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Tdmogatdsi Szerződés
amely létrejött egyrészrű a 25212010. (XI.21.) Korm. rendelet által létrehozott Magyar
Kármentő Alap (Veszprém, Megyehén tér I., képviseli Lasztovicza Jenő, a Kármentő
Bizottság elnöke) a továbbiakban: Támogató
músrészrű

a Devecser Város Önkormányzata (székhelye: 8460 Devecser, Petőfi tér 1.,
I5427085-2-19képviseli: Toldi Tamás polgármester) a továbbiakban: Túmogatott
között

1.)

2.)

3.)

az alábbi feltételek szerint

adőszétma:

:

A

Devecser Város Önkormányzat írásban benyújtott kérelme alapján a Magyar
Kármentő Alap Kármentő Bizottsága 9 500 ezer Ft, azaz Kilencmillió-ötszázezer Ft
támogatás me gítélését határozta el.

Támogatási cél:
a támogatás a Magyar Kármentő Alap létrehozásáről szőlő 25212010 (X. 21.) Korm.
rendelet 9. § bb) pontjában meghatérozottak szerint: akatasztrőfahatásai által előidézett
egészségkárosodás megelőzésére szolgál 95 sérült - 8 napon túl gyógyuló - esetében
100 ezer forint kerül felhasznáIásra egészségkárosodás megelőzése, kőrhéni és egyéb
tartós egészségügyi ellátásra szorult károsultak támogatása címén.

A

Támogatási Szerződésben meghatérozott összeget a Támogatő a Devecser Varos
Önkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó 11748090-15427085-10080003
szártú, a Kármentő Alapból érkező támogatások fogadására szolgáló alszám|ára

teljesíti.
4.)

Támogató az átutalásról jelen Szerződés aláirását követő 15 munkanapon belül
intézkedik.

5.)

A

Támogatott a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott
támogatást kizárőlag a 2.) pontban meghatározolt célra használja fel.

6,)

Támogatott nyilatkozik, hogy amennyiben a támogatási összeg biztosításból, a karokozó
varható kártérítésébőlvagy egyéb adományból előreláthatóan megtérül, az alapből
nyújtofi támogatást a megtérülésmértékéigvisszafizeti a Magyar Kármentő Alapba.

7.)

Nyilatkozik

8.)

A

önkormányzat,hogy a jelen Támogatási Szerződésben megítélt
támogatás továbbutalása esetében a fenti elvet (6.pont) érvényesítia karosultak fele is, a
velük kötendő me gállapodásban.
a támogatott

Támogatott a részéreátutalt összeg felhasználásaról legkésőbb 2011. januar 31.
napjáig elszámol.

9.) A

Támogatott önkormányzat elszámolását

a

Támogatási Szerződéshez csatolt

Elszámoló lapon, és mellékletein teszi meg.
A Támogatő száméra beszámolót készíta támogatás felhasználásáról, és csatolja a
település je gyzője által hitelesitve azalábbi eredeti illetve másolati dokumentumokat:
- önkormányzatihatározatokat a károsultak egyedi támogatásétra vonatkozóan
- a kifizeíésekrevonatkozó kérelmeket, nyilatkozatokat
- elszámolási kötelezettséggel adott támogatásoknál a célszerinti felhasználást igazolÓ
(te lj e s ítés i g azo\ást tarta\maző) ere deti száml ak hite l e s más o latát,
- támogatások kifizetésénekigazolását: bankszámla utalások esetén bankkivonatok-,
illetve ké szpénzes kifizetésekn éI az átv ételi eli smervények máso latát.

10.)

A

Támogató az á|tala nyújtott támogatás felhasználásat bármikor ellenőrizheti.
Támogatotl az ellenőrzéskor köteles a vonatkoző pénzigyi, számviteli, valamint a
felhasználásra vonatkoző egyéb iratokat betekintés céljából a Támogató ellenőrzést
végző képviselője részéreátadni. Kötelezettséget vállal, hogy az AIap tevékenységét
érintő ellenőrzés esetén az er"re fe!|lata|mazott ellenőrző szewek - KEHI, ASZ ellenőrzési tevékenységétsegíti.

Támogatott a támogatás összegének felhasználásáról a megjelÖlt
határidőrg _ megfelelő indok nélkül - nem számol el, vagy a támogatást nem a célnak
megfelelőe n hasztá\a fel, a támo gatást vissza kell fi zetni.

11.)
' Amennyiben

a

I2,) Jelen Támogatási Szerződésben nem szabáIyozott kérdésekbena mindenkor
vonatkozó

jo

gszabályok rendelkezé sei az ir

ány adő

hatálYos,

ak.

hogy a szerződésben foglaltak teljesítése érdekébenkÖlcsÖnÖsen
13.)
' Felek megállapodnak,
együttműkcldnek. Ezen Támogatási Szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás kÖzÖtt
tárgyalások útj án rendezik.

14.) Jelen Támogatást Szerződés 4 eredeti példányban készült, melYbŐl
Támogatót, 2 péIdány a T ámo gatottat illeti meg.

2

PéIdánY a

Ezen Támogatási Szerződést Felek elolvasták, érte\mezték és mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt, j óváhagy őlag aláírták.
Veszprém, 2010. december 9.
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