
TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS

amely 1étlejött egyrészről M€dgyesegyháza Városi Önkormán yzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth téI
l., adószáma: l57252|1-2-04, töIzsszáma: 'l25217, statiszlikai számje|e: 157252l l -84l I-321-04 )

képviseli dr. Nagy Béla György polgármester mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészról a Medgyesegyházi Yarázserdő Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Hósök u. 2.,

adószáma: l8518492-1-04, nyiIvántaításba Vételi okilat száma: 0400/PK, 6001'7l20l3,) képviseli
Varga Jínosné kuratóriumi elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - köZött aZ alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

l./ Támogató a l12/20l6, (IV.26) Kt. határozata alapján támogatáSt nyújt a Támogatott múködésének

elösegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához.

2./ A támogatás célja elsósorban aZ Alapítvány által sZervezett rendezvények dologi költségeire, továbbá

a Támogatott múködési kiadásaihoz nyújtott támogatáS.

3./ A támogatás mértéke: 150.000, - Ft, azaz Százötyenezer forint,

4,/ Támogató a támogatási összeget jelen szerzódés aláírásátóI sZómított l5 napon beliil utalja át

Támogatott 53500614-I I'7 55852 szárnúr számlájára

5./ Támogatott vállalja, - a 2./ pontban foglaltak figyeIembe vételével - hogy aZ összeg

felhasználásáról legkésóbb 2017. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyítjt be a

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez, melyhez m€llékeli a felhasználás bizonylatait.
A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja az ÖnkoImányzati Hivatal felé

a medgye§@medgv!,scqvhazil.btL e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzügyi
jogszabályok által elóírt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek,

6./ Támogatott válIalja, hogy a támogatáS összegét a támogatási cél megvalóSítása érdekében használja
fel.

7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási öSszeget nem lendeltetéSszeíúen

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 megtelelóen nem számol el, újabb

támogatási igényt nem nyújthat be TámogatóhoZ,

9,/ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságár ól szóIó 2OO7.

évi CLxXxI. töIvény SZeIinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette,

Jelen szerződésben nem szabáIyozott kétdésekben a Polgári Törvénykönyv lendelkezései az irányadók.

§zerzódő Felek jelen szerződést, mint akalatukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és éItelmezés

után saját kezüleg és jóváhagyólag aláírják.
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