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rÁrrocntÁst szBnzóoÉs
amely létrejött egyrészról Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 15666 Medgyesegyháza. Kossuth tér
l., adószáma: I57252l1-I-04, töízsszáma: 725217, statisztikai számjele: 15725211'-84lI-321'-04 )
képviseli dr. Nagy Béla GyöIgy polgármester mint támogató _ továbbiakban Támogató -

másrészről a KÉSZ-en állunk Medgyesegyháza! Alapitvány t5666 Medgyesegyháza, Kossuth
tér 25, adószáma: 18407598-1-04, nyilvántaftásba vételi okirat Száma: PK. 60.003l2013l4/I.') képviseli
Varga Márk kuratóriumi elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - között az alulírott napon
és helyen, az alőbbi feltételekkel:

l,/ Támogató a 12112015.(vI.16) Kt. hatáíozata alapján támogatást nyújt a Támogatott múködésének

elósegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához.

2.1 A támogatőS célja a KÉ,SZ-en állunk Medgyesegyháza! Alapítvány által a LEADER
program keretei között megvalósított proj€kt - a Múvelődési Ház közösségi tér felújítása -
több|etköltségeinek ellentételezés€.

3./ A támogatás méítéke: 317.168,- Ft, azaz Háromszáztizenhétezer-egyszázhatvannyolc forint.

4./ Támo9ató a támogatási összeget jelen szerzódés aláííásától számított 15 napon belül utalja át
Támogatott 53500614-1 17 55539 számli számlájára

5./ Támogatott váualja, _ a 2./ pontban foglaltak figyelembe vételével _ hogy aZ összeg

felhasználásáról legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig szöveges, aláíIt szakmai beszámolót nyújt be

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

Önkormányzati Hivatal felé a medüyes@ medgyesegyhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a

mindenkori adó-, és pénzügyi jogszabályok által elóírt követelményeknek meg kelt, hogy feleljenek.

6./ Támo.gatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cé1 megvalósítása érdekében használja
feL

'1.1 Támogalott tudomásul veszi, hogy amennyiben á támogatási összeget nem rendeltetésszerűen

használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelően határidóíe
igazoIni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli.

8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás öSszegével megfelelően nem számol el, újabb

támogatási igényt, nem nyújthat be TámogatóhoZ.

9./ Felek rögZítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáíóL szó|ó 2007.

évi CLxxxl. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette.

Jelen szerzódésben nem szabályozotl kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az r;ányad,ók.

Szerződő Felek jelen.szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, elolvasás és értelmezés
után saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.
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