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Érkezési szám

4l
Az éíkezés narl'a:

lai§ Mil. 3 1TÁMOGATÁS I SZEF.ZÓDÉ,

amely létrejött egyréSZról
Medgyesegyháza, Kossuth

dr, Nagy Béla György, Medgyesegy Város (5666
lér l.) minl timogltó - toVjbbiakbrn T

másl,észról a Medgyesegyháza sportegyesúlel {5ó66 Medg;esegyhiza. Korruth tér l, ldó,iimá;
l914l3"l2-1-04, nyilvántartásba vételi okirat sZáma: PK, 60.195lIg8912.) képviseli Nagy Attila elnök,
mint tímogatott - továbbiakban Támogatott - között az alulí1.ott napon és helyen, az alribbi
í'eltéteIekkeI:

l,/ Támogató a KépviSelŐ-testület által biZtosított poIgármeSteri kelete terhéIe támogatást nyíút a
Támogatott működésének elósegítóséhez, alapszabályban meghatározott céljai, í'eladatai
megvalósításához.

2./ A támogatás célja elsósorban az Egyesület dologi költségeire nyíúbtt támogatás, tovíbbá a
Támogatott múködési. üzemeltetésj, í'enntartáSi költségeinek részbeni í'edezése.

K|ilÖnÖsen az Egyesület adminisztrációs, kommunikációs, utazáSi és kiktiIdetéSi, szállítáSi költségeihez,
kis éItékű tárgYi eszköz beszerzéseihez történó hozzájárulás, illetve a tevékenységhez kapcsolódó
spoltoIvosi díjak, játékengedélyek, szövetségi tagdúak, nevezési díjak, Medgyesegyházán rendezendó
versenyek lebonyolítási költségeinek és könyvelói költségek kiadásainak támogatása.

3,/ A támogatáS mértéke: 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer Forint.

4,/ Támogató a támogatáSi összeget jelen SZerZódés aláíráSától SZámított I5 napon belül utalja át
Támogatott l l733l3'7 -20000772 számú számlájára

5,/ Támogatott vóllalja, a 2./ pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg
t'elhasználásáról legkésóbb 2017. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszímolót nyújt be a
Medgyesegyházi Polgármesteri HiVatal JegyZőjéhez, melyhez mellékeli a felhasználás bizonylatait.
A SZÖveges beszámolót Támogatott elektronikus tbrmában iS továbbítja a PoIgáímesteri Hivatal t'elé a
!:qd-cy9ie_!r9dcy9§§syr jrz4iu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzLigyi
jogszabályok által előírt kö vetelményeknek meg kell, hogy feleljenek,

6,/ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatáSi cél megvalósítása érdekében használja
fe l.

7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszet,uen
használja Í'el, illetve a pénZöSSzeg felhasználáSát nem tudja számlákkal megttlelően határidóIe
igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli,

8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelóen nem számol el, újabb
támögatási igényt nem nyúúthat be Támogatóhoz.

9,/ Felek rögzítik, hogy Támogatott a köZpénzekbóI nyúútott támogatísok átláthatóságár óI szóló 200,7.
évi c]-xxxl. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásávll egyidejúleg megtette.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgtiri Törvénykönyv rendeIkezései az irányadók.
Szerzódő Felek je|en szerzódést, mint akaratukkal mindenben negegyezőt, elolvasás és értelmezés
után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgyesegyháza, 20l6. május 30.
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