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TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS

amely létlejött egyrészról dr. Nagy Béla György, Medgyesegyháza Yáros Polgármestere (566ó
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészról a Medgyesegyháza Sportegy€sület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1, adószáma:
l9741372-I-04, nyilvántartásba vételi okilat száma: PK. 60.195l198912.) képviseli Nagy Attila elnök,
mint támogatott - továbbiakban Támogatott - között az alulíIott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:

l./ Támogató a Képviseló-testület által biztosított polgármesteíi kerete teíhéíe támogatást nyújt a
Támogatott múködésének elősegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai

megvalósításához.

2.1 A. támogaííS célja elsósorban aZ Egyesület dologi költségeiíe nyújtott támogatás, továbbá a

Támogatott múködési, üZemeltetési, fenntartási költségeinek részbeni fedezése.

Különösen aZ EgyeSület adminisztrációs, kommunikációs, utazási és kiküIdetési, szállítási költségeihez,
kis értékú tárgyi eszköZ beszerzéseihez löíténő hozzüáíllás, illetve a tevékenységhez kapcsolódó
spoltolvosi díjak, játékengedélyek, szövetségi tagdíjak, nevezési díjak, Medgyesegyházál rend,ezendő

versenyek lebonyolítási kö]tségeinek és könyvelői költségek kiadásainak támogatása.

3./ A támogatás mértéke: 700.000,- Fí, azaz Hétszázezer forint.

4./ Támogató a támogatási összeget jelen szerződés aláitásátó| számított l5 napon belül utalja át
Támogatott l 1733I37 -2000077 2 számű számlájáta

5./ Támogatott vállalja, - a 2./ pontban foglaltak figyetembe vétglével - hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 201ó. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a

Medgyesegyházi PolgáImesteri Hivatal Jegyzőjéhez, melyhez mellókeli a felhasználás bizonylatait.
A szöveges besZámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja a Polgármesteri Hivatal felé a
medgyes@medgvesegvhaza.hu e-mail címre, Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzügyi
jogszabályok által előírt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekében használja
fel,

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

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

igazolni, azonnali visszafizetési köteleZettség terheli.

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

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9./ Felek rögZítik, hogy Támogatott a köZpénzekből nyújtott támogatások átIáthatóságáTó| szóló 2oo1.

évi CLxxxl. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv lendelkezései az irályadók.
Szerződő Felek jelen szerzódéSt, mint akaratukkal mindenben m?gegyezőt, elolvasás és értelmezés
után saját kezúleg és jóváhagyólag aláirják.
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Medgyesegyháza, 20l5. április 20.

dr. Nagy Béla


