
TÁMOGATÁSl SZERZÓDÉS

amely létr€jött egyrészról Medgye§egyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth téí
l,, adőszáma,, l5.I252ll-|-04, töIz§száma: 125217, statisztíkai számjele: 15725211-8411-321-04 )
képviseli Ruck Márton polgármester mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészről a Medgye§egyházi Nebulókért Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, LlJtheí utca'7,
adószáma: 18389258-1-04, nyilvántartásba vételi okirat száma: PK. 60.10812004l4.) képviseli Gácsér
Béláné kuratóriumi elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - közőtt az alulírott napon és

helyery az alábbi feltételekke1:

l./ Támogató a 46|20I4.(IIL25) Kt. hatáIozaía alapján támogatást nyújt a Támogatott működésének

elósegítéséhez, alapszabályban meghatáíozott céljai, feladatai megvalósításához.

2./ A támogatás célja elsősorban az Alapítvány á|tal szelvezett rendezvények dologi költségeire, továbbá

a Támogatott múködési kiadásaihoz nyújtott támogatás.

3./ A támogatá§ mértéke: 920.000,- Ft, aZsz Kilenc§zázhúszezeí foí|nt.

4,1 Támogató a támogatási összeget jelen szerződés aláííásától számított 15 napon belül utalja át

Támogatott 1l'7 3313'7 -20002963-00000000 sz6mí számlájára

5./ Támogatott vállalja, - a 2,/ pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg

felhasználásáról legkésóbb 2015. január 15. napjáig szóveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hiyatal Jegyzőjéhez, melyhez mellékeli a felhasználás
bizonylatait. A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja az

Önkormányzati Hivatal feló a med$,esí4]medgvesegvhaza.hu e-mail cimre. Az elszámolás bízonylatai a
mindenkori adó- és pénzügyi jogszabályok által elóírt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

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

fe1.

'7.1 Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerűen

használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelóen határidőre

igazolni, azonnali visszafizetési köteleZettség terheli.

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

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz,

9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.

évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkoZatokat a támogatáSi igény benyújtásával egyidejúleg megtett€.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irályadők.
Szerzódö Felek jelen szerzódést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezéS

után saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgyesegyháza, 20l4. máícius 27 .
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