
TÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészról dr. Nagy Béla György, M€dgyesegyháza Város Polgármestere (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) mint támogató - továbbiakban Támogató -

másrés2röl a Medgyesegyháza Sportegyesület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1, adószáma:

I974l372-|-04, nyilvántartásba vételi okirat száma: PK. 60.195/198912.) képviseli Nagy Attila elnök,
mint támogatott - továbbiakban Támogatott - kózótt az alulírott napon és helyen, az a|ábbí
feltételekkel:

l,/ Támogató a Képviseló_testület által biztosított polgírmesteri kerete terhére támogatást nyújt a

Támogatott múködésének elósegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai

megvalósításához.

2./ A támogatás célja elsősorban aZ Egyesület dologi költségeire nyújtott támogatás, toVábbá a

Támogatott múködési, územeltetési, fenntartási költségeinek részbeni fedezése.

Különösen az Egyesület adminisztrációs, kommunikációs, utazási és kiküldetési, szállítási költségeihez,

kis értékú tárgyi eszköz beszerzéseihez történó hozzájárutás, illetve a tevékenységhez kapcsolódó

sportolvosi díjak, játékengedélyek, szövetségi tagdíjak, nevezési díjak, Medgyesegyházán íendezendó

versenyek lebonyolítási köItségeinek és könyvelói költségek kiadásainak támogatása.

3./ A támogatás mértéke: 450.000,- F't, azaz Négyszázötvenezer forint.

4./ Támogató a támogatáSi öSszeget jelen szerzódés aláírásától számított 15 napon belül utalja át

Támogatott 1, |7 33l37 -2000077 2 számú szám|álára

5./ Támogatott vállalja, - a 2./ pontban foglaltak figyelembe vételéVel - hogy aZ öSszeg

felhasználásáról legkésőbb 2016. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be a

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez, me|yhez mellékeli a felhasználás bizonylatait.

A sZöveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja a Polgármesteri Hivatal felé a

medgves@medgyesegvhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzügyi

jogszabályok által előírt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cé| megvalósítása érdekében használja

fel.

7,/ Tímogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem lendeltetéSszerúen

haszlílja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelóen határidóíe

igazolni, azonnali visszafizetési köteleZettség terheli.

8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatáS öSszegével megfelelően nem számol el, Újabb

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.

9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóSágárÓI szŐIÓ 200'1.

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

Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Töfvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Szerzódó Felek jelen szeízódést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés

után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják.

Medgyesegyháza, 2Q.15: déceí!
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