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TÁMoGArÁsr SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Kecskéd község önkormányzata (Kecskéd, Vasút u. 105.képviseli

(Gruber Zoltán polgrírme ster), továbbiakban, mint Támo gató,

másrészről Kecskéd Községi Sportkör' Kecskéd Sport u. 0169/1 hrsz., képviseli: Eck

Ferenc Zsolt, Kecskéd, Sport u.20., mint Támogatott között a működési kiadások 2014.

évi támogatásríról.

1. A Támogató a 412O09.(IY.8.) ÖR.sz. rendelet 4.s.(l) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a

működési kiadások támogatása céljából Támogatott részére 2.000.000'- Ft, azaz Kettőmillió forint,

célzott támogatást nyujt a 2014. évben az 2l20l4' ( ll.l2.) sz. 2014. évi költségvetési rendeletben

szereplő Tómogatósi keret terhére. 
;:

2. A Támogató a támogatást legkésőbb havi bontásban, minden hónap 5. napjáig a

Támogatott bankszámlájélra: 63300020_ 12000227, átutalja.

A Támogatott a támogatás felhasmálásáról legkésőbb 2015.02.1$ig írásos szakmai és - hitelesített

számlamásolatok csatolásával - pénziigyi besziímolót készit, melyet Gruber Zoltán polgiíLrmesternek

cimezve kell a polgármesteri hivatalhoz benyújtani. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni ,A saÍmla

összegébdl ...... forint kízdrólag az 1441/2014. ikt szúmú pdlyúzat elsaÍmoldstÍhoz keriilt

felhasudltÍsra." feliratot. A támogatási összeg kizárőlag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel

kapcsolatban felmerülő költségek fedezetéül használható fel.

Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg' a Támogatott

köteles a támogatás teljes összegét legkésőbb 20l5.02.28-ig az önkormrínyzat szám|ájfua visszautalni.

A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen tul a következő két

évben a támogatási fonásokból tiirténő kizárást vonja maga utiín.

A Támogatott hozzájáruI a támogatás rendeltetésszerű felhasmálásiának a Polgiírmesteri Hivatal által

ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez'
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mely létrejött egyrészről Kecskéd ktizség önkormányzata (Kecskéd, Vasút u. 1O5.képviseli

(Gruber Zo|ténpolgármester), továbbiakban, mint Támogató,

másrészrő| Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Meryei Szervezete, Tatabánya

képviseli: Tóth Sandor, mint Támogatott kozött a Működési célú kiadások 20|3. évi

trímogatásaról.

l. A Támogató a helyi önszerveződő közösségek pénziigyi támogatásának rendjéről szőló 4l2009.(Iv.8')

ÖR.sz. rendelet 4.$.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Működési célú kiadások

támogatása céljából Támogatott részére 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint, célzoff támogatást nyújt a

2014. évben az2/20l4. ( II.l2.) sz. 2014. évi költségvetési rendeletben szereplő Tartalék keret terhére.

A Támogató a támogatást legkésőbb 2014.07.31. a Támogatott bankszétmIájára:

633001 09- 1 104967 6 átutalja.

A Támogatott a tiímogatás felhasmálásríról legkésőbb 2014. december 3l-ig Írásos szakmai és -
hitelesített számlamásolatok csatolásával - pénzügyi beszámolót készít, melyet Gruber Zoltán

polgrírmesternek címezve kell a polgrirmesteri hivatalhoz benyújtarri. Az eredeti számlákon fel kell

tiintetni ,Á szómla összegéből ... ... forint kizórólag a ......'/2014. ikt. szdmú pólyazat elszámolásához

került fethasznólósra'" feliratot. A támogatási összeg kizátrőlag az l. pontban felsorolt

tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetéül hasmálható fel.

Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határídőig nem érkezik meg' a Támogatott

köteles a támogatás teljes összegét legkésőbb 20l4'02.z8-ig az önkormányzat számlájétra visszautalni.

A besámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen tul a következő két

évben a tiímogatási forrásokból történő kizírást vonja maga után'

A Tiímogatotthozzájétu| a támogatás rendeltetésszerű felhasarálásának a Polgrírmesteri Hivatal által

ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.
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