
TÁMoGATÁSt SZF.BZóDÉ,S

amely létrejött egylészról dr. Nagy Béla Gyórgy, Medgyesegyháza Yáros Polgármestere (56ó6
Medgye§egyháza, Kossuth tór 1.) mint támogató , továbbiakban Támogató -

másrészról a Medgye§egyháza Sportegyesület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér l, adószáma:

19741372-1-04, nyilvántaításba vételi ökirat sZáma: PK. 60,195l198912.) képviseli Nagy Attila elnök,
mint támogatott - továbbiakban Támogatott - kőzött az alulíIott napon és helyen, az a|ábbí
feltételekkeI:

l./ Támogató a Képvisetó-testütet által biztosított polgáImesteíi kerete terhére támogatást nyújt a
Támogatott működésének elősegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai

megvalósításához.

2./ A tőmogatős célja elsósorban az Egyesület dologi költségeire nyújtott támogatás, továbbá a

Támogatott múködési, üzemeltetési, fenntartási költségeinek fészbeni fedezése.

Különösen az Egyesület adminisztrációs, kommunikációs, utazási és kikütdetési, szállítási költségeihez,

kis értékű tárgyi eszköZ beszerzéseihez íöííénő hozzájárnlás, illetve a tevékenységhez kapcsolódó

sportoívosi díjak, játékengedélyek, szövetségi tagdíjak, nevezési díjak, Medgyesegyházál rendezenóő

versenyek lebonyolítási költségeinek és könyvelói költségek kiadásainak támogatása.

3./ A támogatás mértéke: 500.000; - Ft, azaz Ötszázez€r forint,

4./ T 6mogaíó a támogatási összeget jelen szerzódés aláírásától számított 15 napon belül utalja át
Támogatott 1 17 33 l37 -2oo007 7 2 számí szám|őjfu a

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

felhasználásáról legkésőbb 2016. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a'
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzójéhez, melyhez melléketi a felhasználás bizonylatait.
A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbitja a Polgármesteri Hivatal felé a

medgves@medgvesegvhaza.h4 e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai 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
fe l.

7.t 'íámogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerűen

használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelően hatáíidóre

igazol ni. azonnal i r isszafizetési köte|ezettség lerheli.

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

támogatási igónyt nem nyújthat be TámogatóhoZ.

9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáró| szó|ó 2007.

éVi CLxxxI. tófvény szerinti nyilatkoZatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgáíi Törvénykönyv rendelkezései az irányaclók.

Szerzödő Felek jelen szeíződést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, elolvasás és értelmezés

után saját kezúleg és jóváha gyíIag aláírják.

Medgyesegyháza. 20l5. április 29.

dr. Nag1 Béla György
polgórmester

Nagy Attila
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