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Támogatdsi Szerződés
amely létrejött eglrészrű a 25212010. CXI.21.) Korm. rendelet által létrehozott Magyar
Kármentő Alap (Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli Lasztovicza Jenő, a Kármentő
Bizottság elnöke) a továbbiakban: Tdmogató
mdsrészről
a Somlóvásárhely Város Önkormányzata (székhelye: 8481 Somlóvásárhely, Szabadságtér
1. adőszátma: 15427009-2-19, képviseli: Marton LászIő polgármester) a továbbiakban:
Tdmogatott

az alábbi feltételek szerint:

között

1.)

2.)

3.)

A

Somlóvásarhely Község Önkormányzat írásban benyújtott kérelme alapján a Magyar
Kármentő Alap Krármentő Bizottsága 2 050 ezer Ft, azaz Kettőmillió-ötvenezer Ft
támo gatás me gítélésé
t hatérozta el.
Támogatási cél:
a tátmogatás a Magyar Kármentő Alap létrehozásáről szőlő 25212010 (X. 21.) Korm.
rendelet 9. § ba) pontjában meghatározottak szerint: akataszIrőfáva| érintett személyek
átmeneti elhelyezésére,ellátásuk feltételeinek megteremtésére szolgál 35 karosult
tekintetében 50 ezer forint, 2 károsult esetében 150 ezer forint került megállapításra.

A

Támogatási Szerződésben meghatározott összeget a Támogatő a Somlóvásarhely
Város Önkormanyzat költségvetési számlájához kapcsolódó 11748038-1542700910070004 számí, a Kiármentő Alapból érkező támogatások fogadására szolgálő
alszámiára teljesíti.

4.)

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

5.)

A

Támogatott a támogatást elfogadja, és kötelezettséget

vállal

támo gatást kizár őIag a 2. ) pontban me ghatár o zott c élra használj a

ar::a,

fel.

hogy a kapott

6.)

Támogatott nyilatkozik, hogy amennyiben a támogatási összeg biáosításból, a károkozó
várhatő kártérítésébőlvagy egyéb adomanyból előreláthatőan megtérül, az alapből
nyújtott támogatást a megtérülésmértékéigvisszaftzeti a Magyar Kármentő Alapba.

7.)

Nyilatkozik

8.)

A

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

Támogatott
elszámol.

a részéreátutalt összeg

felhasznáIásáról legkésőbb 201l. január 31.

9.) A

Támogatott önkormányzat elszámolását

a

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:
önkorm ány zati határ ozatokat a káro sultak e gyedi támo gatására vonatkozóan
a kiftzetésekre vonatkozó kérelmeket, nyilatkozatokat
elszámolási kötelezettséggel adott támogatásoknál a célszerinti felhasználást igazolő
(te lj e sítési g azolást Ártalmaző) ere deti számlák hitel e s más o l atát,
támogatások kifizetésénekigazolását: bankszámla utalások esetén bankkivonatok-,
illetve készpénzes kifi zetésekn él az átv ételi eli smervények másolatát.

-

10.)

A

Támogató

az

általa nyújtott támogatás felhasználását bármikor ellenőrizheti.
Támogatott az ellenőrzéskor köteles a vonatkoző pénzngyi, számviteli, valamint a
felhasználásra vonatkoző egyéb iratokat betekintés céljából a Támogató ellenőrzést
végző képviselője tészéreátadn| Kötelezettséget vállal, hogy az Alap tevékenységét
érintő ellenőrzés esetén az eríe felhata|mazott ellenőrző szervek - KEHI, 1.lSZ ellenőrzési tevékenységétsegíti.

11.) Amennyiben a Támogatott a támogatás összegének felhasználásáról a megjelölt
hatráridőig - megfelelő indok nélkül - nem számol el, vagy a támogatást nem a célnak
megfelelően használja fel, a támogatást vissza kell fizetni.

l2.)

Jelen Trámogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekbena mindenkor hatályos,
vonatko zó j o gszab ályok rendelkezé s e i az ir iny adő ak.

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

együttmriködnek. EzenTétmogatási Szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás között
tárgyalások útj án rendezik.

I4.) Jelen Támogatási Szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből
Támogatót, 2 példány a Támogatottat illeti meg.

2

példány a

Ezen Támogatási Szerződést Felek elolvasták, értelmeáék,és mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt, j őv álhagy őlag aláírták.
Veszprém, 2010. december 9.
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