ínga-l/trlq
2. sz. melléklet

rÁvrocnrÁsI szpnzonÉs
mely létrejött egyrészről Kecskéd község önkormányzata

(Kecskéd, Vasút u. 105.képviseli

(Gruber Zoltán polgrírme ster), továbbiakban, mint T ámo gató,
másrészről Kecskédi Horgász Eryesület, képviseli: Tomayer Bóla, Kecskéd, Majki u. 10.,
int Támogatott között

l. A

Támogató

a

épület karbantartás, műkiidési költségek 2014. évi tiímogatásríról.

4l2009.(IY.8.) ÖR.sz' rendelet 4.$.(l) bekezdésében kapott hatáskörében eljiárva a

felújÍtási és karbantartási kiadások támogatása céljából Támogatott részére820.000,_ Ft, azaz
Nyolcszázhúsz-ezer forint, célzott tiírnogatást nyujt a 2014. évben a 2/2014. (II'l2')

sz.

2014. évi

költségvetési rendeletben szereplő Tám ogatós i ker et terhére.

2. A

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

Támogatott bankszámlájátta: 63300020-12000863, átutalja.
J.

A

Támogatott a tánogatás felhasználásaról legkésőbb 2015.02.15-ig írásos szakmai és - hitelesített

számlamásolatok csatolásáva|

- pénzigyi beszámolót készít' melyet Gruber Zoltán

polgármestemek

cimezve kell a polgármesteri hivatalhoz benyujtani. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni

összegébőI

...... forint kizúrólag

a

,Á saÍmla

ikt. szómú pdlydzat elszdmolústihoz kerüIt
kizérőlag az l. pontban felsorolt tevékenységekkel

1458/2014.

felhasuóltÍsra." feliratot A támogatási összeg

kapcsolatban felmerÍilő költségek fedezetéül használható fel.
4.

Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő hataridőig nem érkezik meg' a Támogatott
köteles a támogatás teljes összegét legkésőbb 2015.02.28-ig az önkormiínyzat szám|ájára visszautalni.

A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen tul a következő két
évben a támogatási fonásokból történő kizárást vonja maga után.
5.

A

Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszeni felhasmálásának a Polgiírmesteri Hivatal által

ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

Kecskéd,20l
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2. sz. melléklet

rÁuoc.l,TÁsl SZERZoDÉS
mely létrejött egyrészről Kecskéd község iinkormányzata (Kecskéd, Vasút u. 105.képviseli
(Gruber Zo\tán pol gárme ster), továbbiakban, mint T ámo gató,

másrészről Kecskédi Néptánc Eryesület, Kecskéd Fő

Kecskéd, Fő u.82., mint Támogatott között

1.

A

a

Támogató

a

u. 1., képviseli: Eck Márton'

működési kiadások 2014. évi trímogatásríról.

412OO9.(|Y.8.) ÖR.sz. rendelet 4.$.(1) bekezdésébenkapott hatáskörében eljáwa

a

működési kiadások támogatása céljától Támogatott részére900.000'- Ft, azazKilencszázezer forint,
célzotttámogatást nyújt 2014' évben a 2l20l3. (II.l2.)
Tómogat ós i ker

2.

A

sz. 2014. évi költségvetési rendeletben szereplő

et terhére.

Támogatő a támogatást legkésőbb havi bontásban, minden.hónap 5. napjáig a

Támogatott bankszámlájára: 63300020- 11049 40l, átutalja.
3.

A

Támogatott a témogatás felhasználásáról legkésőbb 2015.02.15-ig Írásos szakmai éS - hitelesített

számlamásolatok csatolásával _ pénzügyi beszámolót készít,melyet Gruber Zo|tán polgármesternek
címezve kell a polgrírmesteri hivatalhoz benyújtani. Az eredeti szám|ákon fel kell tiintetni

összegébdl

'Á

suÍmla

...... forint kízúrólag a 1487/2014. ikt. suÍmúpdlyúzat elsuÍmoldstÍhoz kerüIt

fethasznlÍ'ttÍsra.'' feliratot.

A

támogatási összeg kizaró|ag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel

kapcsolatban felmeriil<í 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 önkormányzat szám|ájáta visszautalni.

A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítéseavisszaftzetési kÖtelezettségen tul

a következő

két

évben a támogatási fonásokból történő kizárást vonja maga után.
5.

A

Támogatotthozzájáru|

a támogatás rendeltetésszerű felhaszrrálásának

a Polgrírmesteri Hivatal által

ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.
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Támogatott

