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TúmogaíúsiSzerződés
amelY létrejött egyrészről a 25212010. (XI.21.) Korm. rendelet által létrehozott Magyar
Kármentő Alap (Veszptém, Megyehaz tér l., képviseli Lasztovicza Jenő, a Kármentő

Bizottság elnöke) a továbbiakban: Támogató
mdsrészről

a Kolontár Község Önkormányzata
adőszátma: 15427298-2-19, képviseli:

az alábbi feltételek szerint

között

1.)

2.)

(székhelye: 8464 Kolontár, Kossuth L. u. 24.,
Tili Károly polgármester) a továbbiakban: Túmogatoű

:

A

Kolontar Község Önkormanyzaí fuásban benyújtott kérelme alapján a Magyar
Kármentő Alap Kármentő Bizottsága 10 100 ezer Ft, azaz Tízmillió-egyszéaezer Ft
támo gatás me gítélésé
t hatétrozta el.

Támogatási cél:
a támogatásból 7 500 ezer Ft, azaz Hétmillió-ötszánezer

Ft a Magyar Kármentó Alap
létrehozásáról szóló 25212010 (X. 21) Korm. rendelet 9. § ba) pontjában
meghatározottak szerint: a katasztrőfával érintett személyek átmeneti elhelyezésére,
ellátásuk feltételeinek megteremtésére 50 károsult család tekintetében 150 ezer forint
került megállapításta. Ezen felül 2 600 ezer Ft, azaz Kettőmillió -hatszázezer Ft a
Magyar Kármentő Alap létrehozásáről szőlő 25212010 (X. 21.) Korm. rendelet 9. § bb)
pontjában meghatátozottak szerint: a katasztrőfa hatásai által előidézett
egészségkarosodás megelózésére szolgál 26 sérnlt - 8 napon túl gyógyuló - esetében
l00 ezer forint kerül felhasználásra egészségkárosodás megelőzése, egyéb tartós
egészségügyi ellátásra szorult ktírosultak tárno gatása címén.

3.)

4.)
5.)

A

Támogatási Szerződésben meghatározott összeget a Támogató a Kolontár Község
Önkormányzat költségvetési számlájelhoz kapcsolódó 1l748090_1 5427298-10010000
számŰ, a Kármentő Alapból érkező támogatások fogadásara szolgálő alszárriára
teljesíti.

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

A

Támogatott a támogatást elfogadja, és kötelezettséget

vállal ana, hogy a

támogatást kizárőlag a 2.) pontban meghatározott célrahasználja fel.
6.)

kapott

Támogatott nyilatkozik, hogy amennyiben atátmogatási összeg biztosításb ől, akárokoző
várhatő kártérítésébőlvagy egyéb adományból előreláthatőan megtérül, az alapből
nyújtott támogatást a megtérülésmértékéigvisszafizeti a Magyar Kármentő Alapba.

(

7,)

NYilatkozik

a támogatott

önkormányzat,hogy

a

jelen Támogatási Szerződésben megítélt

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

veltik kötendő megállapodásban.

8.) A

Támogatott a részéreátutalt összeg felhasználásáról legkésőbb 2011. január 31.
napjáig elszámol.

9.) A

Támogatott önkormányzat elszámolását a Támogatási Szerződéshez csatolt
Elszámoló lapon, és mellékletein teszi meg.
A Támogatő számára beszámolót készíta támogatás felhasználásáról, és csatolja a
település jegyzője által hitelesitve azalábbi eredeti illetve másolati dokumentumokai:
- Önkormányzati határozatokat a károsultak egyedi támogatásara vonatkozóan
- a kifizeté sekre vonatkozó kérelmeket, nyilatkozatokat
- elszámolási kÖtelezettséggel adott támogatásoknál a célszerinti felhasznál ást igazolő
(telj esítésigazolást tarlalmaző) eredeti számlák hiteles másolatát,
- támogatások kifizetósének igazolását: bankszámla utalások esetén bankkivonatok-,
illetve készpénzes ki fi zetésekn él az áúv ételi elismervények máso latát.

10.)

A

Támogató az áItala nyújtott tiámogatás felhasználását bármikor ellenőrizheti.
Támogatott az ellenőrzéskor köteles a vonatkoző 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 erre felbatalmazott ellenőrző szervek _ KEHI,
_
ellenőrzési tevékenységétsegíti.
^Sí

a Támogatott a támogatás összegének felhasználásáról a megjelölt
határidőig - megfelelő indok nélkül - nem számol el, vagy a támogatást nem a célnak
megfelelő e n használj a fel, a tiámo gatást vi s sza kell fi zetni.

11.) AmennYiben

l2.)

Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozolt kérdésekbena mindenkor hatályos,
vonatkozó j o gszabályok rendelkez ései az irányadóak.

13.) Felek megállapodnak, hogy a szeruődésben foglaltak teljesítése érdekébenkölcsönösen
egYÜttműködnek. Ezen Támogatási Szerződésből eredő vitás kérdóseket egymás között
tárgyalások útj án rendezik.

l4.) Jelen Támogatási Szerződés 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
me ge gyező t, j őv áhagy őlag aláírták.
Veszprém, 2010. december 9.
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Magl ar Kdrmentő Bizottság
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