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TÁnnoclrÁsr szERzóDÉs
amely 1étrejött egyrészről dr. Nagy Béla György, Medgyesegyháza Yáros Polgármestere (56ó6
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1,) mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrészról A Románság llagyorná ny aiért ós Jövőjéért Egyesület (5666 Medgyesegyháza,
Ko§suth tér 25, adószátma: 18390375-1-04 , nyilvántaltásba vételi okirat száma: PK, 60.110/2005l4,)
képviseli sútő MáIia Márta elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - közótt az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató a Képviseló-testület által biztosított polgármesteri kelete telhéIe támogatáSt nyújt a
Támogatott működésének elősegítéSéhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai

megvalós ít ásíhoz.

2./ A támogatás célja elsősorban a Támogatott múködési, üZemeltetéSi, fenntaítási költSégeinek részbeni

fedezése.

Különösen aZ Egyesület banki-biztosítási, védóruha, védófelszerelés beszerzési, kis értékű táIgyi eszköz
beSZeIZéseihez és egyéb költségeiheZ történő hozzájárulás.

3./ A támogatás mértéke: 100.000, - Ft, azaz Egyszázezer forint.

4./ Támogató a támogatási öSszeget jelen szerzódés a|áír^sától számított l5 napon belül utalja át
Támo gatott l 1 733 l 37-2000 1 807 számú szímlájár a

5./ Támo8atott vállalja, - a 2./ pontban foglaltak figyelembe VételéVel - hogy az összeg

felhasználásáról legkésóbb 2016. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal legyzőjéhez, melyhez mellékeli a fethasználás
bizonylatait. A sZöyeges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja a Polgármesteli
Hivatal felé a medtyes @meclqyesegvhaza,hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó-

és pénzügyi jogszabályok által elóílt követelményeknek meg ke1l, hogy feleljenek.

6,/ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási céI megvalósítása éídekében használja
fel.

7./ Támogatott tudomáSul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem lendeltetésszerúen

használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelően határidőre

igazolni, azonnali visszafizetési köteleZettség telheli,

8./ Tímogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelően nem számol el, újabb

támogatáSi igényt nem nyúithat be TámogatóhoZ.

9./ Felek íögzítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáIó| szóló 2OO7.

évi cLxXxI. törvény szerinti nyilatkdzatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette.

Jelen szerződésben nem szabályozott kéídésekben a Polgiri Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
§zerződó Felek jelen szerzódést, mint akalatukkal mindenben megegyezót, elolvasás és értelmezés
után Saját kezúleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgyesegyháza, 2015. május 4.
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