TÁMoGArÁst szERzóoos
amely létrejött egyrészrŐ1 Ruck Márton, Medgyesegyháza Város Polgármestere
Medlyesegy[áza, Kossuth tér 1.) mint támogató

_

továbbiakban Támogató

(5666

_

másrészről a Medgyes egyháza Sportegyesület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1, adószáma:
Attila elnÖk,
|91413.72_|-04 , nyilvántartásba vételi okirat száma: PK. 60.195l198912.) kéPviseli NagY
mint támogatott - továbbiakban Támogatott - között az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekke1:

1,/ Támogató

Képviselő_testúlet által biztosított polgármesteri kerete terhére támogatást nYÚjt

a

,rámogatott működésének

elősegít

éséhez,alapszabályban meghatározott céljai,

a

feladatai

megvalósításához.

A

2.1

támogatás

célja eisősorban az Egyesület dologi költségeire nyújtott támogatás, továbbá

a

Támogatott műkö<lési, üzemeltetési, fenntartási költségeinek részbeni fedezése,
szállÍtási kÖltségeihez,
Különösen az Egyesület adminisztrációs, kommunikációs, utazási és kiküldetési,
kis értékűtárgyi eszköz beszerzéseihez történő hozzájárulás, illetve a tevékenYséghez kaPcsolÓdó
rendezendö
sportorvosi díjak, játékengedélyek, szóvetségi tagdíjak, nevezési díjak, Medgyesegyházán
versenyek lebonyolítási költségeinek és könyvelői költségek kiadásainak támogatása,
3.1

A

támogatás mértéke: 1.200.000,- Ft, azaz

Egymillió-kétszázezer forint,

l5 naPon belÜl utalja át
4.1 Támogató a támogatási összeget jelen szerződés aláírásától számított
Támo gato tt 1 1 7 3 3 1 31 -20 0 0 01 7 2 szárnú szám|áj ár a

pontban foglaltak figyelembe Vételével_ hogy az összeg
beszámolÓt nyújt be a
felhasználásáról legkésőbb 2014. január 15. napjáig szÖveges, aláírt szakmai
a felhasználás
Medgyesegyházi Közös Önkormány zatt Hivatal Jegyzőjéhez, melyhez metléketi
bizonylatait. A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja az
bizonYlatai a
önkormányzati Hivatal felé a rnedgves(lDmedgyesegvhaza.hrr e-mail címre. Az elszámolás
meg ke1l, hogY feleljenek,
nrindenkori adó- és pénzügyi jogszabályok által előírt követelményeknek

5.1 Támogatott vállalja,

_ a 2.1

megvalÓsítása érdekébenhasználja
6.1 Támogatott válialja, hogy a támogatás összegét a támogatási cé1
fel.
7

,l

Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben

haszruáIja f-e1,

illetve a

a támogatási összeget nem

rendeltetésszerűen

pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelően határidőre

ígazolní,azonnali visszafizetési köteiezettség terheli,
nem számol el, ú.iabb
8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támoga!áS összegével megfelelöen
támogatási rgényi nem nyújthat be Támogatóhoz,
szóló 2007,
9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságárÓ1
megtette,
évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egYidejűleg
az iránYadók.
Jelen szerzóclésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári TörvénykÖnyv rendelkezései
jelen szerződést, n-rint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelrnezés

Szerződő Felek

után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják,
Me dgyesegyháza,2013.
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Medgyesegyháza Város _Polgármestere
nicte tlártan..

polgárruester
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