TÁMOGATÁSI

SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészról Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér

l.,

adószáma: \5'7252lI,2,04, tóIzsszáma: '725211, statisztikai számjele: l57252l l -84l1-321-04
képviseli dr. Nagy Béla György polgáImester mint támogató - továbbiakban Támogató másrészröl a Medgyesegyházi

Nebulókért AlapítYány (566ó MedgyesegyháZa, Luthel utca

)

7,

adószáma: I8389258-1,04, nyilvántartásba vételi okirat száma: PK. 60.108/2004/4.) képviseli Gácsér
Béláné kuratóriumi elnök, mint támogatott , tovíbbiakban Támogatott - között az alulírott napon éS
helyen, az alábbi feltételekkel:

l./ Támogató a tI2l2016. (Iv.26.) Kt. hatáíozata alapján támogatáSt nyú.jt a Támogatott múködésének
elósegítéséhez,alapszabályban meghatíIoZott céljai, feladatai megvalósításáhoZ.
2./

A támogatás célja elsósorban az Alapítvány által szelvezett rendezvények dologi köItségeire, továbbá

a Támogatott múködéSi kiadásaihoZ nyíútotttámogatáS.

3,/

A támogatás mértéke:400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint,

4./ Tlimogató a támogatási öSsZeget jelen szerzódés aláíIáSától számított l5 napon beliil utalja át
Támogatott

I l'733 I3,7

-20002963-00000000 számú számlájára

5,/ Támogatott vátlalja, - a 2./ pontban íbglaltak figyelembe vételével- hogy az összeg
felhasználásáról legkésóbb 2017. január l5. napjáig sZöveges, aláírt szakmai beszámolót nyúútbe a
Medgyesegyházi Polgármesteli Hivatal Jegyzőjéhez, melyhez mel|ékeIi a felhasználás bizonylatait.
A sZöveges beszámoIót Támogatott elektronikus formában iS továbbítjc aZ ÖnkorminyZati Hivrtrl felé
a mcdgves @ med {vesegvhlLza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adó, és pénzügyi
jogszabályok által előírt követelményeknek meg kel1, hogy feleljenek.
6,/ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekébenhasznál.ja
t'e

l,

7,/ Támogatott tudomáSul veszi, hogy amennyiben a támogatáSi összeget nem íendeltetésszerúen
hasznátja fel, illetve a pénzösszeg telhasznílását nem tudja számlákkal megfelelóen határidőre
igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli.
8./ Tíimogatott tudom;isttl veszi, hogy amíg a tímogatás öSszegével megt'elelóen nem számol el. úrjabb

támogatáSi igényt nem nyúúthatbe TámogatóhoZ.
9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

szóló 2007,

évi CLXXXI. törvény SZerinti nyilatkoZatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejüleg megtette,
Jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerzódó Felek jelen szerzódést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés
után saját kezúleg és jóváhagyó|ag aláírják.

Medgyesegyhuza. 20I6. mijtr. 4.
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