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TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS
amely létíejött egyrészről Medgyes€gyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér
1., adószáma: |57252|1,-2-04, törzsszáma: 72521'7, statisztíkai számjele: 15'725211-8411-321-04 )
képviseli dr. Nagy Béla György polgármester mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészlől a Bo|dog Otthon Alapítvány (5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u.57, adószáma:
18394647-1-04, nyilvántartásba vételi okirat száma: PK. 60.00'l 12009 /4.) képviseli Baloghné Süli
B€áta kuratóriumi elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - kőzötí az alulírott napon és
helyert, az alábbi feltételekkel:

l./ Támogató a 69l20l5.(IIL3l) KL hali!íozata alapján támogatást nyújt a Támogatott múködésének
elősegítéséhez,alapszabályban meghatáIozott céljai, feladatai megvalósításához.
2./

A íámogatás célja elsősorban aZ Alapityárry

áLtal sz9lvezett rendezvények dologi költségeire, továbbá

a Támogatott múködési kiadásaihoz nyújtott támogatás,

3./

A támogatás mértéke: 120.000,- F't, azaz Slőzhűszez€r

forint.

4./ ^íámogatő a támogatási ósszeget jelen szerzódés aláírásától számított l5 napon belúl utalja át
Támogatott 535006 l4-1 l753726 számu számlájára

- a

2.1 pontban foglaltak figyelembe vételével _ hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 2016. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a

5./ Támogatott vállalja,

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzójéhez, melyhez mellékeli a felhasználás bizonylatait.
A szöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbitja az Önkormányzati tlivatal felé
a medgyes@medgvesegiüaza.hu e-mail cííníe.Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzügyi
jogszabályok által elóírt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.
6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekében használja

fel.
1.1 Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben

a támogatási összeget nem

rendeltetésszeíúen

használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelően határidőre
igazolni', azonnalí visszafizetési kötelezettség telheli.
8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelően nem számol el, rijabb

támogatáSi igényt nem nyújthat be Támogatóhoz,
9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekből nylijtott támogatások átláthatóságáról

szóló 200'7.
évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg megtette.
Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári TöIvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő Felek jelen szerzódést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés
után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják.
Medgyesegyháza,2015.
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oldog Otthon Alapítvány
Baloghné Süli Beata
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5666 tredgyesegyháza, Zs]linszk u, 57.
Adó§zám: l8394647_1-04
i]anksz sz, 53500614- 117 53726-00000000

Tel,06-30/663,1164

E,mail boldogotthon@c tlomáil hl,

