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ii]tic]y lóilrji)tt cgylószl(il §lcrlgl,esegy h íl za Vrilosi i)nkornrírnyz,tt (_ió66 it:icclgycsc3yhizir. Kossllill tjl
l., ulriszriinl: ijrls,:tr_: ()1, l(iiZssziimit: 7?52i/. stati,jZIil(.ri szán4eie: l57.]_52l1,8,1l1-32l ()+ )

iiúpviseli rlL. Nagy Bélu Cyilr,gy prrlgdi,mestel n]int tainrogill(i , tl) v íilrb iiikbiln Tárnogató -

illlisrészról a l}ol<tog otth.)il .\lflpítvírny (5ó(i6 \,Iedgyesegyháza. Zsilinszky Lt,57. aclcisziinll:

l "q39.16"l7,1_0,1, rlyilr,íntartásba \,óteli ()kiliit sZiin]a: íJK. ó0,0r]7/2009/-r,) l:épviseli Baloghné siili
P,eáta kurrLkit,iunli elttijk. rliltI tiilnogat()tt toviibbiakl]an TÍrmogatott - l(ijzött ilz nlUlílott napon és

ltclyen, az tLábbi í'eltéte leki(el:

1./ Tírnogató a 1l2120l6, (IV.26) Kt, hrltálozata alapjírr iúrnogatíst nyíljt a Tánrogatort miikijdésének

clósegítéséhez, alapszabirlyban mcghttiiIOzott céljai, fel dtttlti me gval(is ítísíhOZ,

2,/ A támogatiis célja elsósrlrban az Alapítviiny á]LaI sze[vezetl rendezvények dologi költ5égeire, toVill)bá

a Tánogatolt mírkötlési kiadásaihoz ayíijtott támogatás.

3,/ A támogatás mértéke: 200.000, . Fl, &zaz Kótszázezer forint,

4./ Támogató a tiinrogatási összeget jelen szerződés aliiíIásától számított l5 napon beliil utalja lit

Tílmo gatott 53500 6 l 4.- l 11 5 3'7 ?6 szírmú szíml íj ára

5./ Támogabtt vál!alja, , a 2./ pontban foglalt k ligyclenrbe vételével _ I]ogy aZ ijSSZcg

fclhasznlilírsíról legkésóbb 2017, január l5. napjáig sZövege§, aliiirt sZakml|i beszínrolót nyítjt be ir

NIedgyesegyhtizi Polgírmesteri Hivatal Jegyzőjéhez, melyhez mellékeli a í'elhasználás llizonylrrtait.

A szijveges beszámol(lt Támogatott elekttonikus iormíban is tovilbbíüa az Önktlrmitnyzati HiVatal fl.lé

a lncd! vcs (4,'med rvcscí]_vh lza.hu e-mail cílnre. Az elszánoliis bizonyIatai t mirrdenkori adó- ós pénziigyi

_jogszirbálycrk által elóíft követelményeknek neg kell, lrogy feleljcnek,

ó./ Tllmog tott vállrrlja, lrogy a támog tás ijsSzegét a tílmogatáSi cól negvllósititsa érdekében haszrríl.ja

le l.

7./ Támogatoit ttLdomósul Veszi, hogy amennyibcn a támogatási öSSZeget neln lcndeltetés§zetiieD

haszníIja lel, illctve a pénzi'sSZeg felhaszuáli,j.sát nem tLldja sziirrrlákkal íneglelelóen határirióre

i grzolni, azonnali visszlfizetési kijtelezettség telhel i,

[l./ ,fiimogat(ltt ttLtlclnlál;rLl vtszi. hogy al]líg a t,lfiogatlis ijssZegével neglelelóen irenl :;zínroi el, Lljabb

lítnogiLtiisi igényt nem ll)íúthal be'fáinogalóhoz,

9./ Felek rögZíril(. hogy-li,im()gatott lt kózpénzekbői nytijiott tínlogatások íLlírthatrisígáról szrjlt'l 20(]7.

jvi cLxxxL tiirvény §zelinti nyiLatkozxtokat a támoEatási igéay benyírjtísírval egyidejűleg n]egtette.

Jelen szer.zótlésben nem szabiilyozott liét,<lésekben a Pi-rlgári'lijlvénykijnyv rendeikezcrsei az iriinyLlilók,

szelződó Felek jcIen szetződést, mint xkariltukl(al mitrrienben megegyezót, eitllvasós és értelmczes

Ltrjn.liltt kclíllcg cs iÚ\ihJgvóllr,: llirrijk, 
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Baiaglué Siili Beóí(l

kufOíóriw}li c!llijk

lr{edgyesegyháza, 20 l 6.
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t|r. Nug1, Béta (}yilrgv Srlcié Lípcsei?^ru:.,rinú,tt
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