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Készítette: dr. Kormányos László jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 27. napi ülésére
Tárgy: Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése 4.000.000.- Ft összeget
tartalmaz elkülönítve a medgyesegyházi civil szervezetek, illetve egyházak támogatására.
A fenti keret felosztásának megkönnyítése, a civil szervezetek közötti esélyegyenlőség és
egyenlő hozzáférés biztosítása, a támogatás céljának pontosítása a felhasználás kontrollja
érdekében célszerű pályázatot kiírni a Medgyesegyházán működő és székhellyel rendelkező
civil szervezetek, egyházak számára.
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli működési támogatás a civil szervezetek működési
(dologi) kiadásaihoz való hozzájárulás érdekében.
A pályázat benyújtásához egységes formai-tartalmi követelményeket a 2017. évi pályázati
feltételekhez hasonlóan célszerű meghatározni. A pályázati adatlap és regisztrációs nyilatkozat
az előterjesztéshez mellékelve.
A támogatott pályázókkal készítendő szerződés tervezete szintén az előterjesztés mellékletét
képezi.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a medgyesegyházi civil
szervezetek, egyházak 2018. évi támogatására a határozat melléklete szerinti pályázati felhívást
teszi közzé az önkormányzat honlapján.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester,
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal
Medgyesegyháza, 2018. február 23.
dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
medgyesegyházi civil szervezetek, egyházak számára
1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
medgyesegyházi civil szervezetek számára.

Képviselő-testülete

pályázatot

hirdet

1.1. Támogatható civil szervezet e pályázat tekintetében:
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén működő,
 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek – kivéve a kölcsönös
biztosító egyesületet és a szakszervezetet,
 valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény alapján
bejegyzett egyházak.
1.2. Csak olyan szervezetek támogathatók, melyek a helyi közösség érdekeit és céljait
szolgálják, a medgyesegyházi személyek széles körét érintik.
2. A támogatásra rendelkezésre álló 2018. évi keretösszeg: 4.000.000 Ft, amely pénzbeli
működési támogatás
Pénzbeli működési támogatás (vissza nem térítendő)
Pénzbeli működési támogatásra pályázhatnak azok a civil szervezetek, egyházak, melyek
igazoltan legalább 1 éve működnek.
A pénzbeli működési támogatás kizárólag a pályázó szervezet fenntartásához kapcsolódó
dologi kiadások fedezésére használható fel.
Támogatási időszak:
A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2018. december 31. közé eső időszakban
felmerült dologi költségekhez nyújtható.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell
történnie.
A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
3. A pályázat kizárólag az önkormányzat honlapjáról (www.medgyesegyhaza.hu) letölthető
- pályázati adatlapon,
- regisztrációs nyilatkozattal,
- egyéb nyilatkozatokkal illetve dokumentumok csatolásával nyújtható be.
4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március …… 16.00 óra
5. A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a következő címre kell
küldeni:
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni a „Civil pályázat” szöveget.
6. A pályázatokat elbírálja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
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7. Az elbírálás ideje: 2018. márciusi rendes Képviselő-testületi ülés
8. A nyertes pályázókkal elszámolási kötelezettséget is tartalmazó támogatási szerződést köt
az önkormányzat. E kötelezettségnek a megvalósított projektről, felhasználásról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolóval, valamint bizonylatok csatolásával kell eleget tenni. A
szöveges
beszámolót
elektronikus
formában
is
meg
kell
küldeni
a
medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre.
Amennyiben
- a támogatási összeg nem a szerződésben foglalt célra kerül felhasználásra, vagy
- a beszámolást elmulasztják határidőre benyújtani, vagy
- a felhasználás nincs megfelelően, számlákkal igazolva,
úgy az a támogatási összeg azonnali visszafizetését vonja maga után, és újabb támogatási
pályázat tárgyévi valamint az azt követő évi benyújtására nincs lehetőség.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás a Medgyesegyházi
Polgármesteri Hivatalban dr. Kormányos László jegyzőtől kérhető. (Tel.: 68/440-000)
Medgyesegyháza, 2018. február 23.

dr. Nagy Béla György
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László
jegyző

PÁLYÁZATI ADATLAP ÉS REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
medgyesegyházi civil szervezetek részére 2018. évben kiírt pályázatához

I.
2018. ÉVI REGISZTRÁCIÓS NYILATKOZAT
A pályázó szervezet neve
A pályázó
-

neve
székhelye
levelezési címe
adószáma
statisztikai számjele
e-mail címe

-

működési szintje*

-

fő tevékenységi területe
hivatalos képviselőjének neve
hivatalos képviselőjének
telefonszáma
hivatalos képviselőjének e-mail címe

-

jogállása*

□

helyi

□

térségi

□ megyei □ regionális □ országos

□ nem közhasznú □ közhasznú □ kiemelten közhasznú

nyilvántartásba vételi időpontja
nyilvántartásba vétel száma
nyilvántartásba vevő dokumentum
száma
- nyilvántartásba vevő Bíróság neve
- számlavezető pénzintézetének neve
- számlaszáma
Minden szervezet esetében
- a kapcsolattartó neve
- a kapcsolattartó lakcíme
- a kapcsolattartó e-mail címe
- a kapcsolattartó telefonszáma
A pályázó szervezet tagjainak száma
* : választás X jellel
-

Kelt:

P. h.
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
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a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
P. h.
Aláírás/Cégszerű aláírás
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző nyilatkozaton érintettséget jelöltek be!
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….…………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………
.…
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK, ORSZÁGGYŰLÉS ÁLTAL VÁLASZTOTT VAGY A
KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK
ÁLTAL
KINEVEZETT
TISZTSÉGVISELŐ,
ORSZÁGGYŰLÉSI ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ, POLGÁRMESTER,
ALPOLGÁRMESTER,
FŐPOLGÁRMESTER,
FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES,
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ, HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BIZOTTSÁGÁNAK TAGJA, KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV A KNYT. 2. § (1) BEKEZDÉS D) PONT ALÁ NEM TARTOZÓ - VEZETŐJE ÉS
HELYETTESEI, REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS TAGJA
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében
nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
D) A PÁLYÁZÓKÉNT MEGJELÖLT SZERVEZET OLYAN GAZDASÁGI
TÁRSASÁG, AMELY AZ A)-C) PONTBAN MEGJELÖLT SZEMÉLY
TULAJDONÁBAN ÁLL (KIZÁRÓLAG GAZDASÁGI TÁRSASÁG PÁLYÁZÓ
ESETÉN!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
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A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
.………………………………………………………………………………………………….
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési
tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt:
P. h.
Aláírás/Cégszerű aláírás
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az
egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”
„8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.”
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NYILATKOZAT
Alulírott……………………………….…………(név)…..………………..………..(tisztség)
a………………………………….(szervezet neve) képviseletében nyilatkozom arról, hogy
szervezetünknek nincs lejárt közüzemi-, helyi adó-, vagy egyéb köztartozása, és nem állunk
csőd-, vég-, vagy felszámolási eljárás alatt.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozásom áll fenn.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
Alulírott…………………….……………………(név)…..………………..………..(tisztség)
a………………………………….(szervezet neve) képviseletében nyilatkozom arról, hogy
hozzájárulok a pályázatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzéséhez és adatainak
nyilvántartásához.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
általános forgalmi adó levonási jogosultságról
Alulírott ………………………………………………………………………………. (név),
mint a ……………..…………………..…………………………………….(szervezet neve)
……………………………………………..(szervezet címe) ………………………………
……………(tisztség) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,

hogy általános

forgalmi adó levonására
a) jogosult vagyok*.
b) nem vagyok jogosult*.
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni!
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
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II.
PÁLYÁZATI ADATLAP
A SZERVEZET CÉLJAI:

A SZERVEZET EDDIGI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE: (különösen a helyi

közösségek, a medgyesegyházi lakosság érdekeinek, céljainak szolgálata tekintetében)

PÉNZBELI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS – DOLOGI kiadásokra

A szervezet 2017. évi, működési kiadáson belül teljesült dologi kiadásainak összege:
…………………….Ft
A 2018. évre tervezett dologi kiadások összege: …………………..Ft
a) 2018. március 17-ig felmerült dologi kiadások összege:
……………..Ft
b) 2018. március 17. és december 31. között szükséges összeg: …………….Ft
Ebből
a) rendelkezésre álló összeg:
……………..Ft
b) az önkormányzattól igényelt támogatás összege:
……………..Ft
c) egyéb forrás:
……………..Ft
Az önkormányzattól igényelt támogatás felhasználásának részletes ismertetése
költség megnevezése:

igényelt összeg:

1. Bérleti díjak (ingatlan, gép)
…………….Ft
2. Jármű üzemeltetés költségei (üzemanyag; javítás)
…………….Ft
3. Egyéb üzemeltetési költségek: (közüzemi díjak: víz, gáz, villamosenergia;
víz-csatornadíj; szemétszállítás; takarítás; postaköltség, stb.)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

...………….Ft
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei (karbantartás, stb.) ...………….Ft
Adminisztráció költségei (irodaszer; nyomtatvány;
sokszorosítási anyag)
…………….Ft
Könyv- és folyóirat beszerzés
…………….Ft
Kommunikációs költségek (telefon, fax, internet, tv)
…………….Ft
Banki, biztosítási költségek
…………….Ft
Utazás-, kiküldetés költségei
…………….Ft
Szállítás költségei
…………….Ft
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10. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
11. Reprezentáció költségei
12. Reklám, propaganda költségei
13. Kis értékű (100 E Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés
14. Egyéb költségek
15. Összesen:

…………….Ft
…………….Ft
…………….Ft
…………….Ft
…………….Ft
…………….Ft

Kelt: Medgyesegyháza, …………………..

P. h.
…………………………..
a pályázó képviselőjének
aláírása
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város Önkormányzata (5666 Medgyesegyháza, Kossuth
tér 1., adószáma: ……………….., törzsszáma: ……….., , statisztikai számjele:) képviseli dr. Nagy Béla
György polgármester mint támogató - továbbiakban Támogató másrészről a … …… … … …… … …… … ….. (5666 Medgyesegyháza, …………………., adószáma:
………………………….., nyilvántartásba vételi okirat száma:…………………………….) képviseli
…………….., mint támogatott - továbbiakban Támogatott - között az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételekkel:
1./ Támogató támogatást nyújt a Támogatott működésének elősegítéséhez, alapszabályban meghatározott
céljai, feladatai megvalósításához.
2./ A támogatás célja elsősorban …………………………………………, továbbá a Támogatott működési,
üzemeltetési, fenntartási költségeinek részbeni fedezése.
3./ A támogatás mértéke: összesen …………..,- Ft., azaz …………………………………… forint.
3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a levonható általános forgalmi adóra nem terjed
ki.*(a pályázati adatlapban tett ÁFA-nyilatkozat figyelembevételével, opcionális)
4./ Támogató a támogatási összeget jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül utalja át
Támogatott ……………………………………………. számú számlájára / fizeti ki pénztári kifizetés
formájában a Támogatott képviselője részére.*
5./ Támogatott vállalja, - a 3./ pontban foglaltak figyelembe vételével - hogy az összeg
felhasználásáról legkésőbb 2019. január 15. napjáig szöveges, aláírt szakmai beszámolót nyújt be
Medgyesegyháza Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, melyhez mellékeli a felhasználás
bizonylatait.

A

szöveges

beszámolót

Támogatott

elektronikus

formában

is

továbbítja

az

Önkormányzati Hivatal felé a medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre. Az elszámolás bizonylatai a
mindenkori adó- és pénzügyi jogszabályok által előírt követel ményeknek meg kell, hogy feleljenek.
6./ Támogatott 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 megfelelően határidőre
igazolni, azonnali visszafizetési kötelezettség terheli. A támogatásból felhasznált eredeti számlákra a
következő záradékot fel kell tüntetni: „Elszámolva a 2018. évi Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat civil pályázati kerete terhére.”, és ezt követően kell az elszámoláshoz mellékelni a
fénymásolatot.
8./ Támogatott tudomásul 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 átláthatóság áról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg megte tte.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés
után saját kezűleg és jóváhagyólag aláírják.
Medgyesegyháza, 2018. …………………………..
__________________________________________
Medgyesegyháza Város Önkormányzata
dr. Nagy Béla György
dr. Kormányos László
polgármester
jegyző

_________________________________________
Támogatott szervezet megnevezése
Képviselő
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