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A Magyar Kármentő Alap jogi személy.

Az Al?P

kÖnYwezetésére,beszámolójának elkészítésére,
gazdákodására vonatk ozóart
kell i"gr"t"to"., alkalmazrri
%2/2010.(X.21.) Korm. rendelet2 §. (3) bekezdése,

az, .alaPítvánYolrca e|őlít rendelkezéseket

Az ,AlaP Pvára befizetett összegek, adományok közérdekíícélra történő
-§
kötelezettségvállalásnak
minósiilnek - Korm. rend.

5.

(4)

bekezaese.

ry,l{d9hatóság (NA9 a Kármentő Alapba történő befizetéseket jogszabályaiban az
alábbiak szerint minősíti:

- a

Társasági és osztalékadfuől szóló 1996. évl DCfiI. t!. 7.
§-a értelmében a
Alapnak
adott
támogaás,
térítésnélküli
adomány értékének50 o/o-áva7
|ármentő
lehet csÖkkenteni az adóa7apot - mint a kiemelkedően kbzhasznú besoroldssal

ttl ez eteknek
kÖzcélúailomótry

ren ilellce z ő sz

' mint
,

a jogszabáty értelmében a közhaszrú szeívezet,
kiemelkedően kÖzhaszrttt szewezet tészétetéfitésmenteserrjuttatott termék illetve
szolgá7taás - után áíaftzeésikötelezettség nem terheli az adőmányozót
a személYÍ iÖaeilclntadó7 o/o-ónakigénybevételérejogosulttávált'azAlap
- miután
a1996.éviCXXVI. tv. 4. §(1) bekezdésében a Maglarúrmentő Alap nevesítve lett.

A Ml8larországon eddig bekövetkezett legnagyobb ipari kataszbóía, az ajkai
térségben 2010. október 4-én bekövetkezett strlyos veszélyhelyzetet eloidczo
vÖrÖsiszaPÖmlés károsultjainak széles körú nemz"ti es ,re-rétkori összefogással
tÖrténő megsegítése azz.al,hogy az Alap bevételeire, m{íködésére és az annak
terhére
nyij tandó támogaásra e rendele t szabály att kell alkalmazni.
Az Alap forrásainak felhasználási céljait a Korm. rendelet 9. §-arészletezi.

2

A Korm, rendelet

2. § (4) bekezdése értelmébe_n ,Az A7ap tészérejuttatott
adományok
nem vonhatók el, és a 9. §-ban meghaározottól eltéró
celra nem használhatók fel.,,

Az AlaPbÓl

támo8atást klzfuólag a katasztróíával közvetleniil érintett
Kolonár,
Devecser és Somlóvásárhely hulr önkornrányzatai igényelhetrek
- Korm. rendelet
10.§ (1) bekezdés.

A Kórmentő Alap kepoiselete, le§őbb szroe:
Az_Alap legfőbb szerve a Megyei Kármentő Bizotbág
A Bizotbág létszáma alapításiór 7 íővolt,majd 2010.iz.z+tetkibő\ríilt1fővel.

A kírmenű Bimttság ta§ait

-

-

a Bizottság elnöke a

Megyei Védetmi Bizottság elnöke,
Laszttaicza IaŐ,? J3szprém
Veszprém tvtegya Önkorruínyzat elnatee zoll. december
31-ig aolt a
W elnók, maj il j ogszabályi a ílűzist laiaetően,
o Dr, Kovács Z?}?, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánybiztosa tölti be
a tisztséget 2012. iarufu l-től
a Bizottság elnökhely"tTr:." V_"^rlr.9*._U"gyei Ónkormányz

o

at íőlegyzőle
o ?r. !údenyt Imre megbíznm 201i, úpnli2 ,Zg* nyugdíjba Őonuuű
Űktt t idrt
o Dr. Irnre lászló
Mesl9i
örrk;.r*á"ri"
át
főlegyzője
201.1,.áájus
--'
1Vlsl9rém
a Kánrrentő Bizottsá_g
írj tagja és á nirottsag ehöíöelyeftő '

1-tő1

DÍ, Tollár Tibor
Ory_gazdaság| íeigazgátohelyettese, a betügyminiszter álta1
kijelölt, a katasztrófavédelmi szervőzetaíoúnyab tattozoszemély
Toldi Tamás - Devecser teleptités polgármesteró
Kfuoly - Kolonár település poigármestere
Marton lÁszlő - Somlóvásárhel} t"t"ptite, polgármestere
Ékes J6zseÍ - a VeszPrém
-"Ó"i Oi. szári"orszaggyaesi egyéni választókeriilet
orszÁggyűtési képviselője, a Bizottság teljes jogda1iJ'
Kullrnann Áaam-- szakíanács adó, allaln*ÍNrni Társadalom
Ilrtézet Alapítvány
kijelölt képviselóje (Módos 1ás: 312/ 2010.ixil.23,; ror*

:

- $
-

a kormányrenilelet narcsíti:

i

. dJ;r;;p6i-

A Korm, rerrdelet

7. §. (1) bekezdése értelmében 3 fós Feltigyelő
Bizottság elkenőtzi a
Bizottság döntéseit, az Alap jogsze{ú gazdákodását.

A Felügyeő Binttaíg ta§ai:
1) Horváth Mtrl. - a Bizottság elnöke, a Veszprém Megyei lrrtézményfenntartó
Központvezetőle

2)

!r, NagYlaki

CrF

;,Veszprém Megyei Kormányhiva talíőigazgatóra -lemondott

2011. november 1-jei

3)

hatályal

,.APEH Kőzponti Főigazgaűaíg Tőjékoztaflísi és
Koordiruőcűs
oszŰWnő!_
megbíúsa zoll.Őz.z1,<n tilart,"totyrtte 2011.0r.i3-tól
loslulY
: rozep-aunanmh RegioJlis
Dr- Jaraba Valéria - NAV
Adó Főigazgatósága Jogs,
Wallcrne Fuit Anita

T

ájékoztaási és Törv&ryességi Főosztrályának F ősztáyv
ezető.le.

J

A Kárnrentő Btzotr.lS.aQai és a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységiiket
dijazás és
költsé8tédtés nélkiil v cgi*.
kepaiseletre és abeszímaló alóírőslíra jogosult a kónnentő
Bizottaíg elnöke:

o
o

Lasztovicza|enőa Veszprém Megyei önkormányzat elnöke 20t2.01. 01-től Dr. Kovács ZoltánVeszprém Megyei Kormányáe
gblzott.
2011,.12.31,-ig

Az

AlaPPal kaPcsolatos adminisztraűv tevékenységet, a döntések előkészitését,
a
ámogatások forrásaira vonatkozó felhasznáási ier"" készítéséta
Veszprém Megyei
Védelmi Bizotbág Titkársága végzi.

KárTentő AlaPJ<Önywizsgá7aát
1
KÖnYwizsgáló

a Kármentő Btzottság megbizásábó1 a nÉNgs
és Gazdasági Tanácsadó Kft. (8400 Aik, Úst"."u. 1.) Á§a eI,
Rénes
Mfuia kamarai tag könywizsgáló személyében (tagsaga szánla:00072n:

Az

ÍtlaP számviteli - kÖnyvrzezetési, beszámoló készítési- tevékenys
égétmegbízási
szerződéssel a LÁNCZ Könywizsgá7ó,_Gazdasági Tanácsadó
és Egyéb Szotgá7tató
Kft. végzi (székhetye : 8?-30 Balatonfiireó Szöllósi
+.1.
"."SS

1

A

KormánYrendelet alaPján a Magyar Kármentő Alap könywezetésére,
beszámolG
készítéséreaz alapítványokra előírt-rendelkezéseket keli atkalrnazni.
Ennek megfelelően az Alap beszámolási és könywezetési rendje
a számviteli torvény
a többször módosított iz1,1zwo. (XIIJ9.) Korrn. rendelet
alaPltv ánYokra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve lett kiatakítva.

előírásai mellett

A

Kármentő AlaP 2011. évben is kizárólag az l{apító által konrrányrendeletben
meghatározott közcélír tevékenységetfolytatoit

Az Alap bevételeit a belföldi és kiilföldi befizetett adományok, a lekötések
után járó
banki kamatok, kiadá§ait a_Bizottság haározatai alapján a három
önkormányzat
tészétekiutalt ámogatások jelentik.

A támogatások kiutaláskor elszámolási előlegként keriilrrek könyvelésr e, majd az
ÖnkormánYzat ellerrőrzöttelszámoliása után aiesetleges
külonbozetek rendezésével _
lesznek végleges ámogaásként (ráíordításként) ktinyvilve.
Az l\laP

terhére m{Íködésével összeftiggésben egyéb költségek, ráforűások
nem
számolhatók el.

4

A 2u1- éw közha sznú ewgzerűsített éves beszámoló mérlegadatai:
ailatok ezer forintban

|

^

fttelmegnmezése

1. .4,.

Befektetett eezközök

2.

I.Immateriális javak
tr.

3.

Forgóeszközök

6.

I.

0

1 695 566

- II. Követelések
Itr.

Érékpapírok

9.

LY.

Pénz-qzközök

10. C.

0

Aktío iilőbeli elhatárolások

-

Es ZKö zÖ

K

6KrÍuÁK Ö s s zrsrttt

12. D. Sajáttóke
13.

I.Induló tőke

,1,4.

tr. Tókeváltozás

I€kötött

15.

III.

16.

TV. Értékelésitartaték

18.

173455

154o342

1 680 033

5 602

5 953

17ü1768

1859!u1

17o776a

1 859 007

taítalék

V. Tárgyévi eredmény közhaszrrri tevékerrységból

7707,1,68

157 839

0

0

0

0

V I. T ór gyfu ne fuúury o állal?a z ási tal étrewúgb őI

20. F. Kötelezettségek
21.

I. Hótr as orolt H) tele zettségek

22.

Il. Ho s s zti bj ár ahi kiitcb zett

úgek

III. Rövid lejáratrri kötelezettségek

24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25.

155224

1701,168

19. E. Céltartalék

?3.

18534188

Késáetek

8.

17.

0

0

Tárgyieszközök

5. B.

11,.

Tárgyéo

ézl

Itr. Befektetett pérrziigyi eszközök

4.

7.

Előző

FORRASOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

0
0

t7011:6

1859

4A
u7

2aI1^.

évlközhasznú
A tétel megneoezése

>orsz.
1.

kimutatásán ak főbb adatai

.d Összes közhasznú tevékenységbevétele

2.

1. Köz,haszrrr1

a. alapítótól

4.

b. központi költségvetéstől

5.

c.

6.

d. társadalombiztosíási

7.

e. továbbutalási

8.

f. egyéb

11.

4.Egyéb bevétel (banki ka,naQ

72. B.

Vállalkoási tevékenységbevétele
Összes bevétel (A+B)

14. D. Közhasznú tevékenységráfordításai
15.

1.

Anyagjellegú ráfordíások

"].6.

2.

Sznmélyi jellegú ráforűások

77.

3.

Érékcsökkenési leírás

18.

4.Égyébráforűtások - továbbutalt ámogatás

20.

5.

ráíorűtások - éíé§nélk. adomány tov.
Pénzügyi múveletek ráfordításai

2,1,.

6.

Rmdkívtü ráforűtások

?2. E.

Vállalkozási tevékenységráforűtásai

?3.

1.

Anyagjellegú ráfordítások

24.

2.

Személyi jellegú ráforűtások

25.

3.

ÉrÉkcsökkenésileírás

26-

a.Egyéb ráforűtások

27.

5.

Pénziigyi múvelebk ráfordításai

2f..

ó.

Rendkívtili ráforűások

79,

0

0

1,695 413

3/7996

7 695413

9336

5756

9f3402

0

0

17mt69

l§573/4l

7

30. G.

Adózás előtti vállalkozásieredmény (B_E)

2y7 895

288 559

5. Egyéb

29. F. Összes ráforűtás (D+E)

31.

45573,4'

céltal kapott

10.

C

17o1169

helyi önkormányzattól

2.Közhasnú tev. bevétele - pénzbeü támogaás
3. Közhasznl tev. bevétele - tédté§ nélk. adomány

13.

Tórgyéu

céIúmúködésre kapott támogaás

3.

9.

Előző éo

:

9336
1

0

0

1

297 895

17üllffi

157 839

t7ü1768

157 839

IL Adófizetési kötelezettség

32. I. Tárgyévi

váIlalkoási eredmény (G-H)

33. f. Tárg7évi

közhasznú eredmény (A_D)
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A

MagYar l(árrrentő Alap 2011. évi közhaszní egyszerúsítettéves beszámolóiának,
tátgy éui közhasznú uefunbry e 757.838.570 Et lett

A

mérlegbeszámoló szerinti tátgyévt köz}tasznú eredménp

összetevőj eként is kimutatható:

-

201'l,.éviközhaszn{tpéttzbvételek Alap

ebből:

.
.
.

-

2011,.

.
.

számláján

,
-

pénzbeli adományok, befizetések
347.995.669Ft
ntagánszemélyek'l, oÁbefizetése (NAV)
4M.148 Ft
banki lekotések utáni kamatbevétel 92.M9.5MF|

évinempénzbelibevételek
tédtésnélkiili,ternrészetbeni adomány
bankikamatidőbelielhatárolása

Kánrrentő Alap 2011. évi összes

15.288.431Ft
9.335.9&1Ft

továbbadása
bevételkénti kimutaása

ternrészetberri adomány

s6.!67.752Ft
288.559.050Ft

halasztott
ftönyveléstechíúkai tétel - jogszabáIyi előírás alapjan)
Yo

2.

Kánrrentő Alap

3.

Kánrrentő Alap 2ül1. évi közhasznú

3.)

201,1.

Ft

bevétele

201'l,.éviráíorűtások(elszámolttámogatások)
S4u1,

alábbi tételek

M0.879.32'',Ft

(2011. évre járó, még jóvá nem írt kamatbevétel) 5.g52.U7

1.

az

évi összes kiadása,

9.335.984
434.1,48

ráforűtása

eredménye

Ft
Ft
2g8.32g.182Bt

157.838.570

Ft

Kánrrentő Alapnak nyúitott 2011,. évi támogatások

A Kórmentő Alap bm ételei b efizetők szrintí b ontósb an:
Támogató

2ü0. év

magánszemély adományai

807.85.245

47,6%

120.7N.E|0

7,2%

belföldivállalk.,egyébszervezebk 720.728.801
önkormányzatok

ámogaásai

2O1l.év

42,5%

Ktilföldi támogatások
1§.7t7.678 2"7 %
kíöldi magánszemélyek adományai 27 .536.ffi5 '!,,6 7o
ktilíöIdi vállalkoz-ás, sz-ewez.et 19.1m.9í}3 1,'!, %

12.253.55.1 3,5 %
124.?27.870 35,7 %

1.996.810

0,6%

209.5!7.4§ ffi2%
637,259 0,2 Yo
208.8ffi.179

60,0

Yo

7

Egy éb kap ott tőmogatősok,

Szemé$i jövedelemadó'l,
- Banki kamatbevételek
-

betl

ételek
(NAV utalás)

o/o-a

Ebbű:

-

4uJA8Ft
98.401.951Ft

penzügyibg tcnylcgesenrealizíItbeoétel
aktío iűfuti elluűroláslcent eőírt Q011. met illető) bsoétel

9Lu9.5u Ft
5.952.u7 Ft

T rnés z etb eni j ult at ás

-

olc
SAN{SUNG ElektronicsMagyar Z*.

elektronikai berendezések adományozása a hfuom településnek.

L|

Kránrrentő

9.335.984 Ft

Alapból nyúitott támogatások

A

l(ármenő Bizottság az öl*ornányzatok ámogaásigérryét megtárgyalja, azok
elfogadásáról haározattal d<int. A határozatok alapján - a Védelmi Bizottság
előkészítésével- az önkonrrányzatokkal megkötésre kerülnek a Támogatási
Szerződéseh és tételes elszímolisi kiitebrettúg előírása mellett, mint előIegek kertilrrek
kiutalásra az Alapffil a támogatások.
A meghatározott céIra utalt támogaások kereteket jelentene§ amelyekkel a szetződés
szerinti haáridőig az önkormányzatoknak el kell számolniuk. A felhasználás
elszámolásának tételes dokumentálását, szabáhyszerűségét a könyvelőiroda elkenőtzL
az esetleges visszautalásokat könyveli, ezt köveóen kertil a célszeinti juttnűs oégleges
űmagaűslcent (níforűűskénú)elszámolásra.

Kiutalt, év végéigel nem számolt támogatások a mérlegben lúueteléslérúsznrepelnek.
Kármgrtő Alapból utalt ámogaások önkormányzaí elszámolása illetve
ellenőrzése 2010.12.31,-ignem törtérrt meg, ezért abázis évben végleges ráforűtásként
nem szerepel támogaás, a kiutalt pénzösszegek követelésként - mint elszámolásra
kiutalt előleg - jelerrtek megaz egyszerúsített éves beszámolóban.
2010. évberr a

2011. évberr a Kárrrenó Bizottság az érintett önkormányzatok kérésénekelíogadásáről,
a?52/2010. (X.21.) Korm. rendelet9. $a alapján, kétfő jogcírrren döntött:

-

károsultak közvetlen ámogatása a hiv. jogszabá7y 9.§ a),ba) ésbb),
közösségi célírfejlesztési ámogaások, a Kornr. rendelet 9. §bc)-bd.)

alnpján.

A

közösségi célírfejlesztési ámogatások, a katasztrófa sujtotta három telepiilés un.

reitáizációs fejlesztéseit teszik lehetővé. Alapja a telepiilési önkormányrátok alal

kidolgozott
9tratégiai fejlesztési terv, aminek elfogadás áról a Kármentő Bizottság elvi
haározatot hozott - 7.) pontban r észletezve

A Kármentó Bizottság

10/2011. (III.2.) számű Kárrn Blz.határozaával, a telepiilések
gtratégiai fejlesztési terve alapján, 1.500.000 ezet Ft-ot - mint fejlesztési kóretet felosztott a három önkormányz at tészéte,az atábbtak szerint:
- Devecser Vfuos Önkormányzata 1.050.000 eFt
- Kolontár Község Önkormányzata 300.000 eFt
- Somlóvásfuhely Község Önkormányzata 150.000 eFt.

A tárgYévben a I(ármenó Bizottság határozatainak megfelelőerr, az
atábbikifizetések
történtek 2011. december 31-ig:

1-.)

Kőrosultak közoetlan tómogatósq a Korm-reniletet 9. a), ba) és bb)
bekezdéseire
§
hiaatkozdssaI:

Támogatási célok
- Egyszerigyorssegély
- Albérleti kieg. Máltai Sz-et.szolg.
- Egészségkárosodás miatti tám.
- Atnreneti elhelyezés, elláás ám.
- Vállalkoások ámogaása
- Haszrrálbikk keresk. közvetett tám.
Ti*,ra[al családjainak ám.
- Allami kármyh. nem jog.tám.

Önkormányzatok
27.2N

0

20.000
13.300

2.7m

410.950

6,600

15.339

1.2:0

4.074

2.050

29.250
20.000
16.100

100

47.sffi
16.539

4.074

17.178
43.787

11".178

43.781

70.500

2,) Közösségi cél! fejlesztési tómogatósolc, a Korm. renilelct 9.
§ bc)-bit ) bekezüseire
hioatkozássaL

célok

@

-SporlpáIyaépíés-11.w-11.w

Mikrobuszvásárlás tám.
Áltahnos iskola brv.költsége
-Szennyulzrsatorna terv.ám.
- Í4 tisztitOma brv.kts,
-

-

8.997

9.125
5.875
.],.625
?

o2a

A ferrti kimutatások azokat

8.997

g.7?5
5.875

1.625

, ó.!o

álogatá§okat részletezik, melyek az önkormányzatok
keriiltek 1átatalásra, majd az elszámolást követő ellenőrzés után,
ráfordításként (végteges támogaáskérrt) keáftek könyvelésre.
rés_zérs előlegként

Ezek összege 2011. évben összesen 288.559 eFt (242.472eFt

és 46.087 eFt)

volt.

Elszómolósra kiailo.tt tlmogatósok - lcárosultak részére ailott, illetue közösségi
célú,
fej le szt ési tótn o gat ósi elő le§ek
Támogatási célok

Önkonrrányzat

- Orvosi szolgálati lakás
- Szolgáati lakások
- Bizt kezd.gflernekek háza
- Ip""i övezet kialakítása

9.600
19.000
40.000

9.6ffi
19.000
40.000
80.000

,o,y

- Tanösvérry

kialakítása
- Telepiilésrendezés
- Kutatási píogíam

11.000
1.855

11.000
1.855

osszesen:

72.m0

kiutal| de még el nem számolt támogatások a mérlegben mint
kÖvetelések szerepelnek, naryságrendje a fenti kimutatáss al7gyezőenrzg.+Ís
ert.
A2011,- december 31-ig

5.) Kimutatás

a

vagyon felhasználásfuóI

A Magyar l(árrrrentő AIap vagyona
1'859.Ul ezer forint volt
Ezen beliil
o apenzrszkiizök

o

eszközök

erteke

-

2011,.

december 31-én

zÁtó éltománya

ebbőI:

o

-

1.680.033.119 Ft

egyenlcge
lekijtoe

elszímolási snmh zúrő
a szímlatlereű wnzinűzrtnél
a kamatbevétel az Alap bevételeivel egyiitt haszráIható fel

kioetclé*kzáró
kiutalü
akffa

580.033.119
1.1,00.000.000

álloanánya

előlegként nyilvántartott önkormányzati

"b"íT9hj
időblielluűrolis

sz-ámlavezntő bankná lekötött

pénzek nem realizál! banki

Ft
Ft

1B.454.67gFt
tánrogaás
5.952.447 Ft

kamao.
,

Ezt nÖveÜ 4U.138 Ft, a magánszemélyek 2010. évi személyi jövedelemadójának ,!" o/o-os
fetaiántásáMl szátmaző bevétel amit a jogszabálytelOirasák értelméberr
az utaláskor e1
kell határolni, majd a Íelhasz.tálásavai parrruzá-orurr kell kimutaüri bevételként és
ráforűtásként (2072. évlbevétel- ráfordítás étel lesz).

Az

szla1, %,állakfelhaszrrálásár

ó12012.évben el kell számolni

az Adóhaóság fele.

10

A

bázis éd 1.701|167.521 Ft kijzlusznú ereilmény átvezetésre került a tőkeváltozások
(tőketartalék) fókönyvi szám7ára, ami forrása az önkormányzati támogatások
további
finanszírozásának.

6.)

CéI szerinti iuttatások kimutatása

A MagYar Kármentő Alapot létrehozó kormányrendelet 9. §-a nevesíti azokata célokat,
amelYekre az Alap bevételeit fel lehei hasznáüri, előlrva az adományok
felhaszrrálásának menetét, a Kármerrtő Bizotbág kzárótagdöntési jogosultságát

Az ÖnkormánYzatok támogatásigertylő kérelmeiról a Bizottság határozattal dönt maid
a Védelmi Bizottság titkárságának előkészítésével,az önkormányzatokkal a Baottság
megkoti a Támogatási Szerződéseket.
A támogatások tételes elszámolási kötelezetts ég e!őlrásamellett keriilnek kiutalásra az
AlaPbÓl, és az elszámolás számüteli elóírások izerinti megfelelőségének ellenőrzését a

könyvelőirodavégzi.

A

célszerinti juttatásokról a kimutatásokat - önkormányzatonkénti és célonkénti
bontásban - a Védelmi Bizotüság titkársága vezeti. A kimutatás a közhasznír beszámoló
mellékletétképezi.

7.) Rövid szakmai beszámoló
MAL Zrt tulajdonában lévó vörösiszap tátozó átszakadása
következtében bekövetkez9tt Ma gyatorczágeddi8i legnagyobb ipari katasz tróíája, arni
az ajkai térségbenveszélyhelyzetet idézett eia, Ű Óit emt det- egészségi-e,
munkafeltételeit sűyosan károsítva.
2010. október 4-én az ajkai

A vÖrÖsiszafiimlés károsul§ainak

széles körú nemzeti és nemzetközi összefogással
megsegítése érdekében a Kormány - 252/201L (X.21.) Kormányrendeletével lÖrténő
létrehozta a Magyar Kárnrentő Alapot.
A KornránYrerrdelet előírüa, hogy az Alap bevételeire, mííködéséreés az annak terhére
nyújtandó támogatásokra a rendelet szabályútketl alkalmazni.

KormánY 201'l,. év elejérr átvállalta a
n
kaPcsolatos valamennyi

telepiilések károsut§ainak lakhatással
jogos igérrye megtédtéséÍ,finaltszltozta a tönkrement házak
helYett Űj házak,lakások építését
(ragy használtak vételét),azok teljes berendezését,
ingóságok pótlását
A MagYar Kármentő Alap felhaszrrálási céljai között is szerepeltek a fenti feladatok.
Ezért a l(ármentő Bizottság meghozta azt ahaátozaát,hogy á Kármentő Alapon még
rendelkezésre állÓ, közel 1.8 milliáíd Ft a három érintett telepiilés ktizrissegi celi
f ejlesztéseire le gyen forűtható.

ll
Ilrdokolta ezt a dÖntést, hogy a katasztrófa hatása a közvetleníil kfuosult családokon
lakost, a települések egész infrasfuuktúráj át, vállakozásaik helyzetét
rendkívíilnegaüvan érintette, számos vitlalyor5"ment tönkre, családok k<lltöztek el a
tragédiát kÖvetően. E-ek a tényezők az öt*ornányzatok saját bevételeinek jelerrtős
csökkenését is maguk u6n vonták (helr adókon kerósztiil).

kíq valmennyi

A

telePiilések élet- és munkafeltételeinek újrateremtésétcélző un. közösségi célú
fejlesztésekre a telepiilési önkormányzatok fejlesztési stratégiai tervet dolgoztak ki,
aminek céljaival a Kárnrerrtő Bizotbság is egyetértett.
A stratégiai terv szerinti fejlesztése§ mint térségirevitalizációs programok
kivitelezése, a közbeszeruési eljfuások, pályázatt kiirasók leíolytatása azót Áapmt
való finans zlrozáa, az elkövetke ző időszakjebntős feladata lesz.

Veszprém, 2ü2. május 10.

ő;-[#3frffi
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