
TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS

amely létíejött egyrészról Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
l., adószáma: 15725211-1-04, törzsszáma: 7252|7, staíisztikai számjele: 15725211-8411-321-04 )
képviseli Ruck Márton polgármester mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészról a Boldog Otthon Alapítvány (56ó6 Medgyesegyháza, Zsilinszky u.57, ad6száma:

18394647-|-04, nyilvántartásba vételi okirat száma: PK. 60.00'712009/4.) képviseli Baloghné Süli
Beáta kuratóriumi elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogátott - közöít az alulírott napon és

helyen, az alábbi feltételekke1:

1./ Támogató a 4612014.(111.25) Kt. határozata alapján támogatást nyújt a Támogatott működésének

elósegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához.

2.1 A, támogatás célja elsősorban az A|apítYály álta]l szervezeít rendezvények dologi költségeire, továbbá

a Támogatott múködési kiadásaihoz nyíjtott támogatá§.

3,/ A támogatás mértéke: 120.000,- Ft, azaz Százhűszezer forint.

4.1 Támogató a támogatási összeget jelen szerződés aláírásától számitott l5 napon belül utalja át

Támogatott 53 5006l4-1 1'7 537 26 számí szám\ájára

5./ Támogatott vállalja, - a 2.1 pontban foglaltak figyelembe vételéVel - hogy az összeg

felhasználásáról legkésóbb 2015. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a

Medgyesegyházi Közös Önkormányzatí Hiyata1 Jegyzőjéhez, m€lyhez mellék€li a felhasználás
bizonylatait. A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja az

Önkormányzati Hivatal felé a medqyes@medgyes€gyhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bízoly|atai 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 haszr.á]'ja

fel.

7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási ósszeget nem lendeltetésszerílen

használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelóen határidóre

igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli.

8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amí8 a támogatás összegével megfelelóen nem számol el, újabb

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.

évi CLXXXI. törvény §zerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kéIdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Szerződő Fe|ek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, elolvasás és értelmezés

után saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.

Ruck Márton
polgótmester
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Medgyesegyháza, 2014. márcfus 27,


