
TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS

amely 1étrejött egyrészlől Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
1., adószáma: 15725211,-1-04, tölzsszáma: 725217, statiszllkai számjele: 15725211-8411-321-04 )
képviseli Ruck Márton polgármester mint támogató - továbbiakban Tárnogató -

másrészről a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér

3, adószáma 19980412-1-04, nyilvántartásba vételi okirat száma: 0003l2012 EMMI) képviseli Zsíros
András lelkész, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - közötI az alulírott napon és helyen, az

alábbi feltételekkel:

1./ Támogató a 4612014.(Ií1.25) Kt. határozata alapján támogatást nyújt a Támogatott működésének

elósegítéséheZ, alapsZabályban meghatároZott céljai, feladatai megvalósitá§ához.

2./ A támogatás célja elsósoíban az Egyházkózség dologi költségeire, továbbá a Támogatott múködési

kiadásaihoz nyújtott támogatás.

3./ A támogatás mértéke: 200.000,- Fí, azaz Kétszízezer forint.

4.1 T ámogató a támogatási összeget jelen szerződés aláirásátőI számított l5 napon belül utalja át

Támo gatott 53 500ó 1 4 - 1 1 75 1 3 9 l számi számlájár a

5./ Támogatott vállalja, - a 2.1 pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg

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

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőléhez, melyhez mellékeli a f€lhasználás

bizonylátait. A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja az

Önkormányzati Hivatal felé a medgvesúimedgveseevhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bízonylatai a
mindenkori adó- és pénzügyi jogszabályok által előírt kóvetelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

ó./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekében használja
fe1.

7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerúen

használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelóen határidóre

igazolni, azonnali visszafizetési köt€lezettség telheli.

8,/ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás ósszegével megfelelően nem számol el, újabb

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a köZpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáról szólő 200'l.

évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette.

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Töívénykönyv rendelkezései az irányadók,

Szerzódó Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, {olvasás és éítelmezés

után saiát kezúleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgyesegyháza, 2014. március 27.


