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amely létrejött egyrészről Medgyeseglháza Yúrosi Önkormónyzat (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 1., adőszáma: 15725211-2-04, képviseli: Ruck Márton polgármester), mint
Adományozó
(5600 BékéscsabaBartók Béla út 1-3.
adőszáma: 15720058-2-51 képviseli: dr. Polyák Zsolt r.eztedes megyei rendőrfőkapitány)
mir:ú Kedvezményezett között, az alábbiak szerint:

másrészről , a BékésMegyei Rendőr-főkapitányság

1.

Medgyesegyhána Varosi Önkormányzat Képviselő-testiilete 68/2013.(IV.08)
Kt.számú határozatával döntött arról, hogy a Kedvezményezett számára bruttó
210.000.-Ft, azaz Kettőszáztlzezer forint egyszeri, pénzbeli támogatást nyujt. A
támogatás célja, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság részére2 darab kerékpár
vásárlása, a kistérségközbiztons ágéltak javítása érdekében.

2.

Az 1.

pontban foglaltak megvalósulása érdekében,a támogatás összegét az
Adományoző jelen megdllapodós - mindkét fel részérőltörtént - aláírúsót követő 10
napon belül közvetlenül átutalja a Kedvezményezett Magyar Allamkincstárnál
vezetett l 002600 5 -0
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Kedvezményezetl kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét az 1.pontban
megjelölt cél megvalósítására haszná|ja fel, amelyről az Adományozó jogosult
tájékoztatást kérni.

4.

Kedvezményezetl tudomásul veszi, hogy amennyiben a kapott támogatást nem vagy
részben a fenti céltól eltérő módon használja fel, úgy köteles a teljes összeget az
Adományo ző rész&e visszatéríteni.

5.

Adományozó a belügyminisáer irányítása alatt állő egyes rendvédelmi szervek és
oktatási intézmények részérefelajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló
szabályzat kiadásáról szőlő 2612010. (XII. 29.) BM utasítás rendelkezésére tekintettel
nyilatkozik arról, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak jelen
megállapodás aláírásának napján a Magyar Állammal szemben nem áll fenn
köztartozása, valamint hozzájárulását adja az Adományozó megnevezésének és
székhelye címének kezeléséhez.

6.

Felek a jelen
Törvénykönyvről

A

megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
szőlő l959.évi IV.tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

megállapodásban foglaltakat Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláirják.
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