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TÁMoGÁTÁsr szrnzólÉ s
amely létrejött egyíészről Medgyesegyháza Városi Önkormányz^t (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
1., adószáma: 15'125211-2-04, löfzsszáma: 725211, statiszllkai számjele: 15725211-8411-321-04 )
képviseli dr. Nagy Béla György polgármester mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészről a Medgyesegyházi Evangétikus Egyházközség (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
3, ad.ószáma: 19980412-r-04, nyilvántartásba vóteli okirat száma: 0003/2012 EMMI, egyházon belüli
nyilvántartási száma: MEE-Ko13ol20l2,) képviseli Zsiros Lilla lelkész, mint támogatott -

továbbiakban Támogatott - kőzőIt az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel;

l./ Támogató a 69/2015.(III.3l) Kt. hatáíozata alapján támogatást nyújt a Támogatott mílködésének

elósegítéséhez, alapszabályban me ghaíáíozott céIjai, feladatai megvalósításához.

2./ A támogatás célja elsósorban az Egyházközség dologi költségeire, továbbá a Támogatott működési
kiadásaihoz nyújtott támogatás.

3./ A támogatás mértéke: 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint.

4.1 Támogató a támogatási összeget jelen szerzódés aláírásától számított 15 napon belül utalja át
Támogatott 53 5006 14- 1 1 75 1 39 1 számú számlájára

5./ Támogatott vállalja, - a 2./ pontbal foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 2016. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzójéhez, melyhez mellékeli a felhasznátás bizonylatáit.
A sZöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbitja az Önkormányzati Hivatal felé
a medgves@medgveseeyhaza.hu e-mail círnre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzügyi
jogszabályok által elöíIt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

6.1 Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása órdekében használja
fel.

7.1 Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerúen

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

igazolni, azonlalí visszafizetési kötelezettség terheli.

8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegéVel megfelelóen nem számol el, rijabb

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a kozpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szőló 2007,

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

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az írányadók.
Szetződö Felek jelen szeíződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés
után saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgy esegy házi Evangélikus
Egyházközség

Zsíros Lilla
lelkész

Medgy esegyháza, 2015. április 8.
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