TÁMOGÁTÁSI

SZERZÓDÉS

amely létíejött egylészről dr. Nagy Béla György, Medgyesegyháza Város Polgármestere (5óóó
IVledgyesegyháza, Kossuth tér 1.) mint támogató - továbbiakban Támogató _
másrészról A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesütet (5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tér 25, adóSzáma: l8390375-1-04, nyilvántaltásba vételi okilat száma: PK. 60.Il0l2o05l4.)
képviseli sütő Mária Mlirta elnök, mint támogatott, továbbiakban Támogatott - köZött aZ alulíIott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

a Képviseló-testület íltal biZtosított polgármeSteri kerete telhére támogatást nyújt a
Támogatott működésének elósegítéséhez, alapszabályban meghatározott céljai, ftladatai
1./ TÍmogató

negvalósításához.
2./

A támogatás célja elsősorban

a Támogatott működési, üzemeltetési, fenntartási költségeinek részbeni

fedezése.

Különösen

az Egyesület banki,biZtosítási, védóruha, védófelszerelés besZeIZési, kiS értékútárgyi eSZköZ
besZeIZéseihez és egyób költségeiheZ történó hozzájárulás.
3,/

A támogatás méítéke:150.000, - Fi, azaz Egyszáz-ötyenezer forint.

4,/ Támogató a támogatíSi öSszeget jelen szerződés aláírásától számított
Támogatott l l733 t 37-2000l807 számú számlájára

l5

napon belül utalja át

5./ Támogatott válla|ja, - a 2./ pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy aZ összeg
felhasználásáról legkésőbb 2017. január 15. napjáig szöveges, aláíIt szakmai beszámolót nyújt be a
Medgyesegyházi Kózös Önkormányzati HivataI Jegyzőjéhez, meIyhez m€llékeli a felhasználás
biZonylatait. A szöveges beszámoIót Támogatott elektronikus formában iS továbbíüa a Polgírmesteri
Hivatal telé a meclgyes @ medqyeseg\,,hazl, htt e,mail címre. Az elszámolás bizonylatai a mindenkori adóés pénzügyi jogszabályok által előíIt követelményeknek

meg keu, hogy feleljenek.

6./ Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekébenhasználja

fel.

7./ Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatáSi összeget nem rendeltetésszerúen
használja fel, illetve a pénzösszeg felhasználását nem tudja számlákkal megí'elelően hatíridöre
igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettSég terheli.
8./ Támogatott tudomáslll veszi, hogy amíg a támogatás összegével megfelelóen nem számol

el, újabb

tímogatáSi igényt nem nyújthat be Támogatóhoz.
9./ Felek rögzítik, hogy Támogatott a közpénzekból nyújtott támogatáSok átláthátóságáról

szóló 2007,
évi CLXXXL törvény sZerinti nyilatkoZatokat a támogatási igény benyúljtásával egyidejúleg megtette.
Jelen szerzódésben nem szabílyozott kéIdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók,
SZerZódó Felek jelen sZeIZódéSt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés
után saját kezúleg és jóváhagyólag aláíriák.
Medgyesegy

:'.],

s];ü:

-

'

május 23.

Metlgyesegyhé:a \4itor M,:gdrmlstere
Y],

-

al

.Nápv

tl..E}.,rJyh,alá

,l
4]
- ]i s\_i

[]ikeZésj

hízl. 20l6,

r}il_]'brt8lo\'

_

,_ "

Á1 érkezés ]la!]a]

?a16 MÁI ? 7

l
I

^.'

nsóg H clg),onóD,dié rt
övőjéért E8yeSiilet
Siitő Mdria Mórta
elnök

