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TÁMOGATÁSI SZERZÓDES

amely 1étrejött egyíészról M€dgyesegyháza Városi Önkormán yzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
1., adószáma: 15725211-2-04, törzsszáma: 72521'7, slatisztíkai számjele: |5725211-8411-321-04 \
képviseli dr. Nagy Béla György polgáfmester mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészről a Medgye§€gyháza és Bánkút M ozgá§korlátozotta k Egyesülete (5666

Medgyesegyháza, Kossuth tér 2, adószítma: 18386657-1-04 , nyilvántartásba vételi okirat száma: PK.
60.121l2002l2.) képviseli Szabó Györgyné elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - köZött
az alulírott napon és helyen, az aIábbi feltételekkel:

l./ Támogató a 6912015.(111.3l) Kl határozata alapján támogatást nyújt a Támogatott működésének

elősegítéséhez, alapszabályban me ghaíározott céljai, feladatai megvalósításához.

2.1 A támogaIás célja elsősorban az Egyesület dologi kóltségeire nyújtott támogatás, továbbá a

Támogatott múködési, üzemeltetési, fenntartási költségeinek részbeni fedezése.

3./ A támogatás mériéke: ö§sze§en 300.000,- Ft, azaz Háromszázezeí íoíilt.
4./ Támogató a támogatási összeget jelen szerzódés aláírásától számított 15 napon belül utalja át

Támogatott 53500 6 l4-1 17 47 020 számú szám|ájára

5./ Támogatott vállalja, - a 2.1 pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg

felhasználásáról legkésőbb 2016. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakrrrai be§zámolót nyíjt be

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzójéhez, melyhez me ékeli a felhasználás bizonylatait.
A §zöveg€s be§zámolót Támogatott elektronikus formában is továbbitja az Önkormányzati Hivatal íelé
a medeves@medevesewhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzűgyi
jogszabályok által elóírt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cé1 megvalósítása érdekében haszlá|ja
fel.

7,/ T ámogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszelúen

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

igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség telheli.

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 közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáró]' szóló 2007.

évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg megtette.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerzödő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés

után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírlák.

Medgleseglhaza Vdro§ Onkormányzat

dr, Nag Béla György . Sulczné i,ipcsei Zsuzsanna

EglesüIete

Szabó Györgyné
elnőkmb.,Pénzüg)i vezető

Medgyesegyháza, 2015. április 8.

polgármester


