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rÁvro cATÁsI Szuptzóon spBN zEszKöz ÁrauÁs
mely létrejött

egyrészről Balatonszepezd Község Önkormányzata (8252 Balatonszepezd, Árpád, u, 27.), miní
Támogató, képviseli: dr, SebestyénLászlő polgármester ellenjegyzi: Lukács Agnes jegyző
másrészről azBalaton Fejlesztési Tanács (8600 Siófok Batthyány u. l.), mint támogatott, képviseli:
Dr. Bóka lstván elnök
között

az alábbi feltételekkel

:

1.) A felek között

létrejött megállapodás alapját Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8512016. (IV.27.) önkormányzati határozata képezi, melyben Támogató döntött
nevezett szerv ezet támogatásárőll pénzeszköz átadásról.

2.) szerződéssel biztosított összeg: 80,000.-Ft, azaz Nyolcvanezer forint.
Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás/pénzeszköz átadás összege Balatonszepezd
3.) ^
településen a 2016. évi ,,Mozdulj Balaton!" strandi szabadidős sportrendezvény-sorozat
szervezésére és lebonyolítására használható fel.

4.) Támogató vállalja, hogy a szerződés 2) pontjában meghatározott összeget 2016. június l5, napig
átutalja a Támogatott Magyar Allamkincstárnál vezetett l0048005-00281526 számű
bankszámlájára.

5.) Támogatott a támogatási összeg egészéról iegkésőbb 2C]6. december

3l.

napjáig köteles

Az elszámolási dokumentációnak tartalmaznia kell a támogatás céljára vonatkozóan
felhaszrált kiadások számláinak a hitelesített másolatát, valamint egy rövid írásos beszámolót a
pénzfelhasználásáról. A számla másolás előtt az eredeti szám|ára rá kell vezetni, hogy a ,,számla
összegének fedezetét,...%o-ban a Balatonszepezd Község Önkormányzatával katatt tőmogatási
szerződés biztos ította. "
6.) Amennyiben a Támogatott az 5) pontban meghatározott hataridőre számadási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás összegét haladéktalanul visszafizetni az Önkormányzat
elszámolni.
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.)

s i számlájára.
Támogatott kijelenti, hogy adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása nincsen.

költségveté

8.) Támogatott kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, elenne csőd, felszámolás vagy egyéb
9.)

megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
Támogatott vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül a Támogatóhoz
bejelenti.

10.)Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatő a támogatási szerződést a honlapjrán
(ww.balatonszepezd.hu) közzé teszi.
ll,)Jelen szerződés egymással megegyező három (3) eredeti példányban készült. Felek a
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagy ólag aláírják,
Balatonszep ezd, 2016 május 30.
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