תאריך _______________
לכבוד
המועצה האזורית לב השרון
(להלן "המועצה")
א.ג.נ,
הנדון :התחייבות בגין תמיכה לפי סעיף  51בנוהל מתן תמיכות
(להלן "המוסד") מתחייבים בשמו לקיים את כל

_ ___________
אנו מורשי החתימה של
ההתניות שלהלן בקשר לכל סכום שיוענק לנו כתמיכה.
א .התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה נתנה.
ב .נעמוד בתנאים שקבעה המועצה בקשר לתמיכה.
ג .אם התמיכה מיועדת לאפשר שיפוץ מבנה או הצטיידות  -כי ייעוד המבנה ואופן השימוש בציוד (לרבות
במסגרת קבלת רווח) לא ישונו במהלך  1שנים לפחות ממועד קבלת התמיכה.
ד .נמציא למועצה דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שתקבע המועצה.
ה .נמציא למועצה דוח כספי מבוקר לשנת  9152על צירופיו ,עד ל . 57.5.9195-
ו .נאפשר למבקרים ולמפקחים מטעם המועצה לבקר במשרדנו ובמתקנים בהם נערכת פעילותינו ,ולעיין
בספרי החשבונות של המוסד.
ז .נחזיר למועצה את מלוא יתרת התמיכה שלא שמשה למטרה אשר לשמה נתנה ,בתנאי הצמדה ובריבית
מקובלים כחוק.
ח .אנו מודעים לכך שהמועצה רשאית להקטין ,לעכב או להפסיק את מתן התמיכה אם לא קוימו כל התנאים
או ההתחייבות בקשר למתן תמיכה או אם הופחת תקציב המועצה.
ט .לא נענ יק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת המועצה לכל גוף אחר אלא באופן
חד פעמי ובכפוף לאשור מראש של המועצה ,לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית בין במסגרת כללים
שיקבעו על ידה בהחלטתה במתן תמיכה לאותו מוסד ציבור או בהחלטה שתתקבל על ידה במועד מאוחר
יותר ,לבקשתנו.
י .לא נעביר מכספי התמיכה למפלגה לסיעה או לרשימה לא נעניק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או
חלקו מכספי תמיכת המועצה למפלגה לסיעה או לרשימה ,לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם
תעמולת בחירות/לא יכלול את שמה של מפלגה ,סיעה או רשימה במודעות או בפרסומים או באירועים
שלנו.
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