Szám: KN37-41201|.

Túmogatősi Szerződés
amely létrejött egyrészről a 25212010. (XI.21,) Korm. rendelet által létrehozott Maryar
Kármentő Atap (Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli Lasztovicza JenŐ, a Kármentő
Bizottság elnöke) a továbbiakban: Túmogató
mdsrészről

a Devecser Város Önkormányzata (székhelye: 8460 Devecser, Petőfi tér 1., adőszáma:
15427085-2-19, képviseli: Toldi Tamás polgármester) a továbbiakban: Tdmogatott

között

az a|ábbi feltétel ek szerint

:

Devecser Város Önkormányzat írásban benyújtott kérelme alapjan a MagYar
Kármentő Alap Kármentő Bizottsága t2l20ll. (ilI.2.) K,Írm. Biz. hatátozatáva|
forint támogatás megítélésérŐl
5 183 ezer Ft, ára, öt^itlió-egyszáznyolcvanháromezer

l.) A

döntött.

2.)

Támogatási cél:
a támógatás a Magyar Kármentö Alap létrehozásáről szőlő 25212010 (X. 21.) Korm.
rendelei 9. § bd) lontjában meghatáiozottak szerint: a katasztrőfával érintett térség
revitalizáci őjéra'sio|gííl.A támógatás keretösszege a lakóparkban megéPÍtendó Új
rendőrőrs építéséhez-megvásaroltingatlanok vételár, igazgatási-szolgáltatási díj és
ügyvédi munkadíj támo gatására kerül felhasználásra.

Támogatási Szerződésben meghatározott összeget a Támogatő a Devecser Varos
ö*o.111Íoyzat költségvetési szaÁtaiahoz kapcsolódó 1 1748090-t5427085-10080003
sztímú,a Kármentő Alapbó| érkező támogatások fogadásaru szolgá|Ő alszárrl,|fua
teljesíti.

3.)
- -' A

4.)

Támogató az átutalásról jelen Szerződés a|áirását követő 15 munkanaPon belÜl
intézkedik.
Támogatott a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal a:ra, hogY a kaPott
támogatáit kizaróla g a2.) pontban meghatározott célra használja fel.

5.) A

6.)

Támogatott nyilatkozik, hogy amennyiben a támogatási összeg biztosításból, a karokozó
varható kártérítésébőlvag' egyéb adományból előreláthatóan meglérül, az a|aPbŐI
nyújtott támogatást u..gt.rtlei mértékéigvisszafizeti a Magyar Kármentő AlaPba.

7.)

Nyilatkozik

önkormányzat,hogy a jelen Támogatási Szerződésben megítélt
fele is, a
tátmogatás továbbutdaru esetében a fenJi elvet (6.pont) érvényesítia karosultak
velük kötendő
:.
a támogatott

megállapodásban.

Támogatott a részéreátutalt összeg felhasználásáról
napjáig elszámol.

8.) A

legkésőbb 2011. június 15.

ű

t

l,
9.) A

a

Támogatott önkormányzat elszámolását
Támogatási Szerződéshez csatolt
Elszámoló lapon, és mellékletein teszi meg.
A Támogatő számára beszámolót készíta támogatás felhasználásáról, és csatolja a
település jegyzője által hitelesítve az alábbi eredeti illetve másolati dokumentumokat:
önkormányzati határozatokat a károsultak egyedi támogatására vonatkozóan
a kifizetésekre vonatkozó kérelmeket, nyilatkozatokat
elszámolási kötelezettséggel adott támogatásoknál a célszerinti felhasználást igazo|ő
(te lj e s ítés i g azo|ást i'artalrmaző) ere deti s zámlák hite l e s máso l atát,
támogatások kifizetésénekigazolását: bankszrámla utalások esetén bankkivonatok-,
illetve készpénzes kifizetéseknélaz átvételi elismervények másolatát.

-

l0.)

A

az

általa nyújtott támogatás felhasználását bármikor ellenőrizheti.
Támogatott az ellenőrzéskor köteles a vonatkozó pénzügyi, számviteli, valamint a
felhasználásra vonatkoző egyéb iratokat betekintés céljából a Támogató ellenőrzést
végző képviselője részéteátadni. Kötelezettséget vállal, hogy az Alap tevékenységét
érintő ellenőrzés esetén az erre felhata|mazott ellenőrzó szervek - KEHI, ASZ Támogató

ellenőrzési tevékenységétsegíti.
1

l.)

a Támogatott a támogatás összegének felhasználásáról a megielölt
határidőig - megfelelő indok nélkül - nem számol el, vagy a támogatást nem a célnak
megfelelőenhasználja fel, a támogatást vissza kell fizetni.

Amennyiben

12.) Jelen Támogatási Szerződésben nem szabá|yozott kérdésekbena mindenkor hatályos,
vonatkozó

l3.)

jo

gszabályok rendelkezései az

ir ány

adóak.

Felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése érdekébenkölcsönösen
együttműködnek. Ezen Támogatási Szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás között
tárgyalások útj án rendezik.

l4.) Jelen Támogatási Szetződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a
Támogatót,2 példány a Támogatottat illeti meg.

Ezen Támogatási Szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
mege gyezőt, j óváhagy őlag a|áirték.

Veszprém, 20ll. május 5.
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