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TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS

amely iétrejött egyréSzrői Medgyesegyháza YáIosi ÖnkoTmányzat (5660 MedgycsegyháZa. KoSsuth téí
1,. adószáma: l5'725211,2,o1. töízsszÁma: 7252l7, siatisztikai szárnjele: 157252ll 84l132l 04 )
képviseli dr, Nagy Bé]a Gyölgy polgármester minr úmogató - továbbiakban Támogató -

máSrészről a M€dgyesegyháza és Bánkút Mozgískorlátozottak Egy€sülete (5666

Medgyesegyháza, Kossuth tér 2, adószámaI l8386657 ] 04, nyilvántartásba vételi okir.rt számai PK.
60.12I/2,00212,) képyiseli szabó Györgyné elnök. mint támogatott - továbbiakban Támogatott - közórt
az alulírott napon éS helyen, az alábbi feltételekkeiI

1,/ Tánogató a 96/20l5,(v-7.) Kt, határozala alapján támogatást nyújt a Támogaioti működésének

elósegítéséhez, alapszabílyban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához,

2,/ A rámogatá§ célja a Medgyesegyháza és B!nkui Mozgd\koíljtUzUttrk Eg)e§ülete dltal a LEÁDBR
program k€ret€i között megvalósított ploj€kt a Művélódési Ház udvarán épülr filagória
többletköltségeinek ellentételezése,

3./ A támogatás nértékei ös§zesen 260.000l- Ft! azaz kettószáz-hatYanezel forint.

,l./ Támogató a rámogatási ös§zeget jelen szerzódés aláírásától számított 15 nlpon belü1 utalja ít
Támogatott 53500614_1 l7.17020 Számú számlájára

5-/ Támogatott válIalja, a 2,/ pontban 1bg]altak figyelernbe Vételévei , hogy rz ösSzeg

lelhasználásáról legkésóbb 2015. augNztus 31. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be

Medgye§egyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzójóhez, m€lyhez mellékeli a felhnsználás bizonylatait.
A szöveges beSzámolót Támogatoti elektroniku§ iormJbxn i\ rovtrbbiíja üz Önlorrnanyzati HiVata] felé

a medqles@medgves€§lhaza,Iru e-mail cííIiTe, Az elszámolás bizonylatai a nindenkori adó- é§ pénzügyi
jogszabályok állal e]óírt követelményeknek meg kell. hogy ltleljenek.

6,/ Támogatott válialja. hogy a támogalís összegét a tálnogatási cél megvalósí!ásn éldekében hasznátja

le1,

7,/ Támogatotr tudomásul veszi, hog} amennyiben a támogatási öSszeget n€m rendeltetés§zeíúeí

használja 1'el, illetve a pénzösszeg felha§znállísát nem tudja §zámlákkal megfelelően határidóre

igazoIni, azonnali Visszafizetési kötelezetlSég lerheli.

8,/ Támogatott tudomá§ul veszi, hogy amíg a támogatáS össz€gével megfelelóen nem Számol e1, újabb

támog3tási igényt nem nyújthnt be TámogátóhoZ,

9,/ Felek rógzítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyúútott támogatások álláthatóságáró] szóló 2007,

évi CLxxxI. tórvény sze.inti nyilatkozatokat a tánro_qarási igény benyújtásával egyidejűleg megtette.

Jelen §zerzódé§ben nem szabályozott kérdéSekben a Polgári Törvénykönyv íendelkezóse] aZ irányadók,
szerzódó Felek jelen szerzódést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, eIolvásás és értelmezés

után saiát kezú]eg és ióváhagyólag a

Eg,esiilete
Szabó Györglné

mb. Pénzüg)"i vezelő
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