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T ÁNIOG ATÁ S I SZERZÓDÉ,S

amely létrejótt egyrészról dr. Nagy Béla György, Medgyesegyháza Yáros Po|gármestere (5666

NIedgyesegyháza, Kossuth tér 1.) mint támogató - tovíbbiakban Támogató -

másrészról a NIedgyesegyháza Sport€gyesület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér l, adószámr:

|9'7 4I3'72- 1-04 , nyilvántartásba Vételi okilat száma: PK. 60.195ll989l2.) képviseli Nagy Attila elnijk,

mint támogatott - továbbiakban Támogatott - között az alulírott napon és helyen, az alábbi

í'eItételekkel:

1./ Támogató a Képviselő-teStiilet által biZtosított polgármeSteri kerete telhéIe támogatást nyÚÚt a

Támogatott múködésének elósegítéséhez, alapszabályban meghatáIoZott céIjai, feladatai

nregvalósításához.

2./ A támogatás célja elsősorban az Egyesület dologi költSégeile nyúrjtott támogatáS, továbbá a

Tiimogatott működési, üZemeltetéSi, t'enntartási költségeinek részbeni í'edezése,

K|ilönösen aZ EgyeSiilet aclminisztr,ációs, kommunikációs, utazási és kiktildetési, sZállítási kóltségeihez,

kis értékú tárgyi eSZköZ beszerzéseihez történó hoZZáj'rrulás, illetve a tevékenységhez kapcsolÓcló

spoltorvosi dúak, j áté kengedé lyek, szóvetségi tagdűak, nevezési díjak, Medgyesegyházán rendezendó

versenyek lebonyolítási költségeinek és könyvelői költségek kiadásainak támogatása.

3./ A tímogatís mértéke: 900.000, - Ft, azaz Kilencszázezer Forint.

4./ Támogató a támogatási összeget jelen szerződés aláírásától Számított l5 napon belül utalja át

Támogatott l 1733137-200007'72 számí számlájára

5,/ Támogatott vállalja, - a 2./ pontban tbglaltak figyelembe vételével - hogy az ósszeg

felhasználísáról legkésóbb 2017, január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a

Medgyesegyházi Polgármesteli Hivatal Jegyzójéhez, melyhez mellékeli a felhasználás bizonylatait.

A szöveges beszámolót Támogatott etektronikus formában is továbbítja a Polgármesteri Hivatal felé a

meclgycs @ med gyeseg_vhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzügyi

jogszabályok által elóírt kö vetelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

6.i Támo8atott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekében használja

fe l.

7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem lendeltetésszerúen

használja 1el. illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja szímlákkal megfelelóen határidóre

igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli.

8,/ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelóen nem szímol el, Újabb

támogatáSi igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9./ Felek rögzítik, hogy Támo8atott a köZpénzekből nyíútott támogatások átlátható s ágár ó| szóló 2oo'7.

évi CLXXXI_ törvény SZerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyúrjtásával egyidejúleg megtette.

Jelen szerzórlésben nem szabályozOtt kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Szerzódó Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, elolVasás és értelmezes

után saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.
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