Szám: KAl44-5l201I.

Tómogatdsi Szerződés
amely létrejött egyrészről a 25212010, (XI.21.) Korm. rendelet által létrehozott Magyar
Kármentő Alap (Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli Lasztovicza Jenő, a Kármentő

Bizottság elnöke) a továbbiakban: Túmogató
másrészről

a Devecser Város Önkormányzata (székhelye: 8460 Devecser, Petőfi tér l., adőszáma:
15427085-2-19, képviseli: Toldi Tamás polgarmester) a továbbiakban: Támogatott

az alábbi feltételek szerint

között

:

1.) A

Devecser Város Önkormányzat írásban benyújtott kérelme alapján a Magyar
Kármentő Alap Kármentő Bizottsága I9l20Il. (IV.20.) Kárm. Biz. határozatával
95 000 ezerFt, azazKi|encvenötmillió forint támogatás megítélésérőldöntött.

2.)

Támogatási cél:
a támogatás a Magyar Kármentő Alap létrehozásáről szőlő 25212010 (X, 21.) Korm.
rendelet 9. § bd) pondában meghatározottak szerint: a katasztrőfával érintett térség
revitalizáciőjára szolgál, A támogatás keretösszege a 3 szolgálati lakás megépítésének
támogatására kerül felhasználásra.

3.) A

Támogatási Szerződésben meghatározott összeget a Támogatő a Devecser Város
Onkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó 11748090-15427085-10080003
számŰ, a Kármentő Alapból érkező támogatások fogadására szolgálő alszámlára
teljesíti.

4.)

Támogató a jóváhagyott összegből20% előleget aberuházás megkezdésekor teljesít a
Támogatott írásos kérelme alapján-, a többit aberlházás részelszámolásait követően a
Támogatott által igényelendő ütemezés szerint utalja át.

5.) A

Támogatott a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott

támogatást kizárőlag a 2.) pontban meghatározott célrahasználja fel.

6.)
7,)

Támogatott nyilatkozik, hogy amennyiben a támogatási összeg biztosításból, a károkozó
várható kártérítésébőlvagy egyéb adomanyból előreláthatóan megtérül, az alapből
nYÚjtott támogatást a megtérülés mértékéigvisszafizeti aMagyar Kármentő Alapba.

Nyilatkozik

a támogatott

önkormányzat,hogy

a

jelen Támogatási Szerződésben megítélt

támogatás továbbutalása esetében a fenti elvet (6.pont) érvényesítia károsultak fele is, a

velük kötendő

8.) A

me

gállapodásban.

Támogatott a részéreátutalt összeg felhasználásáról legkésőbb 2011. december 15.
napjáig elszámol.

9.) A

a

Támogatott önkormányzat elszámolását
Támogatási Szerződéshez csatolt
Elszámoló lapon, és mellékletein teszi meg.
A Támogatő számára beszámolót készíta támogatás felhasználásáről, és csatolja a
település jegyzője által hitelesitve az alábbi eredeti illetve másolati dokumentumokat:
önkormányzati határozatokat a károsultak egyedi támogatására vonatkozóan
a kifizetésekre vonatkozó kérelmeket, nyilatkozatokat
elszámolási kcitelezettséggel adott támogatásoknál a célszerinti felhasználást igazoló
(te lj e s ítés i g azolást tartalmazó) ere d et i szám l ák hi te l e s más o latát,
támogatások kifizetésénekigazo|ását: bankszámla utalások esetén bankkivonatok-,
illetve készpénzes kifizetéseknél az átvételi elismervények másolatát.

-

10.)

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 részéreátadni. Kötelezettséget vállal, hogy az Alap tevékenységét
érintő ellenőrzés esetén az eríe felhatalmazott ellenőrző szervek - KEHI, ASZ Támogató

ellenőrzési tevékenységétsegíti.

ll.)

Amennyiben

l2.)

Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekbena mindenkor hatályos,
vonatkozó j o gszabályo k rende l kezé s e i az ir ány adő ak.

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

13.) Felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése érdekébenkölcsönösen
együttműködnek.

Ezen Támogatási Szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás között

trárgyalások útj án rendezik,

4 eredeti példányban készült, melyből
Támogatót,2 példány a Támogatottat illeti meg.

14.) Jelen Támogatási Szerződés

2

példany a

Ezen Támogatási Szerződést Felek elolvasták, értelmezték,és mint akaratukkal mindenben
mege gy ezőt, j óv áhagy őlag aláírták.
Veszprém, 20IL május 5.

Étra:D

leglzo

