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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!
A Történelmi Lovas Egyesület (1038 Budapest, Ezüsthegy u. 28. fszt. 1., adószáma:
19363446-1-41; képviselő: Bartos Dezső) 2021. június 17. napján egyedi támogatás iránti
kérelmet nyújtott be Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatához (a továbbiakban:
Önkormányzat) a 32 éve megrendezésre kerülő katonai hagyományőrző rendezvénysorozat
támogatásához: gyalogos felvonulás és koszorúzás megszervezéséhez.
Az igényelt támogatás összege: 100 000 forint, azaz százezer forint.
Az igényelt összeget a 32. Tavaszi emlékhadjárat keretén belül tartott gyalogos felvonulás és
koszorúzás költségeire fordítanák, úgymint a koszorúvásárláshoz, az étkeztetés -, vendéglátás
és útiköltség finanszírozására.

A Történelmi Lovas Egyesület volt az első számú alapítója a két legjelentősebb katonai
hagyományőrzéssel foglalkozó társadalmi szervezetnek: a

Magyar Huszár és

Katonai

Hagyományőrző Szövetségnek és a Magyar Hagyományőr Világszövetségnek. Az Egyesület
nevéhez kötődik Közép- Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatának,
a Tavaszi Emlékhadjáratnak a létrehozása és hagyományának hü ápolása.
Az Egyesület olyan lovas túrák szervezését tűzte zászlajára, amelyek történelmi vonatkozású
útvonalakat követnek. A túrák elsősorban Magyarország területére irányulnak, de külföldi
útvonalakra is szerveződnének. Ezek a túrák a hazai és külföldi történetírás által ez idáig
kevésbé érintett művelődéstörténeti és történelmi értékek felidézését, és az ezekre vonatkozó
ismeretek gyarapítását, terjesztését szolgálják.
A túrák résztvevői a túrák leírásán, fotózásán, filmezésén keresztül meg kívánják osztani
tapasztalatikat a szélesebb rétegekkel, előadások, filmvetítések, diabemutatók, külföldi
magyar-napok és egyéb kulturális rendezvények keretében. A túrákon résztvevők fizikai
felkészítéséről az egyesület gondoskodik, így különösen a lovaglási lehetőségek és lovas
oktatás megszervezésének keretében.
Az egyesület célja az is, hogy a magyar lovas kultúrával összefüggésbe hozható népi
mesterségeket (pl. nemezelés, szíjgyártás, kovácsolás) a megfelelő szakemberek bevonásával
felelevenítse és a kész termékeket a gyakorlatban is hasznosítsa.
Az egyesület a működéséhez és rendezvények finanszírozásához szükséges anyagi eszközöket
pályázatok útján, adományokból, az egyesület tevékenységeiből származó bevételekből és a
tagjainak hozzájárulásából biztosítja.
Immár 32 éve zajlik az a katonai hagyományőrző kulturális rendezvénysorozat, amely az
1849-es tavaszi emlékhadjárat ösvényein menetel - egy emlékhadjárat formájában.
Jelenleg öt részből áll ez a programsorozat. Egy tiszafüredi elörendezvényből, a Nagy
Menetből, ami a Hort-Hatvan-i ütközet helyszínétől Vácig tart, Budavár bevételének
ünnepéből, a Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratból, továbbá egy pomází közösségerősítö
utótendezvényből áll.
A Tavaszi Emlékhadjáratot a Hungarikam Bizottság 2020. május 21-én a Magyar
Értéktárba helyezte.
Ebben az évben két hónap halasztással indult útnak a rendezvénysorozat. Budavárban
nagyobb program megszervezésére nem, hanem egy rövid gyalogos felvonulásra és egy
koszorúzásra kerül sor.
Az ehhez kapcsolódó költségek finanszírozásához nyújtotta be az Egyesület a 100 000 forint
támogatás iránti kérelmét.
A kérelemhez csatolták a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson
kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) által meghatározott nyilatkozatokat és mellékleteket. Az Ör. 6. § (l)-(2)
bekezdése alapján támogatási igény elfogadása esetén jelen rendelet részletszabályairól szóló
Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás szerinti támogatási szerződést kell kötni a
támogatottal.
Az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján ebben a támogatási kérelemben a polgármester jogosult
dönteni. A támogatási szerződést a polgármester írja alá.
A Támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári

Önkormányzat

2021.

évi

költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet „Egyéb működési célú
pénzeszköz átadás" soron rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
.../2021. (....) NOKSB határozata
Történelmi Lovas Egyesület egyedi támogatási kérelméről

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,

Kulturális és Sport Bizottsága

a Történelmi Lovas Egyesület támogatási kérelme alapján

egyetért azzal, hogy a polgármester a Történelmi Lovas Egyesület részére a 32. Tavaszi
Emlékhadjárat

támogatása

céljából

jelen

határozat

2.

pontjában

foglaltak

szerint

felhasználható 100 000 forint, azaz százezer forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást
nyújtson.
2.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére a jelen határozat mellékletében foglaltak
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Végrehajtásárt felelős: Szervezési csoport
Budapest, 2021. június

2. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)
RENDELET ESETÉN:
1. melléklet:

A Történelmi Lovas Egyesület kérelme és mellékletei

2. melléklet:

Támogatási szerződés tervezete

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kérelem egyedi támogatás iránt

i) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):
TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET

2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma):
19363446-1-41

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Bartos Dezső - elnök
4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira: A TLE: Elmondható, hogy ez az egyesület volt az első számú alapítója a
két legjelentősebb katonai hagyományőrzéssel foglalkozó társadalmi szervezetnek, a
Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, valamint a Magyar
Hagyományőr Világszövetségnek, hinnék az egyesületnek a nevéhez kötődik KözépEurópa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatának, a Tavaszi
Emlékhadjáratnak a létrehozása, felnevelése és részben életben tartása is. ...Az Egyesület
célja:Olyan lovas túrák szervezése, amelyek történelmi vonatkozású útvonalakat követnek.
A túrák elsősorban Magyarország területére irányulnak, de külföldre is szerveződnének A
túrák által megtett útvonalakhoz kapcsolódóan a hazai és külföldi történetírás által ez idáig
kevésbé érintett művelődéstörténed és történelmi értékek felidézése, és az ezekre
vonatkozó ismeretek gyarapítása és terjesztése. A túrákon résztvevők a túrák leírása,
fotózása, filmezése útján meg kívánják ismertetni tapasztalataikat a szélesebb rétegekkel,
előadások, filmvetítések, diabemutatók, külföldi magyar-napok és egyéb kulturális
rendezvények keretébenA túrákon résztvevők fizikai felkészítéséről az egyesület
gondoskodik, így különösen a lovaglási lehetőségek és lovas-oktatás megszervezésének
keretébenAz egyesület célja az is, hogy a magyar lovas kultúrával összefüggésbe hozható
népi mesterségeket (pl. nemezelés, szíjgyártás, kovácsolás) a megfelelő szakemberek
bevonásával felelevenítse és a kész termékeket a gyakorlatban is hasznosítsa.
Az egyesület működéséhez és rendezvényeink finanszírozásához szükséges anyagi
eszközöket pályázatok útján, adományokból, az egyesület tevékenységeiből származó
bevételekből és a tagjaink hozzájárulásából biztosítja.
Immár 32 éve zajlik az a katonai hagyományőrző kulturális rendezvénysorozat,
amely az 1849-es tavaszi emlékhadjárat Ösvényein menetel — szó szerint, hiszen egy
emlékhadjárat formájában. Jelenleg 5 részből áll ez a programsorozat. Egy
tiszafüredi elörendezvényből, a Nagy Menetből, ami a Hort-Hatvan-i ütközet
helyszínétől Vácig tar, Budavár bevételének ünnepéből, a Felvidéki Tavaszi

Emlékhadjáfatból, továbbá egy pomázi közösségerősítő utóffesidezvéíiybőLEbbeíi
az évben 2 hónap halasztással indult útnak a rendezvénysorozat. Budavárban
nagyobb programot nem szervezünk, mindössze egy rövid gyalogos felvonulást és
egy koszorúzást.
Megjegyzés: a Tavaszi Emlékhadjáratot a Hungarikum Bizottság 2020. május 21én a Magyar Értéktárba helyezte.

5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése,
azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági
tanulmány): koszorú, étkezés, vendéglátás, útiköltség.

6) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó Összege:
100 000 Ft.

7) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2021 június 22.

8) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatás összege:
Budapest, 2021 június 17.

képviseletre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1) összeférhetedenségi és érintettségi nyilatkozat
2) AFA-nyilatkozat (3. számú melléklet)
*

'

[Dokumentum címe]
NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező tetmészetes személy):
-

neve:....................................................................................

-

lakcíme:................................................................................

-

születési helye:....................................................................

-

születési ideje:.....................................................................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve:...........................................................................................................................................

-

székhelye:........................................................................................................................................

-

cégjegyzékszáma:...........................................................................................................................

-

adószáma:......................................................................................................................................

-

képviselőjének neve:......................................................................................................................

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve: Történelmi Lovas Egyesület

-

székhelye: 1038 Budapest Ezüsthegy utca 28. fszt 1 .

-

képviselőjének neve: Bartos Dezső

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: 01-02-0001202

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék

II.

A pályázat/kérelem adatai
-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): Gyalogos felvonulás és
koszorúzás

III.

-

a támogatandó cél: 32 Tavaszi Emlékhadjárat

-

pályázott/kérelmezett összeg: 100 000 Ft

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

[Dokumentum címe]
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2021. június 17.

cégszerű, aláírás

Bartos Dezső elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
-

fennáll
nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:.........................................

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2021. június 17.

cégszerű aláírás

Bartos Dezső elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

NYILATKOZAT

Alulírott, Bartos Dezső a Történelmi Lovas Egyesület (adószám: 19363446-1-41) képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható feL
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2021. június 17.

cégszerű aláírás

Bartos Dezső elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, Bartos Dezső mint a(z) Történelmi Lovas Egyesület ^(székhely: 1038 Budapest
Ezüstheg}7 utca 28 fsz.l. adószám: 19363446-1-41) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat
aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest L kerület Budavári Önkormányzat (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) — az Áht 50. § (1) bekezdése
értelmében — nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Történelmi Lovas Egyesület
(a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1)
bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom
visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az
Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles
azonnali hatállyal — illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni
tudjon — felmondani vagy — ha a szerződés teljesítésére még nem került sor — a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Budapest, 2021. június 17.

cégszerű aláírás

Bartos Dezső elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható szervedet:
a}±- a^állam, a költségvetési sitin', a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházijogi személy, ag olyangazdálkodó sgemzel,
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzót külön-külön vagy együtt 100%-os léssysedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság
a külföldi állami vagy helyhatóság szerv és az Európai Gazdaság Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozottpiacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság
b) az olyan belföldi vág/ külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel a következőfiUétekknekz
baft- tulajdonosi szerkezete, apénzmosás és a terrorizmusfinanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárólszóló lörvétry szerint meghatározott térrykges tulajdonosa
megismerhető,
bb) az liurripai Unió tagállamában, az liurópai Gazdaság Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szeriül meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vág közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vág szavazatijoggal bírójogi személy,jogi személyiséggel nem
rendelkezőgazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerintifeltételekfennállnak;
c) aza ciril szervezel és a vígtársulat, amely megfelel a következőfeltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vígtársulat, valamint egek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai t hió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tazáttamában vagy okán államban van, amellyelMazsarorszáinak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló eztezméme van;

Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 0100/Pk.61477/1990

Kivonat
a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól.
Az adatlekérés időpontja: 6/2/21 2:46 PM
i.

A szervezet nyilvántartási száma:

2

A szervezet neve: Történelmi Lovas Egyesület

3.

A szervezet rövidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve

4.

A szervezet idegen nyelvű elnevezése:

5.

A szervezet típusa: Egyesület

Jogerő: 1990.02.08

Az egyesület formája:egyesület

Jogerő: 1990.02.08

A szervezet székhelye: 1038 Budapest, Ezüsthegy utca 28. fsz./1.

Jogerő: 2015.07.04

6.
8.

9.(1)

01-02-0001202

Jogerő: 1990.02.08
Jogéra: 1990.02.08
1

Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

1

1

A képviselő neve: Bartos Dezső

Jogerő: 2019.10.11
25

Anyja neve: Nővé Terézia
Lakóhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca 20.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
terjedelme: Általános
A
A
A
A
10.

megbízás időtartama:5 év
megbízás megszűnésének időpontja:2024.07.05
megszűnés tényleges időpontja:
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

A Szervezet célja: Lovastúrák szervezése, amelyek történelmi vonatkozású útvonalakat követnek, művelődéstörténeti és

Jogerő: 2010.04.07
12

történelmi értékek felidézése, ezekre vonatkozó ismeretek gyarapítása és terjesztése, lovas és katonai
hagyományőrző rendezvények rendezése.
11.

Jogerő: 2010.04.07

A szervezet cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység

12.

A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve

13.

A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2019.02.22

21.

Közhasznú jogállás: Közhasznú

22.

A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus cím nincs bejegyezve

23.

A szervezet adószáma: 19363446-1-41

24

A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

12

Jogerő: 2019.10.11
25

Jogerő: 2015.07.04
19
Jogerő:
Jogerő: 2015.03.10

Jogerő: 2015.03.10

Adószám megszerzésének/felfüggesztésének/törlésének időpontja: 1987.02.17
25.

A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve

26.

A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: időpont nincs bejegyezve

27.

A szervezet statisztikai számjele:!9363446-9499-529-01

28.

A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Bejegyzett

Jogerő: 2015.03.18

Jogerő: 2016.04.12

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2016.04.12
29.

19

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

oldal: 1/2

Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 01 OO/Pk.61477/1990

so. A

szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): Szervezeti egység nincs bejegyezve

31. A szövetséget létrehozó szervezetek listája:
32.

Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve

33. Jogutód

szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

34

Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs

35,
se.

Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

39.

Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

ZÁRADÉK
A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Budapest, 2021.06.02
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 6828688168/2021/NAV
Ügyintéző: Balogh Erika
Telefonszám: (1) 427-3200
Ügyszám: 7363177799

ADÓIGAZOLÁS
A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján
igazolom, hogy
TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET
19363446-1-41
1038 BUDAPEST EZÜSTHEGY UTCA 28. FSZ.em. 1.a.
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Bethlen Gábor Alapítvány eljárásához, támogatás
igénylés céljára adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2021. június 16.
Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Balogh Erika
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 3685161684022181267838136

Ügyfélszolgálati Osztály 1.
1132 BUDAPEST VÁCI ÚT 48/C-D. Telefonszám: (1) 237-2500 Fax: (1) 237-2643
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Bartos Dezső Gyula (született: Budapest, 1969. december 05., anyja neve: Nővé
Terézia) mint a Történelmi Lovas Egyesület (székhelye: 1038 Budapest, Ezüsthegy utca 28.
fsz./l.; nyilvántartási száma: 01-02-0001202) elnöke az egyesületet akként jegyzem, hogy az
egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a nevemet önállóan
az alábbiak szerint írom:

Bartos Dezső Gyula

Dr. Steiner Erika közjegyző
Budapest III. kerület 2. sz. közjegyzői székhely
Cím: 1034 Budapest, Kecske köz 12.
Telefon: (+36 1) 250-3659, 387-5558, 453-0468, Fax: (+36 1) 453-0469
e-mail: info@drsteiner.hu

Ügyszám: 11018/H/543/2018.

Alulírott közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy ezt az aláírási címpéldányt Bartos Dezső Gyula
(született: Budapest, 1969. december 05., anyja neve: Nővé Terézia) 2028 Pilismarót, Rákóczi
Ferenc utca 20. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 986058SA számú
személyazonosító igazolványával, lakcímét a 899899LE számú lakcímet igazoló hatósági
igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.----------------Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991.
évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on
line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.--------------------------------------------------------Kelt Budapesten, 2018. (kettőezer-tizennyolcadi^jévmájus hó 10. (tizedik) napján.

/®\ M/Pi
drl Romhányi-Meleg Ai
j Jozj egyzőhelyette/s
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Támogatási szerződés
amely létrejött egyrészről:
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Törzskönyvi azonosító: 735649
Adószám: 15735643-2-41
Bankszámlaszám: 12010154-00379543-00100000
képviseli: Váradiné Naszály! Márta polgármester
a továbbiakban: Támogató,
másrészről:
a Történelmi Lovas Egyesület
Székhely: 1038 Budapest Ezüsthegy u. 28. fszt. 1
Adószám: 19363446-1-41
Bankszámlaszám:........
Képviselő: Bartos Dezső elnök
a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (VI...) önkormányzati határozata alapján
az alább részletezett feltételekkel
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.
2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletében meghatározott „Egyéb működési célú pénzeszköz
átadása"sor terhére
100 000 Ft, azaz százezer forint összegű támogatást biztosít,
amelyet a Támogatott ......... Banknál vezetett .....................
támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal.

számú számlaszámára, a

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a 32. Tavaszi Emlékhadjárat rendezvényre és a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2021. (VI.
..)
önkormányzati
határozatában
meghatározottak szerint használható fel.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
melyről jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.
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5. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra. hogy a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira
vonatkozóan. Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú
melléklete.
6. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.
7. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének,
a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
8. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani.
A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve
teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat
terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.
9. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az
alább felsorolt törvények előírásaira:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra
történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses
feladat teljesítése érdekében történt.
10. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval
és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
11. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5.
számú melléklete tartalmazza.
12. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók
13. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 3. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.
14. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
a.

Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel,
vagy
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b.

Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben
rögzített
jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
15. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.
16. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat
megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali
hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell
számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki
napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt
bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.
17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 14. pontban rögzített elállása, valamint
a 16. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt
banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás
igényléséből.
18. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint a 20. pontban meghatározott pénzügyi elszámolás határidejeként megjelölt
időpontokig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és
hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával),
valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi
elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros
I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.
19. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához" című, jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint
teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. számú
melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 2. pontja
szerinti összeg tekintetében a jelen szerződés aláírása és a felhasználási határidő napja
közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli
bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
A felhasználás, valamint a pénzügyi elszámolás határideje.
20. A Támogatás jelen szerződés aláírásától 2021. augusztus 31. napjáig használható fel és
Támogatott legkésőbb 2021. október 31. napjáig köteles tételesen és hitelesen elszámolni.
21. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a
Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 19. pontjában foglaltak szerinti
kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8
napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 20. pontjában rögzített inkasszó jogát.
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Egyéb rendelkezések
22. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként
nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

meghatározott

23. Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót
feltünteti.
24. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
Kelt, Budapest, 2021.________________ "
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Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. Áfa-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. A Támogatott által benyújtott egyedi támogatás kérelem

