Száma: EPL/118/7/2015.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64.,
képviseli: Fiskál János polgármester, adószám: 15568106-2-19) mint Támogató,
Másrészről az Fortuna Színjátszó Egyesület (cím: 8413 Eplény, Veszprémi utca 68., adószám:
18224331-1-19, képviseli: Takács Tímea elnök)
mint Támogatott között – figyelemmel a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak,
egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 6/2014. (II. 27.)
önkormányzati rendeletre (a továbbiakban: Ör.)– az alábbi feltételek szerint:
1. A Támogató az Ör. 7. §-a és a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet (H41 pont) alapján 100 000,- Ft, azaz Százezer forint vissza nem térítendő
támogatási keretet biztosít az egyesület működési feltételeinek biztosításához, az alapszabályában
foglalt célok megvalósításához, a helyi színjátszás támogatására.
2. Támogató vállalja, hogy a fenti összeget, 2015. július 10-ig átutalja a Támogatott Budapest Bank
Zrt, Veszprémi Fióknál vezetett 10101820-08556200-01003002 számú számlájára
3. Támogatott vállalja, hogy a fenti összeget csak az 1. pontban meghatározott célokra használja fel
és a támogatás összegének felhasználásáról 2016. január 31-ig, hitelesített számlamásolattal, illetve
a fel nem használt részről – amely a következő évre, elszámolási kötelezettséggel átvihető –
bankszámla kivonattal az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felé elszámol. Az
elszámolási bizonylatokon a jelen támogatási szerződés számát is fel kell tüntetni.
4. Amennyiben a Támogatott a 3. pontban meghatározott határidőre számadási kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy a támogatást nem az 1. pontban meghatározott célokra használja fel, úgy
köteles a támogatás összegét haladéktalanul visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt, Zirci
Fióknál vezetett 11748117-15568106 számú költségvetési elszámolási számlájára.
5. Támogatott kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik. Amennyiben a
pénzeszköz átadás időtartama alatt lejárt esedékességű köztartozása keletkezik, úgy azt
haladéktalanul bejelenti a Támogató képviselőjének.
6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
7. Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Eplény, 2015. június 23.
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