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TÁMoGArÁsr szERzőDEs

Amely létrejött eg;rrészről

Balatonszepezd Község Önkorm ányzata (8252 Balatonszepezd, Árp6d u. 27 ., kéPviseli: Dr.

Sebestyón Lászlő polgármester) mint Támogató, másrészrőI

Balatonfüredi Többcélú Társulás (8230 Balatonfüred, Szent István tér L., kéPviseli FileP

Miklós elnök) mint Támogatott között - figyelemmel az államhántartásrÓl szŐIŐ, tÖbbszÖr

módosított 201,1,. évi CXCV. törvény 48-49lA. §-ára - az alábbi feltételek szerint:

1. Balatonszepezd Község Önkormányzata a Balatonfüredi Többcélú Társulás

o 212016. (II.15.) számű határozata alapján 11,4.079.- Ft, azaz egyszáz-

tizennógyizer-Úeffenkilenc forintot fizet a 20t6. évi belső ellenőri

feladatok ellátására.

A támogatás kormányzati funkciókódja: 01 1 130.

o 31201,6. (II.15.) számí határozata alapján 2I3.5I8.- !t, azaz kettőszta,

tizenhárom ezer-ötszáztizennyolc forinttal támogatja a jelzőrendszeres hání

segítségnyújtás működését, illewe 151.855.- Ft, azaz egyszáz,

ötvenegyezer-nyolcszázötvenöt forinttal támogatja a háai segítsógnyújtás

működését.

A támogatások kormányzati funkciókódj ai : I07 053, l07 O52,

o 4l20t6. (II.15.) számő határozata alapján 1,1,I.82l.- Ft, a:,zaz egyszáz-

tízenegyezer-nyo\cszáuhuszonegy forinttal járul hozzá a család- és

gy.r.it;oléti szolgáIat, illetve a család- és gyermekjóléti központ

kiadásaihoz.

A támo gatás ko rmányz ati funkciókódj ai : I0 40 42, 10 40 43,

vállalja, hogy az 1. pontban megállapított támogatásokat, összesen

Ft, aziz otszŰ-kllencvenégyez er-kettőszárhetvenharom forintot az aláírást

követően
szám|ájára.

) Támogató
591.273.-
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Támogatott vállalja, hogy a támogatásokat az 1. pontban meglatározott célokra

használja fel, a felhas ználásrőlz}I7 . május 31,-ig a zárszámadás keretében eTszámol.

Támogatott kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik.

Amennyiben a támogatások időtartama alatt lejrárt esedékességú köztartozás

keletkezik, így azt haladéktalanul bejelenti Támogató képviselőj ének.

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatásokra vonatkoző adatokat

közzéteszi.

Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató az előirt feltételek/szabalytáanság
esetórr a támogatásokat felftiggeszti a hiányző dokumentum(ok) pótlásáig.

Ielen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iránYadók.

Megállapodó felek a megállapodást mirrt akaratukkal mindenben megegyezőt,

j óv ahagyól ag aláírt6k.
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