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TÁMOGATÁSI SZERZÓUnS

mely létrejött
egYrészről Balatonszepezd Község Önkormányzata (8252 Balatonszepezd, Árpád, u. 27.), mint
TámogatÓ, képviseli: dr. SebestyénLászlő polgármester ellenjegyzi: Lukács Ágn"s j"gyrő
másrészről a Balatonszepezd Önkormányzati Sportklub (82SÍ-nalatonszepera, Árpáa u. 27.), mint
támogatott, képviseli: Bardon Ferenc elnök
között

az alábbi feltételekkel:

1.) A felek között.létrejött
testületének

2.)
3.)

megállapodás alapját Balatonszepezd Község önkormányzata

}-lZOrc.ltV.Z,;

ont<ormányzat

Képviselő-

határozű képezi, Lelyben Támogató

döntött
nevezett szerv ezet támo gatás ár óI.
A támogatásként, szerződéssel biáosított összeg: 900.000.-Ft, azazKilenszázezer forint.
Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás összege nevezési díjak, játékengedély, felszerelés

beszerzése, rendezvény szervezésére, lebonyo|ítására, ügyviteli, banki és portut ott.eg céljára
használható fel.

4.) Támogató vállalja, hogy a támogatási szerzódés 2.) pontjában meghatározott összeget2016.május
31. naPig átutalja a Támogatott Nagyvázsony és Vidéke Takarékszöv etkezetnél vezetett

2 számí b ankszámláj ár a.
támogatási összeg egészéről legkésőbb 2016. december 3l, napjáig köteles
elszámolni. Az, elszámolási dokumentációnak taríalmaznia kell a támogatás céljára vonatkozóan
felhasznált kiadások számláinak a Polgármesteri Hivatalban hitelesített másolatát, valamint egy
rÖvid Írásos beszámolót a pénzfelhasználásáről. A számla másolás előtt az eredeti számlárara tói1
Ygzetni, hogY_ a ,,számla összegének fedezetét...!Á-ban a Balatonszepezd Község
.
Onkormányzatával kötött támogatási szerződés biztosította.''
6.) Mennyiben a Támogatott az 5) pontban meghatározotl határidőre számadási kötelezettségének
nem tesz eleget, Úgy köteles a támogatás összegét haladéktalanul visszafizetni az Önkormányzat
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5.) Támogatott
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költsé gveté s i számláj ár a.

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

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

megszÜntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
Támogatott vállalja, hogy az adataiban bekövetkezettváltozásokat 8 napon belül a Támogatőhoz
bejelenti.

10.)Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a támogatási szerződést a honlapján
(www.balatonszepezd.h u) közzé teszi.
11.)Támogatott kijelenti, hogy Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szewezetek működésérŐl és támogatásáről szőIő 2011. évi CLXXV. Törvénl ismeri, mely
jogszabály 2012. január l -én lépett hatályba.
|2.)Jelen szerződés egymással megegyező három (3) eredeti példányban készült, Felek a
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint
akaratukkal mindenben egy ezőt, helybenhagy őlag aláír.iák.
Balatonszep ezd, 2016. május 2.
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Balatonszep ézd Kőzség Önkormány zata
Támogató részéről
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