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TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészról M€dgyesegyháza \ áro§i Önkormátrrzar (56óó Medgyesegyháza_ Kossuih téí
l,, adószárna: 157252lI-2-04, íöízsszáma| '1252I'1, §tati§ztikai számjele: 15725211_8411_321_04 )
képviseli dí, Nagy Béia Gyóigy polgármc§tcr nint támogató , iovábbiakban Támogató _

lná§ré§zről az Egyéni és Tár§adalni r€lelós3égvállalásért Alapitvány (1012 Budapest, Attila
ú1 125, Iv/2),, ádószáma| 1826i8ó0-1_41, nyilvániartásba véte]i okirat száma| PK, 60,2l612007/3,)
képv;§eli dr, Hammer Ágnes kuratóriumi elnök, nint támogatott,lovábbiakban Támogatott - közöti
az aLulirott napon és helyen, az alábbi feltételekke]:

1,/ Támogató a 69/2015,([i.3]) Kt, haiározata alapján támogalást nyújr a Tárnogatot működéSének

elósegítéséhez, alapszabályban meghatáíozott céljai, feladatai rnegvaIó§itásához.

2,/ A támogatás célja elsősorban az Alapítvány dologi költségeire nyijtolt támogatás,

J, { Idl!ogalds Teíéke: s0.000,_ }l, azáZ Ölt€neler lorint,

4,/ Támogaló a támogatási ó§§zeg€t ielen szerzódés aláirásálól Száiníiott ]5 napon be]ü] utálja át
Támogatott 16200144 00136701 Számú szánlájára

5,' '1amogdlol. \a.ldlJd, - a l, ponlbdl, log alIdk lig}elembe \é|eIe\el _ 1og) a/ ö../ec
felhasználásáról legkéSőbb 2016. jílnuár 15. napjáig §zöveges, aláírt szakmai beszámolót nyúji be a

Medgyesegyházi Po]gárnesteri Hivata1 Jegyzőjéhez, metyhez metlékeli A felh.§ználás bizonylatait.
Á szóv€ges be§zámolót Támogatott elektíonlkus ioíínaban ]s to\abbllja ,z Ötrkolmá]l)zati Hiv3tal felé

a ]n€d!:ve§ramedg!€Seqvhaza,hu e-mail cíiirre. Az elszámolás bizonylatai a mi!denkori adó- és pénzűgyi
jogszabályok álta1 €lóírt követ€lményeknek meg ke]t, bogy feleljenek,

6./ TámogatoB vállalja, hogy a tánogatás összegét a támogatási cé1 m€gvalósitáSa éídekében használja

7,/ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatáSi ósszeget

hasznáLja fel, illetv€ a pénzösszeg felhasználását nem tudja SZám]ákkal

igazolni. azonnali viSSzafizetési kőtelezeitség reíheli,

nern rendelt€tésszerűen

megfe]elő€n határidóre

8./ Tánogatott iudonrásul veszi, hogy amig a tátnogatás összegével megfelelóen n€m szánol el, újabb

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9,/ Felek rógzítik, hogy Támogalott a közpénzekból nyújtott tálnogatáSok átláthatóságáról §zóló 200],

évi cLxXxL törvény szerinti nyilaikozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg m€gtelle,

Jolen szerzódésben nem szabályozott kérdéseLhen i Po]gari Tol\ én) kün; v rendeikczesei az irányadók,
Szerzódó Felek jelen §zetzódést, mint akaratukkal m;nacnuen n§$éEit9srTÓnsddraitermezes
után sa]át kezú]eg és]óváhagyólag aláirják, Fele_,|{"§égvállalásert Alapítvány

1012 Budapest, Attila út 125.|vli.
Adószám; 18261860-1-41
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