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TÁMOGATÁSI SZEptZŐUnS

mely létrejött
egyrészről Balatonszepezd Község Önkormányzata (8252 Balatonszepezd, Arpád u.
Támogató, képviseli: dr. SebestyénLászlő polgármester ellenjegyzi: Lukács Agnes jegyző
másrészről azZánka Közrendjéért Polgárőr Szervezet (825l Zánka, Rákóczi u, 32.), mint
képviseli: Borda Lajos elnök

között az alábbi feltételekkel :

27.), mint

támogatott,

1.) A felek között létrejött megállapodás alapját Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testületének l|U2016. (IV.27,) önkormányzati határozata képezi, melyben Támogató döntött
nevezett szerv ezet támogatásáról.

2.) A támogatásként, szerződéssel biztosított összeg: 200.000.-Ft, azazKettőszázezer forint.
3.) Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás összege Balatonszepezd településen részfvevő

köáerületi szolgálatot teljesító helyi lakosok részére ruházati anyagokra és felszerelésekre,
eszközökre használható fel.

4.) Tátmogatő vállalja, hogy a támogatási szerződés2.) pontlában meghatározott összeget2016. május
31. napig átutalja a Támogatott Nagyvázsony és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetelt
7 320 0 13 4 - 10 0 03 2 8 6 számű b ankszámláj ár a.

5.) Tétmogatott a támogatási összeg egészéről legkésőbb 2016. december 31, napjáig köteles
elszámolni. Az e|számolási dokumentációnak tartalmaznia kell a támogatás céljára vonatkozóan
felhasznált kiadások számláinak a Polgármesteri Hivatalban hitelesített másolatát, valamint egy
rövid írásos beszámolót a pénzfelhasználásáről. A számla másolás előt az eredeti számlára rá kell
vezetni, hogy a ,,számla összegének fedezetét..,.oÁ-ban a Balatonszepezd Község
Ónkormónyzatalal kötöű támogatás i szerződés b iztos ította. "

6.) Mennyiben a Támogatott az 5) pontban meghatározott batáridőre számadási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás összegét haladéktalanul visszafizetni az Önkormányzat
kö ltsé gvetés i számlájár a.

7 .) Támogatott kijelenti, hogy adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozása nincsen.
8.) Támogatott kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, elenne csőd, felszámolás vagy egyéb

megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
9.) Támogatott vállalja, hogy az adataiban bekövetkezettváltozásokat 8 napon belül a Támogatóhoz

bejelenti.
10.)Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatő a támogatási szerződést a honlapján

(ww.balatonszepezd.hu) közzé teszi,
1l,)Támogatott kijelenti, hogy Az egyesülési jogról, a kőzhasznú jogállásról, valamint a civil

szervezetek működéséről és támogatásátől szőlő 20ll. évi CLXXV. Törvény,t ismeri, mely
jogszabály 2012. janvár 1-én lépett hxályba,

l2.)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 őlag aláírják.

Batatonszep ezd, 20 16. máj us 2.

Támogató részéről Támogatott részérőI


