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amely létlejött egyrészról dr. Nagy Béla György, Medgyesegyháza Város Polgármesiere (56óó
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) mint támogató - továbbiakban Tárnogató másrészról a Medgyesegyháza Sportegyesület (5666 MedgyesegyháZa, KoSSuth tér l, adószáma:
I9't 41372-| -o4 , nyilvántartásba Vételi ok irat száma: PK, 60.195l l989l2.) képviseli Nagy Attila elnök,

mint támogatott - továbbiakban Támogatott - köZött

aZ alulírott napon éS helyen, az alábbi

t'eltéteIekkel;

l,/ Tímogató a Képviselő-teStület által biZtoSított polgármesteri kelete terhére támogatást nyújt a
Támogatott múködésének elósegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, feladatai
megvalósításához.

2./

A

támogatás célja elsósorban az Egyesület doIogi költségeire nyújtott tímogatás, továbhá

a

Támogatott múködési, üZemeltetési, f'enntaltáSi költségeinek részbeni fedezése.
az Egyestilet adminisztriiciós, kommunikíciós, utazási és kiküldetési, szállítási költségeihez,
értékútárgyi eszköz beszerzéseihez történó hoZZájárulás, illetve a tevékenységheZ kapcSolódó

Különösen

kis

sportorvosi riíjak, j átékengedélyek, SZövetségi tagdíjak, nevezési díjak, Medgyesegyházán rendezendő
versenyek lebonyolításiköltségeinek és könyvelői költségek kiadásainak támogatáSa.
3./

A támogatís mórtéke: ó00.000,- Ft, azaz Hatszázezer Forint.

4,/ Támogató a támogatáSi ösSzeget jelen szerzódés aláírásától számított l5 napon belül utalja át
Támogatott

I

l733 l 37_200007,72 számú számlájára

5./ Támogatott vállalja, - a 2./ pontban foglaltak figyelembe vételével- hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 2017. január 15. napjáig sZöveges, aláírt szakmai beszímolót nyújt be a
Medgyesegyházi PolgármeSteri Hivatal JegyZójéhez, melyhez meltékeli a felhasználás bizonylatait.
A szöveges beszímolót Támogatott elektronikus tbrmábarr iS toVábbítja a Polgármesteli Hivatal felé a
nec]qyes @ ntec] gl ese gyhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó- és pénzügYi
jogszabályok által elóírt kö vete lmé nyeknek meg kell, hogy feleljenek,
6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatáS összegét a támogatáSi cél megvalósítása érdekébenhasználja

fel,

?,/ Tímogatott ttLdomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetéSszeíűen
használja fel, illetve a pénzösszeg t'elhaSZnálását nem tudja számlákkal megfelelóen határidóre
igazolni, azonnali visszafizetési köteleZettség terheli,
8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelóen nem számol

el,

Úljabb

támogatáSi igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.
9,/ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyújtott támogatások átlíthatóSágárÓl

szóló 2007.

évi cLxxxI. töIvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtísával egyidejúleg megtette,
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári TöIvénykónyv rendelkezései az irányadók.
szerzódó Felek jelen szerzódést, mint akaratukkal mindenben megegyezót, elolvasás és éItelme7es
után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják.
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