TÁMOGATÁSI

SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészlól Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
l., adőszáma: 157252l|-1,-04, törzsszáma: '72521,'l, statisztikai számjele: 157252\1-8411-321-04 )
képviseli Ruck Márton polgárm€ster mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészról a

KÚSZ-en állunk Medgyesegyháza! Alapitvány

(5666 Medgyesegyháza, Kossuth

tér 25, adószáma: l8407598-1-04, nyilvántartásba vételi okirat száma: PK, 60.003l2013/4ll.) képviseli
Varga Márk kuratóriumi elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - kőZötl az alulírott napon
és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

l./ Támogató a

Kt. hatáíozaIa alapján támogatást nyújt a Támogatott működésének

46/2014.(I|I.25)

elősegítéséhez,alapszabályban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához.

A

2.1

támogatás célja elsósorban

az A|apítvály dologi költségeire, továbbá a

Támogatott működési

kiadásaihoz nyújtott támogatás.
3./

A támogatás mértéke;300.000,- Ft, lzaz Háromszőzezer forint.

4.1 Támogató

a támogatási összeget j€len szerzódés aláírásától számított l5 napon belül utalja

Támogatott

5006 14- l l 755539 számú szám|ájára
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5./ Támogatott vállalja, - a 2-/ pontban foglaltak figyelembe vételével- hogy az

át

összeg

felhasználásáról legkésóbb 2015. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal legyzőjéhez, melyhez mellékeli a felhasználás
bizonylatait. A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja az
Önkormányzati Hivata1 felé a medgyesúDnredgyesegyhaza.hu e-mai1 címre. Az elszámolás bizonylatai a
mindenkori adó- és pénzügyi jogszabályok által elóírt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek,
6,1 Támogatott

Yállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekébenhasználja

fel.

7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeBet nem rendeltetésszerúen
használla fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelően határidóre
igazolni, azonnali visszafizetési köteleZettség terheli.
8./ Támo8atott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatáS összegével megfelelően nem számol

el, Újabb

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.
9,/ Felek rógzítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáIó1

szóló 2007.

évi CLXXXI. törvény szelinti nyilatkozatokat a támogatá§i igény benyújtásával egyidejűleg megtette,
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók,
Szerzódó Felek jelen szerződést, mint akalatukkal mindenben megegyezót, elolvasás és éítelmezés
után saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.
Medgyesegyháza, 20l4. márcias
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