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máslészt,ijl a Medgye§egyházá sport€gy€§ület (5666 Medgyesegyházá, Kossuth tól l, adósZáma:l97,tlj72_1-0,{, nyilvántaílásba vételi okjrat száma: PK.60,19i/'x'liz.; tip"i""'i *gy Attila e]nók,minl lámogalott - toVíbbiakban Támogatott köZólt az a]ulííott napon és helyen, az aIábbil! llólclckkcI:

]11'ámogani a KépviseIő,teslü]et áItal bizlosított polgáímesteri keretc terhére lámogatásl nyújt aT,imogatoil által lr,ledgyes€gyházán megszervezésle kerülő taekwondo verseny lebonyolitásához,!!laminl rZ Támogatott működé5ének elősegítéséhez. alapszabályban meghatározotr céljai, feladatai
ol.gva](isíLásíhoz,

2,/'A tá]nogntás célja elsősorban a Vels€l
vrlanrintazEgyesúleleg,,uo .u*oo,,,,u"l'''],li::illfi";;:,';:;:J,:]'ÍjÍ";:;T',T:::":'""""
kü]iinóscn az Egycsülcl admini§zllóciós. kon'munikációs. utazási ós kiküldctési, száliílási kijItségcihez.kis értókű tárgyi cszköz beszerzéseihez
spoítolvosi díiak, jálékengedétyck, 

",.".,[j'l".,l,:í",jj;"i:."ff i,Jil;i::i;*::li:.:j:;
vcrsenyek lebon)"olítási köttségenrek ós könyvelói költségek kiadásainak tánlog;tá§a,

],,/^ támogatís né.lóke: l,r0.000J_ Ft, ázltz trgyszáz_negyvcnezcr forint.
+_/ Tátnocaló l támogatási összegct jelen Szerzódés a]áírásától száInított 8 napon belüI utalja át
f ti!n()sal(Jlt 1 l 733 137,20000772 s2ímú szánlájára

5,/ Tálnog1((r(I vállaIja, a 2,/ pontban fbglallak iigyclernbe vótelóvel hogy aZ össz€g
í'elhasználásáróI legkéSóbb 20I5. jnnüár l5. napjáig sZöveges, aláírt szakmai beszámoló1 nyúj1 be aN{cLigvcscsr-házi KijZös Önkormányzati 1livatal Jegyző.jéhez. melyh€z m€l|ékeli a rclhásználáshizoIylrtaii. A szövcges besz,ímolót Támogatott elektronikus formában is továbbílja a Közijsonkolnrányzalj l-Iivatal l'etó a 4q]g!§(4!rr]i.dgJ!!§sJ]!K].h! e-mail címre. Az clszámoIás bizonylatai anriIdenkoíi adó- é§ pénzügyijogszabályok által eIőirt követeIményeknek lneg kell, hogy felelj€nek,
ó,/ '1'ímogal()tt víIIalia, hogy a lámogatás ijsszcgól a tímogatási cél megválósíLá§a óldekóbon hásználja
ic 1.

7/ rámogatoü tudomásul veszi, hogy amenn}iben a tánogatási ósszeget nem r€ndeltetéssze.űen
hllsználja feI. illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákka] megfelelően határidórei9rzolni, alonnali vi§sz:tfizetósi kötelezettsóg terheli.

§,/ fámogatoü tudomá§ul veszi, hogy amíg a támogatás összegéVel m€gfeleló€n nem számol el, újabb
lIinrogatási igényt ncm nyújthat be Támogatóhoz,

9 /'Felek rögzítjk. lro_ey Tánogatott a közpónzekból nyújtoü támogalások átláthatóságáról szóló 2007,
avi cLxXXI- törvény szerinti nyilatkozaiokat a támogatási igény benyújtasavaI egyiaJjLiteg megtette,
Jelen SZelződésben nem Szabályozott kérdéSekben a PolgáIi Törvénykönyv rendelkezéSei az i.ányadók,5lerződó Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben ."g"gy"ro,, e1olvasá§ és órtelnezé§
után saját kezLileg és jóváhagyólag aláirják.
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