TÁMOGATÁSI

SZERZÓDES

amely Iétlejött egyréSZIől Medgyesegyháza városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér

1., adószáma: l5'725211-2-o4, törzsszáma: 7252l7, statisztikai számjele: l5'725211-84l1-321-04
képviseli dr. Nagy Béla György polgármeSter mint támogató - továbbiakban Támogató -

)

Mozgás ko rláto z otta k Egyesülete (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 2, adószáma: l8386657-1-04, nyilvántaltásba vételi okiíat száma: PK,
60.12I/200212.) képviseli Szabó Györgyné elnök, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - köZiitt
az alulírott napon és helyen, az a|ábbi feltételekkel:

másrészról

a Medgyesegyháza és Bánkút

l,/ Támogató a l\212016. (IV. 26,) Kt. határozata alapján támogatást nyúúta Támogatott múködéSének
elősegítéséhez,alapszabályban meghatáIoZott céljai, feladatai megvalósításához.

2,/

A

támogatás célja elsósorban aZ EgyeS|ilet dologi költSégeile nyújtott támogatís, tovíbbá

a

Támogatott múködési, üzemeltetési, t'enntaltási költségeinek részbeni fedezése.
3./

A tímogatás mértéke:összesen 300.000,- Fl, azaz Híromszázezer forint.

4./ Támogató a támogatási összeget jelen szerzódés aláírásától számított l5 napon belül utalja át
Tímogatott 5 35006l4- 1 l747020 szím(t számláj ára

5,/ Támogatott vállalja, - a 2./ pontban foglaltak figyelembe vételéVel- hogy aZ ösSZeg
felhasználásáról legkésőbb 2017. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyúútbe
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzójéhez, melyhez mellékeli a felhasználás bizonylatait.
A szöveges beszámolót Támogatott eleklronikus formában iS továbbítja az Önkormányzati Hivatal felé
a tnedgves@medgvcsegvhilzir,htt e-mail címre, Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzügyi
jogszabályok által elóíIt követelményeknek meg kelI, hogy feleljenek,
6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cól megvalósítása érdekébenhasználja

fel.

7,/ Támogatott tudomásul veszi. hogy amennyiben a tímogatáSi összeget nem rende lteté s szer ijen
használja fel, illetve a pénzösszeg l'elhasználását nem tudja számlákkal megfelelően határidóre
igazolni, azonnaIi visszafizetési köteleZettSég terheIi.
8./ Támogatott ttldomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelően nem számol

el, Újabb

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

szóló 2007.

évi CLxXxL törvény SZerinti nyilatkozatokat a támogatáSi igény benyújtáSával egyidejúleg megtette.
Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók
Szerződő Felek jelen szerzódést, mint akalatukkal mindenben megegyezót, elolvasás éS értelmeZéS
után Saját kezüleg és jóváhagyóIag aláírják.
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