rÁMOGATÁSI SZERZÓDÉS
amely létrejött egylésZIől Medgyesegyház8 Városi önkormá nyzat (5666 Med8yesegyháza, Kossuth tér

l.,

adószáma: !57252II-Z-04, töfzsszáma: 't25217, statisztikai számjele:

|hzsÍlt-all |zzt-oq

képviseli dr. Nagy Béla György polgármester mint támogató - továbbiakban Támogató

)

-

máslészről az Egyóni és Társadalmi Felelósségvállalásért Alapítvány (l0l2 Budapest, Attila
ÍLl l25.Iy12)., adószáma: t826l860-1-41, nyilvántaltásba vételi okirat száma: PK. 60.216/200113.)
képviseli dr. Hammer Ágnes kuratóIiumi elnök, mint támogatott _ továbbiakban Támogatott _ között
az alulírott napon és helyen, az alábbí fettételekkel:

l,/ Támogató a I12/2016. (IV.26) Kt. hatáíozata alapján támogatást nyújt a Támogatott múködésének
elósegítéséhez, alapsZabályban meghatározott céljai, feladatai megvalósításához.
2,/

A támogatás célja elsósorban az A\apítváíly dologi költségeire nyújtott támogatás.

3,/

A tárnogatás mértéke:50.000,_ Ft, azaz Ötvenezer forint.

4./ Támogató a támogatáSi összeget jelen szerzódés aláírásától számított 15 napon belül utalja át
Támogatott I6200l44-001367 O l számú számlál ra

5./ Támogatott vállalja, - a 2./ pontban foglaltak figyelembe vételével- hogy az

összeg

felhasználásáról legkésóbb 2o17. janttát 15. napjáig szöveges, aláíIt szakmai beszámolót nyíútbe a
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez, melyhez mellékeli a felhasználás bizonyIatait.

A sZÖveges beszámolót Támogatott elektronikus formában is továbbítja az önkormányzati HiVatal felé
a medqyes@medgveseqvhaza,hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkoli adó_ éS pénZügyi

jogszabályok által elóíIt követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.

6./ Támogetott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekében használja

fel.

7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget nem rendeltetésszerűen
használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megfelelóen határidóre
igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli.
8./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg a támogatís összegével megfelelóen nem számol el, újabb

támogatási igényt nem nyújthat be Támogatóhoz,

9./ Felek rÖgzítik, hogy Támogatott a köZpénzekból

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 20O7.
évi cLxxxl. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejúleg megtette.
Jelen szerzódésben nem szabályozott kéIdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irályad,ők.
Szerzódő Felek jelen szerződést, mint akaiatukkal mindenben megegyezót, elolvasás és értelmezés
után saját kezúleg és jóváhagyólag aIáírják.

._,_, _Egyen, eS J ársada,liil
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Medgyesegyháza. 20l6. mdjus 4.

Aooszám; 1 826.1860-1-41
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