2. sz. melléklet
Ikt. sz.: ………../ 2013

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Vép Város Önkormányzata 9751. Vép, Rákóczi u. 8.; képviseli: Kovács Péter polgármester,
továbbiakban, mint Támogató,
másrészről ……………………………………………………………. (székhely.; képviseli), mint Támogatott között
…………………………………. 2013. évi támogatásáról.
1.

A Támogató Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2013 ( II. …….) sz. határozata alapján a
…………………………………………………….. által benyújtott pályázatban a támogatási információk 3. pontban
megjelölt felhasználásra …………………………… támogatása céljából Támogatott részére
………………………,- Ft, azaz ………………forint, célzott támogatást nyújt a 2013. évben a ……/2013 évi ( II.
…...) sz. képviselő-testületi határozatban szereplő Önkormányzati Civil Alap terhére.

2.

A Támogató a támogatást legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a Támogatott
bankszámlájára: ……………………………………………………. átutalja.

3.

A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2014. március 1-ig záradékolt és hitelesített számlamásolatok
csatolásával írásos szakmai, pénzügyi beszámolót és számlaösszesítőt készít, melyet Kovács Péter polgármesternek
címezve kell a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni jelen
támogatási szerződés számát, illetve a záradék szövegét „A számla összegéből ………………..,- forint kizárólag a
………….2013 sz. pályázat elszámolásához az Önkormányzat által biztosított támogatás terhére került
elszámolásra.”. A támogatási összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő
költségek fedezetéül használható fel. A kiállított számla minden esetben jelen Támogatási szerződésben szereplő
kedvezményezett nevére szóljon.
A záradékolt és hitelesített számlák másolatát csak a bruttó 10 000 Ft összeget meghaladó esetben kell csatolni.
valamint a szervezet vezetőjének nyilatkoznia arról, hogy a számlaösszesítő mellékleteként megküldött bizonylatok
hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik. A bruttó 10 000 Ft összeget meg nem haladó támogatás esetén a
szervezet vezetője köteles nyilatkozni, hogy a támogatás terhére elszámolt, a pénzügyi elszámolás részeként be nem
küldött, a számlaösszesítőn szereplő bizonylatok adatai helytállóak, a bizonylatok és kapcsolódó dokumentumok a
támogatási szerződésben foglalt feltételeknek teljes mértékben megfelelnek.

4.

A beszámolót a pénzügyi csoport vezetője bírálja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat.

5.

Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve a hiánypótlást követően
nem kerülhet elfogadásra, a Támogatott köteles a támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott kamattal növelt összegét legkésőbb 2014. március 15-ig az önkormányzat számlájára visszautalni. A beszámoló nem megállapodás
szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást
vonja maga után.

6.

A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal által
ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

7.

A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló
17/2013 ( II. 14.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott szabályzat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései
tartalmazzák.

Vép, ……………………..
……………………………………..
Támogató

……………………………………
Támogatott

