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amely létrejött egyrészról Ruck Márton, Medgye§egyháZa Város Polgármestere (5ó6ó
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1,) mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészről A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 25, adósz6ma: 18390375-1-04 , nyilvántartásba vét€li okirat száma: PK. 60.1|012005l4.)
képviseli Sütő Mária Márta elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - közótt az alulírott
napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

1,/ T ímogatő a Képviseló-testület álta1 biztosított polgármesteri kerete terhéIe támogatást nyújt a
Támogatott múködésének elősegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai

megvalósitásához.

2,1 A t6mogatás célja elsósorban a Támogatott múködési, üzemeltetési, f€nntaítási költségeinek részbeni

fedezése.

Különósen az Egyesület bankibiztosítási, védőruha, védófelszerelés beszerzési, kis értékú tárgyi eszköz

beszerzéseihez és egyéb költségeihez történó hozzájárulás.

3./ A támogatás mértéke: 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint.

4.1 Támogatő a támogatá§i összeget jelen szerzódés aláííásától számított l5 napon belül utalja át

Támogatott 1 l7 33 137 -2000 180'l számú szám!ájára

5,/ Támogatott vállalja, - a 2,/ pontban foglaltak figyelembe vételéVel - hogy az összeg

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

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal legyzőjéhez, melyhez mellékeli a felhasználás
bizonylatait. A sZöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja a Polgármesteri
Hivatal felé a medgyes(d)medgyesegyhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai 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 használja

fel.

7.1 Támogatoít tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerüen

hasznő|ja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelóen határidóre

igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli.

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

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9,/ Felek rögZítik, hogy Támogatott a kozpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáíó1 szóló 2007.

évi CLXXXI, törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg megtette.

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

Szerződó Felek jelen szerzödést. mint gegyezőt, elolvasás és értelmezés

után saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgyesegyháza, 20l4. ápíilis 16.
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