ADOMÁNYOZÁSI/TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a Független Magyar Művészet Alapítvány /FMMA/(székely:
1163. Budapest, Havashalom u. 11.) továbbiakban Adományozó, képviseli: Bodor Pál,
másrészről a Beregszászi Illyés Gyula Színház (székhely: Beregszász, Munkácsy u.1.
Adószám: 20453465) továbbiakban Pályázó, Kedvezményezett, képviseli: Vidnyánszky
Attila, között az alábbi feltételekkel:
A Független Magyar Művészet Alapítvány a Pályázó által 2004 március 5-én benyújtott
pályázatára, az FMMA Kuratóriumának 2004.november 16-án kelt határozatával
jótékonysági, gyűjtési akciót indít.
1.
Az Adományozó vállalja, hogy a Beregszászi Illyés Gyula Színház közhasznú
tevékenységét: színházi előadások, színházi képzést, nevelést szolgáló programok
létrehozásának támogatása, valamint a színház épületének felújítása és színházi technikák
beszerzése, valamint művészek számára ösztöndíjak biztosítása céljára, a 2004-2005 évre az
elkülönített KHB. 10201006-50259247. sz. számlán összegyűjtött összeggel támogatja. A
Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratban
feltüntetett célokra használja fel.
2.
Adományozó 2004. november 1.-én zárolt befektetésen elhelyez három évre:
20.000.000.- Forintot, azaz Húszmillió Forintot, amelynek kamatai minden évben,
novemberben a színház művészeinek támogatását, ösztöndíját szolgálják.
3.
Az Adományozó vállalja, hogy a támogatási összeget 2004. novemberétől igazolt
teljesítések után átutalja a Kedvezményezett bankszámlájára.
4.
Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatásban részesült
tevékenységről kiadvány (tájékoztató) készül, vagy a sajtóban nyilvánosságot kap (riport,
újságcikk, stb.), azokban feltünteti az Adományozó segítségét.
5.
Kedvezményezett kijelenti, hogy semmiféle lejárt köztartozása nincs, ellene semmiféle
hatósági eljárás nincs folyamatban.
6.
Kedvezményezett a támogatás felhasználásának évét követő év, 2005.november 31-ig
írásban részletes szakmai-pénzügyi jelentést küld az Adományozónak, a részére folyósított
támogatási összeg felhasználásról, jelen szerződésben előírt kötelezettségek teljesítéséről.
7.
Az Adományozó, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy jogosult
bármikor ellenőrizni a támogatott program megvalósulását, a támogatási összeg
rendeltetésszerű felhasználását.
8.
Adományozó kijelenti, hogy az Adományozási/Támogatási megállapodás azonnali
hatállyal érvényét veszti, ha a Beregszászi Nemzeti Színház művészeti irányítását nem
Vidnyánszky Attila végzi.

9.
Jelen szerződésben részletesen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó hatályos
szabályai az irányadóak.
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