
TÁMOGATÁSI SZERZÓOnS

amelY létrejÖtt egyrészről Ruck Márton, Medgyesegyháza Város polgármestere (5ó66
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészről a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7,
adószáma: l8389258-1-04, nyilvántartásba vételi okirat száma: PK. 60.10812004/4.) képviseli Gácsér
Béláné kuratóriumi elnÖk, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - között az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató a Képviselö-testület által biztosított polgármesteri kerete terhére támogatást nyújt a
Támogatott működésének elősegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai
megvalósításához.

2,/ A támogatás célja elsősorban az Alapitvány által szervezett gyermeknapi rendezvény, és kerékpáros
kirándulás és egyéb rendezvények dologi költségeire nyújtott támogatás.

3./ A támogatás mértéke: 320.000,- Ft, azaz Háromszázhúszezer forint.

4.1 'I'ámogatő a támogatási összeget jelen szerződés aláírásátót számított l5 napon belül utalja át
Támogatott I173313] -20002963-00000000 számú számlálára

5,l Támogatott vállalja, - a 2.1 pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 2a14. január 15. napjáig szöveges, aiáírt szakmai beszámolót nyújt be a
MedgYesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, melyhez meltékeli a felhasználás
bizonYlatait. A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus iormában is továbbítja az
ÖnkormánYzati Hivatal felé a nre<lg}resídrnedgyesegvhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a
mindenkori adÓ- és pénzügyi jogszabályok által előírt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

6-l Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási céi megvalósítása érdekében hasznáija
fel

7 .l Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerűen
használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja szánrlákkal megf,elelően határidőre
igazo!ni, azorrnali visszafizetési kötelez€ttség terheii.

8.1 Tárnogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegér,el megf'elelően nem számol el, újabb
támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9-l Felek rÖgzítik, hogy Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságfuől szőlő 2007.
évi CLXXXL tÖrvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény ben,v,újtásávai egyidejűleg megtette,

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő Felek jelen szerzőclést, mint akaratukkal mindcnben nregeg_r,ezőt. eIolvasás és érteltnezés
után saját kezűleg és jóváhagyólag aláíriák.

Medgyesegyháza, 2013. máius 17.
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