
M A G Y A R    K Á R M E N T Ő    A L A P
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Közhasznúsági Jelentés

a Magyar Kármentő Alap 2012. évi, egyszerűsített éves beszámolójához

1.)  Általános tájékoztatás

A Magyar Kármentő Alap alapítása, jogállása: 

A Kármentő Alapot a Kormány hozta létre, a 252/2010. (X.21.) Kormányrendelettel.
Az Alap székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
Adószáma:  18204216-1-19
A Magyar Kármentő Alap jogi személy.

Az Alap könyvvezetésére, beszámolójának elkészítésére, gazdálkodására vonatkozóan 
az  alapítványokra előírt  rendelkezéseket  kell  megfelelően  alkalmazni  –  252/2010.
(X.21.)  Korm. rendelet 2 §. (3) bekezdése.
  

Az  Alap  javára  befizetett  összegek,  adományok  közérdekű  célra  történő 
kötelezettségvállalásnak minősülnek - Korm. rend. 5. § (4) bekezdése.  

Az Adóhatóság (NAV) a Kármentő Alapba történő befizetéseket jogszabályaiban az 
alábbiak szerint minősíti: 

- a Társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 7. § 1 (z.) pontja értelmében 
a Kármentő Alapnak adott támogatás, térítésnélküli adomány értékének 50 %-ával 
lehet  csökkenteni  az  adóalapot  -  mint  a  kiemelkedően  közhasznú  besorolással  
rendelkező szervezeteknek 

- mint  közcélú  adomány után –  a  jogszabály  értelmében  a  közhasznú  szervezet, 
kiemelkedően közhasznú szervezet részére térítésmentesen juttatott termék illetve 
szolgáltatás – áfa fizetési kötelezettség nem terheli az adományozót

- a személyi jövedelemadó 1 %-ának igénybevételére jogosulttá vált az Alap – miután 
a 1996.évi CXXVI. tv. 4. §(1) bekezdésében a Magyar Kármentő Alap nevesítve lett. 

Alapításának célja: 

A  Magyarországon  eddig  bekövetkezett  legnagyobb  ipari  katasztrófa,  az  ajkai 
térségben  2010.  október  4-én  bekövetkezett  súlyos  veszélyhelyzetet  előidéző 
vörösiszap-ömlés  károsultjainak  széles  körű  nemzeti  és  nemzetközi  összefogással 
történő megsegítése azzal, hogy az Alap bevételeire, működésére és az annak terhére 
nyújtandó támogatás felhasználására e rendelet szabályait kell alkalmazni.

Az Alap forrásainak felhasználási céljait a Korm. rendelet módosított 9. §-a részletezi. 



A Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében „Az Alap részére juttatott adományok 
nem vonhatók el, és a 9. §-ban meghatározottól eltérő célra nem használhatók fel.” 

Az  Alapból  támogatást  kizárólag  a  katasztrófával  közvetlenül  érintett  Kolontár, 
Devecser  és  Somlóvásárhely  helyi  önkormányzatai  igényelhetnek  –  Korm.  rendelet 
10.§ (1) bekezdés.  

A Kármentő Alap képviselete, legfőbb szerve:    

Az Alap legfőbb szerve a Megyei Kármentő Bizottság.  
A Bizottság létszáma alapításkor 7 fő volt, majd 2010. 12. 24-től kibővült 1 fővel. 
(312/2010. (XII. 23.) Korm. rendelettel)

A Kármentő Bizottság tagjait a Kormányrendelet nevesíti:  
a Bizottság elnöke a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke,  

Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke 2011. december 31-ig volt a VB  
elnöke, majd jogszabályi változást követően, 

Dr. Kovács Zoltán, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja tölti 
be a tisztséget 2012. január 1-től

a Bizottság elnökhelyettese a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzője 
Dr. Zsédenyi Imre megbízása 2011. április végén nyugdíjba vonulása miatt lejárt
o Dr. Imre László a VMÖ megyei jegyzője 2011. május 1–től  

Dr.  Tollár  Tibor  az  OKF  gazdasági  főigazgató-helyettese,  a  belügyminiszter  által 
kijelölt, a katasztrófavédelmi szervezet állományába tartozó személy  

Toldi Tamás – Devecser település polgármestere 
Tili Károly - Kolontár település polgármestere 
Marton László – Somlóvásárhely település polgármestere
Ékes  József  -  a  Veszprém  megyei  01.  számú  országgyűlési  egyéni  választókerület 

országgyűlési képviselője, a Bizottság teljes jogú tagja   
Kullmann Ádám – szaktanácsadó, a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány 

kijelölt képviselője (Módosítás:  312/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján)

A Korm. rendelet 7. §. (1) bekezdése értelmében 3 fős Felügyelő Bizottság ellenőrzi a 
Bizottság döntéseit, az Alap jogszerű gazdálkodását. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
Horváth Mária – a Bizottság elnöke, a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 

vezetője 
Dr. Mohos Gábor – Veszprém Megyei Jogú Város jegyzője

Dr. Nagylaki Csilla - Veszprém Megyei Kormányhivatal főigazgatója FB tag volt 2011.  
november 1-ig, 

3) Dr. Jaraba Valéria – NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Jogi, 
Tájékoztatási és Törvényességi Főosztályának Főosztályvezetője 2011.02.23-tól, 
Wallerné  Fuit  Anikó  az  APEH  Központi  Főigazgatóság  Tájékoztatási  és  Koordinációs  
Főosztály Osztályvezetője megbízása 2011.02.22-ig.  

A Kármentő Bizottság tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás és 
költségtérítés nélkül végzik. 
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Képviseletre és a beszámoló aláírására jogosult a Kármentő Bizottság elnöke:

o 2011. 12. 31-ig Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke  - 
o 2012. 01. 01-től Dr. Kovács Zoltán Veszprém Megyei Kormánymegbízott. 

Az  Alappal  kapcsolatos  adminisztratív  tevékenységet,  a  döntések  előkészítését,  a 
támogatások  forrásaira  vonatkozó  felhasználási  terv  készítését  a  Veszprém  Megyei 
Védelmi Bizottság Titkársága végzi. 

A  Kármentő  Alap  könyvvizsgálatát  a  Kármentő  Bizottság  megbízásából  a  RÉNES 
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (8400 Ajka, Mester u. 1.) látja el,  Rénes 
Mária kamarai tag könyvvizsgáló személyében (tagsági száma: 000727) – megbízását 
térítési díj nélkül vállalva.

Az Alap számviteli  –  könyvvezetési,  beszámoló készítési  -  tevékenységét  megbízási 
szerződéssel  a  LÁNCZI  Könyvvizsgáló,  Gazdasági  Tanácsadó és  Egyéb  Szolgáltató 
Kft. végzi (székhelye: 8230 Balatonfüred, Szöllősi u. 35/4.), az Alap létrehozása óta.   

2.)  2012. évi egyszerűsített éves beszámoló

A Kormányrendelet alapján a Magyar Kármentő Alap könyvvezetésére,  beszámoló-
készítésére az alapítványokra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ennek megfelelően az Alap beszámolási és könyvvezetési rendje a számviteli törvény 
előírásai  mellett  a  többször  módosított  224/2000.  (XII.19.)  Korm.  rendelet 
alapítványokra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve lett kialakítva. 
Az éves beszámoló a civil szervezetek beszámoló-készítésének rendjére 2012. január 1-
től  hatályos  350/2011.(XII.30.)  Korm.  rendelet  1.  sz.  mellékletének  megfelelően  „A 
kettős  könyvvitelt  vezető  egyéb  szervezet  egyszerűsített  beszámolója  és  közhasznúsági  
melléklete” összeállításával történt. 

A  Kármentő  Alap  2012.  évben  is  kizárólag  az  Alapító  által  kormányrendeletben 
meghatározott közcélú tevékenységet folytatott.

 
Az Alap bevételeit a belföldi és külföldi befizetett adományok, a lekötések után járó 
banki  kamatok,  kiadásait  pedig  a  Bizottság  határozatai  alapján,  a  három  érintett 
település önkormányzata részére kiutalt támogatások jelentik. 

A  támogatások  kiutaláskor  meghatározott  céllal,  előírt  felhasználási  és  elszámolási 
kötelezettséggel  adott  előlegként  kerülnek  könyvelésre,  majd  az  önkormányzat 
elszámolásának  ellenőrzése,  az  esetleges  különbözetek  rendezése  után  lesznek 
végleges támogatásként (ráfordításként) könyvelve. 

Az Alapból,  annak működésével  összefüggésben egyéb költségek,  ráfordítások nem 
számolhatók el. 
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A 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegadatai:     

       adatok ezer forintban 

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

  1. A. Befektetett eszközök  0 0

  2.      I. Immateriális javak 0 0

  3.     II. Tárgyi eszközök 0 0

  4.    III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

  5. B. Forgóeszközök  1 853 488 1 657 179

  6.      I. Készletek 0 0

  7.     II. Követelések 173 455 683 053

  8.    III. Értékpapírok 0 0

  9.    IV. Pénzeszközök 1 680 033 974 126

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 5 953 5 016

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  1 859 441 1 662 195

12. D. Saját tőke 1 859 007 1 662 195

13.      I. Induló tőke 0 0

14.     II. Tőkeváltozás/eredmény 1 701 168 1 859 007 

15.    III. Lekötött tartalék 0 0

16.    IV. Értékelési tartalék 0 0

17.     V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 157 839 -196 812 

18.    VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

19. E. Céltartalék 0 0

20. F. Kötelezettségek  0 0

21.     I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

22.    II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

23.   III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 434 0

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN    1 859 441 1 662 195
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2012. évi közhasznú tevékenység eredmény-kimutatásának főbb adatai :     
            

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

1.
1.

1. Alaptevékenység bevételei  455 734 82 533
2.
2.

     1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0
3.
3.

    2. Közhasznú tev. bevétele – pénzbeli támogatás 347 996 366
4.
4.

    3. Közhasznú tev. bevétele – térítés nélk. adomány 9 336 0
5.
5.

    4. Egyéb bevétel (banki kamat) 98 402 81 733
6.
6.

    5. Rendkívüli bevétel 0 434
7.
7.

    ebből:    - alapítótól kapott támogatás 0 0
8.
8.

                   - szja 1 % bevétel 0 434
9.
9.

                   - egyéb támogatás 0 0
10
.

2. Vállalkozási tevékenység bevételei 0 0
11
.

A. Összes bevétel (1+2) 455 734 82 533
12
.

3. Közhasznú tevékenység ráfordításai  297 895 279 345
13
.

    1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0
14
.

    2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0
15
.

    3. Értékcsökkenési leírás 0 0
16
.

    4. Egyéb ráfordítások – továbbutalt támogatás 288 559 279 345
17
.

     5. Egyéb ráfordítások – térítés nélk. adomány tov. 9 336 0

18
.

    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
19
.

    6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
20
.

4. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  0 0
21
.

B. Összes ráfordítás (3+4)  297 895 279 345

22
.

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 157 839 -196 812
23
.

H. Adófizetési kötelezettség - -
24
.

 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - -
25
.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 157 839 -196 812

A  Magyar  Kármentő  Alap  2012.  évi  közhasznú eredménye  -196 811  599 Ft  lett,  az  alábbi 
tételek összetevőjeként:    

o Közhasznú támogatásokból származó pénzbeli bevételek                 365 894 Ft
belföldi és külföldi magánszemélyek adományai, pénzbeli támogatások  

o Pénzügyileg ténylegesen realizált kamatbevétel              81 733 674 Ft
(aktív időbeli elhatárolásként előírt, nem realizált kamatbevétel 5 015 766 Ft)

o Szja 1 %-ból származó bevétel (2011. évi támogatás felhasználása)      434 148 Ft

Összes bevétel 82 533 716 Ft
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Közhasznú tevékenység ráfordításai:

o Önkormányzatok elszámolt támogatásai             279 345 315 Ft 
        károsultak közvetlen pénzbeli és közvetett (településrekultivációs) támogatásai 

o Működési jellegű költség a tárgyévben sem került kifizetésre.      

Kármentő Alap tárgyévi közhasznú eredménye           -196 811 599 Ft

A tárgyévi közhasznú eredményt 2012. év után is a tőketartalékba (tőkeváltozás főkönyvi számla) 
kell helyezni.

3.) Kármentő Alapnak nyújtott 2012. évi támogatások  

A Kármentő Alap bevételei befizetők szerinti bontásban: 
 
 Támogató                                                2010. év                               2011. év             2012. év
                                                               Ft-ban         Mego. %              Ft-ban     Megos. %                Ft-ban        Mego. %  
Belföldi támogatások:           1.648.694.956         97,3            138.478.231   39,8           365.894           100,0
magánszemélyek 807.235.245    47,6        12.253.551     3,5            365.894           100,0
belföldi vállalk., egyéb              720.728.801         42,5      124.227.870   35,7  
önkormányzatok     120.730.910           7,2                1.996.810    0,6  

Külföldi támogatások:   46.717.678           2,7            209.517.438   60,2  - -
kföldi magánszemélyek             27.536.685            1,6         637.259     0,2  
külföldi vállalkozás,egyéb   19.180.993           1,1            208.880.179    60,0  
  
Összes befizetés                        1.695.412.634         100,0               347.995.669          100,0               365.894          100,0  

Egyéb kapott támogatások, bevételek: 

- Személyi jövedelemadó 1 %-a 2012. évi felhasználása    434 148 Ft
- Banki kamatbevételek                        86 749 440 Ft

Ebből:
-pénzügyileg ténylegesen realizált bevétel            81 733 674 Ft
-aktív időbeli elhatárolásként előírt (2012. évet illető) bevétel             5 015 766 Ft

 

4.) Kármentő Alapból nyújtott támogatások  

A  Kármentő  Bizottság  az  önkormányzatok  támogatásigényét  megtárgyalja,  azok 
elfogadásáról  határozattal  dönt.  A  határozatok  alapján  –  a  Védelmi  Bizottság 
előkészítésével  -  az  önkormányzatokkal  megkötésre  kerülnek  a  Támogatási 
Szerződések,  és  tételes  elszámolási  kötelezettség  előírása  mellett,  mint  előlegek  kerülnek 
kiutalásra az Alapból a támogatások.  
A meghatározott célra utalt támogatások kereteket jelentenek, amelyekkel a szerződés 
szerinti  határidőig,  az  önkormányzatoknak  el  kell  számolniuk.  A  felhasználás 
elszámolásának tételes dokumentálását, szabályszerűségét a könyvelőiroda ellenőrzi, 
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az esetleges visszautalásokat könyveli, ezt követően kerül a célszerinti juttatás végleges  
támogatásként (ráfordításként) elszámolásra.    
Kiutalt, év végéig el nem számolt támogatások a mérlegben követelésként szerepelnek. 
2010-2011.  években a  Kármentő  Bizottság  a  252/2010.  (X.21.)  Korm.  rendelet 9. §-a 
alapján, két fő jogcímen fogadta el az érintett önkormányzatok kérését:
- károsultak közvetlen támogatása a hiv. jogszabály 9. § a), ba) és bb) bekezdései, 

- közösségi célú fejlesztési támogatások, a Korm. rend. 9. § bc)-bd.) bekezdései alapján. 

2012. évben a Kármentő Bizottság, figyelembe véve a 252/2010. (X.21.) Korm. rendelet 
9  §-át  módosító  207/2012.  (VII.  27.)  Korm.  rendeletet,  a  támogatási  célok  között  a 
hátrányos helyzetű gyermeke felzárkóztatására irányuló programokat is támogatott, és 
a  megvalósításnál  elfogadta  a  helyi  önkormányzat  100  %-os  tulajdonú  gazdasági 
társaságának közvetlen közreműködését is.        

 
A közösségi  célú fejlesztési  támogatások,  a  katasztrófa sújtotta három település un. 
revitalizációs  fejlesztéseit  teszik  lehetővé.  Alapja  a  települési  önkormányzatok  által 
kidolgozott stratégiai fejlesztési terv, aminek elfogadásáról a Kármentő Bizottság elvi 
határozatot hozott.  

A Kármentő Bizottság 2011. évben a 10/2011. (III.2.) számú Kárm. Biz. határozatával, a 
települések  stratégiai  fejlesztési  terve  alapján,  1.500.000  ezer  Ft  fejlesztési  keretet 
felosztott a három település részére, az alábbiak szerint: 

-    Devecser Város Önkormányzata                  1 050 000 eFt 
-    Kolontár Község Önkormányzata               300 000 eFt
-    Somlóvásárhely Község Önkormányzata              150 000 eFt. 

2012. évben, az Alapban lévő – banki kamattal növelt – összeg további felosztásáról 
döntöttek, a már elfogadott 70-20-10 %-os arányban.  

A Kármentő Bizottság határozatai alapján a települési önkormányzatok előleg-igénylő 
lapon kérik le – a felhasználás ütemében – a jóváhagyott támogatást. 

2012.  év  végén  az  egyes  önkormányzatokra  vonatkozóan  az  alábbi  előlegek  vannak  
nyilvántartva: 

o Devecser      349 738 858 Ft
o Kolontár     184 121 307 Ft
o Somlóvásárhely    149 193 000 Ft

Összesen    683 053 165 Ft

A  tárgyév  végéig  a  támogatások  elszámolása  az  alábbi  nagyságrendekben  történt  meg   -  
végleges ráfordításként könyvelt összes tétel:  

1.) Károsultak közvetlen támogatása, a Korm.rendelet 9. § a), ba) és bb) bek. alapján: 
o Devecser               425 000 Ft
o Kolontár      -
o Somlóvásárhely       7 975 000 Ft

Összesen       8 400 000 Ft

2.) Közösségi célú fejlesztési támogatások, a Korm. rendelet 9. § bc)-bd.) bek. alapján: 
o Devecser     196 398 642 Ft
o Kolontár       61 426 673 Ft
o Somlóvásárhely     13 120 000 Ft
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Összesen 270 945 135 Ft

Az önkormányzatok fenti támogatásainak részletezését, támogatási szerződésenkénti 
tételes alakulását mutatják a mellékelten csatolt kimutatások.
 

 

5.)   Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A Magyar Kármentő Alap vagyona – eszközök értéke – 2012. 12. 31-én  1 662 194 492 Ft 
volt.
Ezen belül 

o a pénzeszközök záró állománya                     974 125 561 Ft 
ebből: 
elszámolási számla záró egyenlege            74 125 561 

Ft
a számlavezető pénzintézetnél lekötve                       900 000 000 Ft  
a kamatbevétel az Alap bevételeivel együtt használható fel

o követelések záró állománya  
683 053 165 Ft 

kiutalt, elszámolási előlegként nyilvántartott önkormányzati támogatás  
o aktív időbeli elhatárolás 

5 015 766 Ft
számlavezető banknál lekötött pénzek nem realizált, banki kamata.  

Ezt növelte 434.138 Ft, a magánszemélyek 2010. évi személyi jövedelemadójának 1 %-os 
felajánlásából származó bevétel, amit a jogszabályi előírások értelmében az utaláskor el 
kell  határolni,  majd  a  felhasználásával  párhuzamosan  kell  kimutatni  bevételként  és 
ráfordításként.  A  felhasználás  2012.  évben  megtörtént,  az  Alap  a  NAV  felé  az 
elszámolási kötelezettségnek eleget tett.  

 
A bázis évi 157 839 Ft közhasznú eredmény átvezetésre került a tőkeváltozások (halmozott 
eredmény)  főkönyvi  számlára,  ami  forrása  az  önkormányzati  támogatások  további 
finanszírozásának.  

6.)    Cél szerinti juttatások kimutatása

A  Magyar  Kármentő  Alapot  létrehozó  kormányrendelet  módosított  9.  §-a  nevesíti 
azokat a célokat,  amelyekre az Alapba összegyűlt  adományokat fel  lehet  használni, 
előírva a felhasználás menetét, a Kármentő Bizottság kizárólag döntési jogosultságát. 

A  települések  támogatásigénylő  kérelmeiről  a  Bizottság  határozattal  dönt,  majd  a 
Védelmi Bizottság titkárságának előkészítésével,  az önkormányzatokkal  a Kármentő 
Bizottság megköti a Támogatási Szerződéseket.
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A  támogatások  tételes  elszámolási  kötelezettség  –  cél,  határidő  előírása  -  mellett 
kerülnek  kiutalásra  az  Alapból,  és  az  elszámolás  számviteli  előírások  szerinti 
megfelelőségének ellenőrzését a könyvelőiroda végzi.

A  célszerinti  juttatásokról  a  kimutatásokat  önkormányzatonkénti  és  célonkénti 
bontásban a Megyei Védelmi Bizottság titkársága vezeti. 
A kimutatás a közhasznú beszámoló mellékletét képezi. 

7.)   Rövid szakmai beszámoló

2010. október 4-én az ajkai MAL Zrt. tulajdonában lévő vörösiszap tározó átszakadása 
következtében bekövetkezett Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája, ami 
az  ajkai  térségben  veszélyhelyzetet  idézett  elő,  az  ott  élők  élet-  egészségi-  és 
munkafeltételeit súlyosan károsítva.  

A vörösiszap-ömlés károsultjainak széles  körű nemzeti  és nemzetközi  összefogással 
történő megsegítése érdekében a Kormány -  252/2011. (X.21.) Kormányrendeletével - 
létrehozta a Magyar Kármentő Alapot.
A Kormányrendelet előírta, hogy az Alap bevételeire, működésére és az annak terhére 
nyújtandó támogatásokra a rendelet szabályait kell alkalmazni.

A  Kormány  2011.  év  elején  átvállalta  a  települések  károsultjainak  lakhatással 
kapcsolatos valamennyi jogos igénye megtérítését, finanszírozta a tönkrement házak 
helyett új házak, lakások építését (vagy használtak vételét), azok teljes berendezését, 
ingóságok pótlását.
A Magyar Kármentő Alap felhasználási céljai között is szerepeltek a fenti feladatok. 
Ezért  a  Kármentő  Bizottság  meghozta  azt  a  határozatát,  hogy a  Kármentő  Alapon 
rendelkezésre álló, összesen 2,044 milliárd Ft a három érintett település közösségi célú 
fejlesztéseire legyen fordítható. 

Indokolta ezt a döntést, hogy a katasztrófa hatása a közvetlenül károsult családokon 
kívül valamennyi lakost, a települések egész infrastruktúráját, vállalkozásaik helyzetét 
rendkívül negatívan érintette, számos vállalkozás ment tönkre, családok költöztek el a 
tragédiát  követően.  Ezek a tényezők az önkormányzatok  saját  bevételeinek jelentős 
csökkenését is maguk után vonták (helyi adókon keresztül).   

A  települések  élet-  és  munkafeltételeinek  újrateremtését  célzó  un.  közösségi  célú 
fejlesztésekre  a  települési  önkormányzatok  fejlesztési  stratégiai  tervet  dolgoztak  ki, 
aminek céljaival a Kármentő Bizottság is egyetértett. 
A  stratégiai  terv  szerinti  fejlesztések,  mint  térségi  revitalizációs  programok 
kivitelezése,  a  közbeszerzési  eljárások,  pályázati  kiírások lefolytatása,  azok Alapból 
való finanszírozása, jelentős feladata volt a 2012. évnek. 

- A  252/2011. (X.21.) Kormányrendeletet módosító  207/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 
értelmében:
A Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § (1) Az Alap az e rendelet  
hatálybalépésétől 2013. június 30-ig tartó időszakban működik.
(2) Az Alap legfőbb szerve az Alap megszűnésének fordulónapjára vonatkozóan 2013. december  
31-ig záró beszámolót és zárójelentést készít.”

2013.  évre  vonatkozóan  meghatározó  és  jelentős  feladata  települési 
önkormányzatoknak  a  folyamatban  lévő  támogatási  célok  (fejlesztések,  egyéb 
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programok)  befejezése,  és  a  támogatások  megfelelő  elszámolása,  a  Kármentő 
Bizottságnak pedig az Alap működésének jogszabályszerinti lezárása. 

Veszprém, 2013. május 10.
       

Dr. Kovács Zoltán 
     Kármentő Bizottság elnöke 
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