
TÁMOCATÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészról M€dgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kos§uth tér
l., adőszáma: t5725211-1-04, tórz§száma: 725211, statísztíkai számjele: 15'125211-84l1-32|-04 )
képviseli Ruck Márton polgármesteí mint támogató _ továbbiakban Támogató _

másrészről a Medgyesegyházi Bűnm€gelőzó és vagyonvédelmi Egyesület (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1, adőszáma:18381456-1-04 , nyilvántartásba vételi okirat száma: PK.
60.03'l/4,) képviseli Grósz Pá1 elnökhelyettes, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - közótt az
alulírott napon és helyen, az alábbi feltétel€kkel:

1,/ Támogató a 46/20|4.(IIL25) Kl. hatáíozata alapján támogatást nyújt a Támogatott múködésének
elósegitéséheZ, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához.

2.1 A íámogatás célja elsősorban az Egyesület dologi költségeire n},újtott támogatás, továbbá a

Támogatott működési, územeltetési, fenntaítási költségeinek résZbeni fedezése.

3./ A támogatás mértéke: összesen 200.000,- Ft, azaz Kétszőzezer forint.

4./ Támogatí a támogatási összeget jelen szerződés aláírásától számított l5 napon belül utalja át
Támogatott 535006 l 4- 1 0602809 számú szám|ájára

5,/ Támogatott vállalja, - a 2./ pontbal foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 2015. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be
Medgyesegyháza Közös Ónkormányzati Hivatal legyzőjéhez, rnelyhez mellékeli a felhasználás
bizonylatait. A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja aZ

Önkormányzati Hivatal felé a medgves@medgyesegvhaza,lru e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a

mindenkori adó- és pénzügyi jogszabályok által előírt köVetelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

Ó./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekében használja
fel.

7./ Támogatott tudomásul Veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerúen
használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelóen határidóre
igazolli, azonlali visszafizetési kötelezettség terheli.

8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amig a támogatás összegével megfelelóen nem számol el, újabb

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9./ Felek Iögzítik, hogy Támogatott a köZpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáről szólő 200'l.
évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette,

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányad,ók.
Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, elolvasás és érlelm€zés
után saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgyesegyháza. 20 l4. március 27.
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Medgyeseglhőza Vóros
Ruck Mórton
polgátmestér ,

]"'

zo eS


