés száma:12854
Adószám: |8263233 -| -43
képviseli: Sass A,tti|a elntik
mint támogatott, a továbbiakban Támogatott

között az alábbiak szerint:

1' Támogató az I-355128/2018 számon iktatott pá|yázat' alapján, Polgárrnesteri döntéssel
támogatást nyújt Támogatott részére.

2. Támogató által meghirdetett páJ.yázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott
pá|yázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik'

3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:
Működési és fejlesztési költség

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:
- nyomtató patron és fónymásoló papír,
- vaku beszerzése (max. 60.000 Ft)'
- honlap fejlesztés (max.60.000 Ft)'
- termosz,
- tiszteletdíj.

A támogatott cél megvalósításának helye:
1112 Budapest, Erdi út 2.

A támogatással megvalósuló cél időtartama 2018. május 1. napjától 2018. december 20.
napjáig tart.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem
használhatj a fe|. Ezze| összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság
felé fizetendő AFA. illeték. vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.
Támogatott kijelenti, hogy



A+.

5.

6.

. 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám.,
valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
. csod-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-
fe l számo l ás é s vé gel s zámo|ás e lj árásró l szó l ó ny i latkozat.

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell
függeszteni' ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefuggésben benyújtott
lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási. vagy
visszafi zetési késedelemben van.

Támogatott vállaljao hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató
táb|.át helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cól a Támogatóval kötött
támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik
honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is
fel kell tüntetnie támogatás tényét.

Támogató a 3' pontban rogzitett cél megvalósítására 150.000'- Ft, azaz százötvenezer
forint vissza nem térítendo támogatást nyújt' kizárő|ag a Támogatott részére.

A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott 117|2073-21074363 számú oTP Bank
pénzintézetné| vezetett szám|á4ára. melyet Támogató a Támogatott által a|áírt
szerződés beérkezését követően teljesít.

A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenorzésének szabályait Budapest
Főváros XI. Kerület Úiuuaa onkormányzata Képviselő-testületének pénzeszközök
átadásának, átvételének rendjéről szóló 2512016. (XL 22.) önkormányzati rendelete'
valamint j elen szerz ődés tarta|mazza.

A támogatás felhasználása

Támogatott köteles a támogaÍás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni,
és nyilvántartani' arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről
Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudj on szolgálni.

7 '2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésobb 2019. január 19-ig elszámol
(Támogatási szerződés 3. számú melléklete).

8. Az elszámolás rendje:

8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról aZ alábbiak szerint köteles írásban
e l s zámo l n i . Az e|számo l ás nak tarta|maznia ke 1 l :
a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)
b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,
c) a támogatás felhaszná|ását igazo|ő számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak
a másolatát,
d) a támogatási cél érdekében kötött szerződéselímegrendelések másolatát,
e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.
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8.2 Az e|számolás minden egyes |apját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák
másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti a|áirásával szignálnia kell. Az elektronikus
feldolgozás biztosítása érdekében az e|számolás minden oldalát egyoldalasan, Al4-es
álló formátumban kell benyújtani.

Az e|számoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott
betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásáva| igazo|nia kell, hogy az
elszámo lásban fogl altak a valóságnak me gfelelnek.

Minden esetben csatolni ke|| az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó
számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, l-től kezdodően sorszámmal kell ellátni és
az e|számoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a
támogatott nevére, címére szóló, a hatályos AFA törvényben meghatározott formai és
tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható
számlamásolatokat kell csatolni.

Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett
megvalósulási időszakra eshetnek.

Nem magyar nyelvű szám|a esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint
összeg számitása - melyet aszám|án fel kell tüntetni - a felhasználás napján érvényes
(melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfo|yamon történhet.

Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülo kiadások
benyújtott szám|ák összegei arányosítással a támogatott |étszámra vetítve

számolhatók ei. A számítás valódiságát aZ elszámoláshoz csatolt könyvvizsgáiói
igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgáIatra egyébként
nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.

Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően)
bélyegzov-el vagy olvasható ráírással: ,,Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület
Ujbuda onkormányzata ......'....Sz. támogatási szerződése terhére ......Ft
összegben',.

8.9. A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni,
hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.
Ha egy szám|a tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerinti
felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell ttintetni.

8.10. Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a
támogatással kapcsolatosan AFA'levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az
elszámoláshoz benyújtott számlák AFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el'
Amennyiben a támogatott nem jogosult AFA levonásra, úgy lehetősége van a szám|ák
bruttó - azaz az AF A összesét is tartalmazó - összesének elszámolására.

8.1l Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott
támogatással, a Támogató Pénzügyi és Jogi Bizottsága határozaÍban felszólítja a
Támogatottat' hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére
eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére l5 napon belül fizesse
vissza.



9.

10 .
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A rnegvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.

A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a
közbeszerzési törvény és az AFA törvény szabá|yai szerint használható fel.

Támogató jogosult atámogatás felhasználását' illetve az abbő| megvalósítani kívánt célt
ellenőrizni' ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat,
bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és
módon helyszíni ellenorzést tartani.

|2. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idovel megszüntetni
(rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvénves.

Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a
támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számitott, a Ptk. 6:48. $-ában
meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszáml ájáta. a felmondást
követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerzodésszegésnek minósül különösen
a támogatás összegének e szerzódésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt
feladatok ellátásának azonna|i, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények.
körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés
akadáIyozÍatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási
kötelezettségek' valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti
tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása' Támogatott szerződésszegése esetén
iegfeljebb öt évre kizárható az onkornrányzat áItal biztosított támogatási
lehetőségekből.

Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valanrennyi _ jogszabály
alapjárr beszedési megbízással megterhelő fizetési szám|ájára vonatkozó, a
Támogató onkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
visszavonásig érvényes - a Tánrogatott bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt
- ,,Felhatalmazó |evél'' eredeti példánya (felhatalmaző |evé| a támogatási szerződés 2.
számu nrelléklete). Támogató az azonnaIi beszedés jogát a szerződésszegés esetén
azonnal gyakoro I hatj a.

Amennyiben Tárnogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségeit, errol haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a
támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató
bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást
készíteni. Az e|számolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési
kotelezettséget késedelmi kanrat nem terheli.

Támogatott jelen megállapodás a|áirásával' tudomásul veszi' hogy
- aZ Allami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen
megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további
megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott
neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne)
nyilvánossá gra hozza (www'uj buda.hu) ;

1 a
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- Támogató a jelen szerzodéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó
tájékoztatási és közzététel i kötelezettségének köteles eleget tenni ;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szeruődés megkötésekor átadott
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzésérol szóló végzés, hatósági
engedélyek, Alapító okirat) bekövetkezett vá|Íozásról 8 (nyolc; napo-n belül írásban
tájékoztatást adni, szükség esetén a szeruődés módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott ternrészetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után
fizetendő terheket atámogatás végső felhasználója fizeti meg.

17 . Egyéb kikötések:

l7.1 Támogatási cé| kormányzati funkciója: 084031 - Civil szervezetek műktidési
támogatása

17,2' Zá|ogog kikötése, bankgarancia, óvadék: -

18 .

19.

20.

A megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni' Jogvita esetén a
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki'

Jelen támogatási szerzcídés az a|áírás napján lép hatályba.

Polgári Törvénykönyv
szerződó felek a Budai

, Támogató
Ujbuda Onkormányzata .l Í.

dr. Hoffmann Tamás'ltrii JÚt l lJ.

polgármester r'.

Pénzügyi elIenjegyző:

A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen
értelmezték, éS a megállapodást' mint akaratukkal mindenbe n egyezőt, cégszerűen
j óv áhagy óIag a|áirták.

Budapest .  2018.  . . r  L . . . r :3 . .

SASFA Sasadi és F'arkasréti Öregdiákok
Egyesülete

.stüliÚÚilQrrasréttoregélátlí*t Eog Yes Ú | et e
,  1112 BUdapest '  É.c;  ' ' t  z '
'f'1,tl*li.l 3'.,'1Í# ; l;i'.

Ellenjegyezte:
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Támogatási szerződés 1. számú me||éklete

NYILATKOZAT

1. A nyi|atkozattevő adatai:

o Név: SASFA Sasadi és Farkasréti oregdiákok Egyesülete

o Cím (székhely, lakóhely): 1112 Budapest, Érdi út 2.

o Levelezési cím. telefon:

o Adószám (adóazonosító jel): |8263233-1-43

. AFA levonásraiogosult: igen -rrem - igen, arányosítással (a megfelelő rész

aláhúzandó!)

o A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: dr' Práger Lászlóné 06-30-382-50|2,

pragereszter@t-online.hu sasfa@t-online.hu

2. Az Önkormányzattól, céljellegű támogatásként elnyert tisszeg: 150.000 Ft

3. A támogatási cél megnevezése: működési és fejlesztési költség

4.E|számolási határidőz 20|9. ianuár l9.

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban - a
támogatás elszámolása elott bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt
haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli
köztartozásom nem á11 fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem átt csod-
felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a
vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások
szerint a meg|elölt határidőn beltil elszámolok. Tudomásul Veszem' Ilogy az önkormányzati
tám o gatás közérdekű, ny i l váno s s ágr a hozható ad atnak mi nő sü l.

r ,' ,  1 . ,

Budapest . ' l r . tK. .év. ' . . . t [  . . . . .hónap. ' [ . !Í. . .nup

^Sasad. l  és Farkasrétl
rrregd|á kok. E g yes ü Íete

S A S F A

j ii í'?''q" %.'1 Áz, :á.\t Í 3Ny l l Van ta r l á s l  s 2am:  1  2854



SASFA Sasadi és Farkasréti oregdiákok
Egyesülete

támogatott neve

Támogatási szerződés 2 sz. melléklete

1112 Budapest' Erdi út 2.

címe

FELHATALI.4.AZŐ LEVÉL

az I.3 5 5 l28 l20I8 számu támogatási igényléshez

Fellratalmazzuk bankszám|a-vezető pénzintézetünket, hogy a Btrdapest Főváros XI. Kerület

Úiuuaa Önkormányzata 11784009-15511001 számű szám|ája által benyújtott azonnali

beszedési megbízást a|'1712073-2|074363 számu számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Pénzúgyi fedezethiány esetén a követelés legfeljebb harmincöt rrapig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes működési és fejlesztési költség cé|1ára nyújtott

150.000 Ft erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

írásbel i hozzáiáru|ásával vonható vi ssza.

Budapest,

Sasadl és Farkasrétl
tregdlákok Egyeeülete
L PHSASFA
i '  t ' t2Büdápest '  E rd i  ú l2 .
l r  Adószám:  18263233.1-43
. Nyi|ván|artási szám: 12854

Bankszámla-vezető pénzintézet á|ta| tcjrténő nyilvántartásba vétel igazolása:

I .  t i  \
ilJ.Jót-.

\'r z q s
.r#

Budapest, .... 2ü1s. JÚ|,t. l. 1.

Szemán László
számlavezetési Ía rrÁ ̂s.


