MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP
Veszprém Megyei Kármentő Bizottság
Veszprém, Megyeház tér 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A Veszprém Megyei Kármentő Bizottság
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 252/2010. (X.21.) Kormány rendelettel létrehozott MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP
legfőbb szerve a Veszprém Megyei Kármentő Bizottság, amely Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések
1. A Magyar Kármentő Alap (a továbbiakban: Alap) jogi személy.

Az Alap székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
2. Az Alap bankszámla száma:
OTP Bank 11794022-22222222
Magyar Kármentő Alap
Külföldön indított utalás esetében:
HU28 11794022-22222222-00000000
SWIFT kód: OTPVHUHB

3. Az Alap célja: Az ajkai térségben 2010. október 4-én bekövetkezett veszélyhelyzetet
előidéző vörösiszap-ömlés károsultjainak széles körű nemzeti és nemzetközi
összefogással történő megsegítése.
4. Az Alap legfőbb szerve a Veszprém Megyei Kármentő Bizottság (a továbbiakban:

Bizottság).
A Bizottság létszáma: 7 fő.
A Bizottság tagjai:
a Bizottság elnöke (a továbbiakban: Elnök) a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
elnöke
a) a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzője
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b) a belügyminiszter által kijelölt, a katasztrófavédelmi szervezet állományába tartozó

személy,
c) Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely település polgármestere,
d) a Bizottság elnöke felkéri a Veszprém megyei 01. számú országgyűlési egyéni
választókerület megválasztott országgyűlési képviselőjét a Bizottság munkájában való
részvételre. A felkérés elfogadása esetén az országgyűlési képviselő a Bizottság teljes
jogú tagja.
A Bizottság tagjainak névsorát a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függeléke
tartalmazza.
5. A Bizottság fogadja el a Szervezeti és Működési Szabályzatát
6. Az Alap képviseletét az Elnöke látja el.

7. A Bizottság tagjai sorából egy Elnökhelyettest választ, aki az Elnököt akadályoztatása
esetén teljes jogkörrel helyettesíti.
8. Az Alappal kapcsolatos adminisztratív tevékenységet a Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) végzi.
9. Az Alap gazdálkodását, a támogatások felhasználását Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

II.
Az Alap forrásainak felhasználása
1. Az Alap forrásai a 252/2010. (X.21.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a következő célokra

használható fel:
a.) a katasztrófával érintett személyek lakhatása elemi feltételeinek megteremtésére a
katasztrófát megelőző állapot szerinti mértékig, ideértve a háztartási ingóságok
lehetőségek szerinti pótlását is,
b.) az a.) pont szerinti célok veszélyeztetése nélkül
ba) a katasztrófával érintett személyek átmeneti elhelyezésére, ellátásuk feltételeinek
megteremtésére,
bb) a katasztrófa hatásai által előidézett egészségkárosodás megelőzésére,
bc) a katasztrófában megrongálódott közterületek, közutak helyreállítására,
bd) a katasztrófával érintett térség revitalizációra.
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Az Alapból a katasztrófával érintett Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely helyi
önkormányzatai igényelhetnek támogatást.
2. Az 1.a.) pontban meghatározott célok esetén az Alapból támogatás akkor folyósítható, ha

a helyi önkormányzat a kárenyhítés módjáról, igénybevételének feltételeiről és eljárási
szabályairól rendeletet alkotott.
3. A Bizottság meghatározza azt az összeget, amely az 1. a.) pont szerinti célok

veszélyeztetése nélkül felhasználható az 1. b.) pontban szereplő feladatok ellátásához.
4. A támogatás igénylésekor az önkormányzatnak meg kell határozni a célt, amelyre a

támogatási igényt az Alaphoz nyújtja. A támogatás megítélését követően az Alap a
Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező támogatási szerződést megköti az
önkormányzattal.
5. A támogatási szerződést a támogatást nyert önkormányzattal, a Bizottság támogató
döntését követően öt munkanapon belül meg kell kötni. A támogatási szerződést az Elnök
írja alá.
6. A Bizottság kizárólag Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely helyi önkormányzatával
köthet támogatási szerződést, akik képviseletét a helyi önkormányzatok polgármesterei
látják el.
7. A támogatási szerződés megkötését követően az abban foglaltaknak megfelelő
ütemezésben kerül sor a támogatás kifizetésére. A támogatás felhasználásával a helyi
önkormányzatnak a támogatási szerződésben foglaltak szerint el kell számolnia.
8. A Bizottság Elnökének és Elnökhelyettesének együttes utalványozási joga van az Alap
forrásait biztosító számla felett.

III.
A Bizottság szervezetei
Elnök
1)

A 252/2010. (X.21.) Korm. rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint
felelős a Bizottság munkájáért.
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2)
3)

4)
5)

Összehívja a Bizottság üléseit, meghatározza az ülések munkarendjét, gondoskodik
a határozatok végrehajtásáról.
Ellátja az Alap és a Bizottság képviseletét.
Az elnökhelyettessel együtt gyakorolja a bankszámla feletti utalványozási jogkört a
Bizottság támogatási döntésének megfelelően.
Elkészítteti a Bizottság végzett munkájáról a beszámolót, valamint a 224/2000.
(XII.19.) Korm. rendelet szerint összeállított pénzügyi beszámolót.

2. Titkárság
1)
Munkáját a Bizottság Elnökének irányításával végzi.
2)
Feladata
a.) a Bizottság üléseinek előkészítése és megszervezése,
b.) a Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv elkészítése és őrzése,
c.) a Bizottság határozatainak nyilvántartása,
d.) a támogatási kérelmek befogadása,
e.) a Bizottság döntésének előkészítése,
f.) a Bizottság döntését követően a támogatási szerződések megkötésre történő
előkészítése,
g.) a támogatási szerződések alapján az elszámolások befogadása, azok ellenőrzésre
történő előkészítése,
h.) a nyilvánosság biztosítása,
i.) a kapcsolattartás a Bizottság tagjaival, az érintett önkormányzatokkal, a számviteli
és ellenőrzési feladatokat ellátó szervekkel.

IV.
A Bizottság működése
1. A Bizottság testületként jár el, döntéseit bizottsági ülés keretében hozza meg.

2. A Bizottság ülését a napirendi pontok megjelölésével az Elnök, akadályoztatása esetén az
Elnökhelyettes hívja össze, az önkormányzatok által benyújtott támogatási igény
Titkárságához történt beérkezését követő legfeljebb öt munkanapon belüli időpontra.
3. A Bizottság ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vezeti.
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4. A Bizottság határozatképes, ha legalább öt tagja jelen van.
5. A Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A Bizottság
tagjai tevékenységüket díjazás és költségtérítés nélkül látják el.
6. A Bizottság ülésén annak tagjain kívül tanácskozási joggal részt vesz a Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság Titkára.
7. A Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata
dönt.
8. Az adományok felhasználásáról, a támogatás formájáról, mértékéről a Bizottság
határozattal dönt. A határozat tartalmazza a kedvezményezett megnevezését, a támogatás
céljára utaló jogszabályhely megjelölését, a támogatás formáját, összegét.
9. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
-

az ülés helyét, időpontját;

-

a jelenlevő tagok felsorolását, az ülés határozatképességének megállapítását;

-

az ülés napirendjét;

-

napirendi pontonként a tanácskozás lényegét;

-

a szavazás számszerű eredményét;

-

a döntést;

-

az elnök és egy bizottsági tag aláírását.

V.
Az Alap gazdálkodása, könyvvezetése
1. A Bizottság fogadja el Gazdasági Ügyrendjét és Számvitel-politikai Szabályzatát, amely a
Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete.
2. Az Alap könyvvezetése, beszámolójának elkészítése a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet
alapítványokra előírt rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6

3. Az Alap pénzkezelését, a támogatási kérelmek előkészítését, a támogatások
elszámolásának befogadását, az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat Titkársága
végzi.
4. Az Alap könyvelését munkaszerződéssel a Lánczi Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó
és Egyéb Szolgáltató Kft. végzi (székhelye: 8230 Balatonfüred, Szöllősi u. 35/4., képviseli
Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló).
5. Az Alap felhasználásáról készült beszámoló felülvizsgálatát munkaszerződés alapján a

Rénes Kft-t (székhelye: 8400 Ajka, mester u. 1., képviseli Rénes Mária könyvvizsgáló)
látja el.

VI.
A Felügyelő Bizottság
1. Az Alap gazdálkodását a 252/2010. (X.21.) Korm. rendelet 7. § (1) – (2) bekezdései
szerint három tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelynek tagjait a Veszprém Megyei
Védelmi Bizottság választja. A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét a Szervezeti és
Működési Szabályzat 2. sz. függeléke tartalmazza.
2. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga határozza meg.
3. A Felügyelő Bizottság helyszíni ellenőrzést folytathat a Titkárságnál, az Alap
könyvvezetési feladatait ellátó szervezetnél, valamint a támogatásban részesülő
önkormányzat hivatalában.
4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége során:
a. az ellenőrzött szerv helyiségeibe beléphet,
b. iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet,
c. az ellenőrzött szerv vezetőjéhez, munkatársaihoz kérdéseket intézhet, tőlük
magyarázatot kérhet.
5. A Felügyelő Bizottság az Alap működésével kapcsolatos jogszabálysértés esetén e tényre
haladéktalanul felhívja a Bizottság figyelmét, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal egyidejű
értesítése mellett.
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VII.
A Nyilvánosság biztosítása
1. A Bizottság döntései nyilvánosak.
2. A Bizottság döntéseit a Bizottság honlapján kell nyilvánosságra hozni, megjelölve a
támogatott helyi önkormányzat nevét, a támogatás célját és összegét.
3. Az Alapba befolyt adományok összegéről, azok felhasználásáról a Bizottság honlapján a
nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni kell.
4. Nyilvánosságra kell hozni a Bizottság honlapján az önkormányzatok elszámolásait, azok
támogatási szerződésnek történő megfelelőségét.

VIII.
Záró rendelkezések
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Bizottság 4/2010. (XI. 23.) Kárm. Biz. számú
határozata alapján lép hatályba.
Veszprém, 2010. november 23.

Lasztovicza Jenő s.k.
Elnök
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1. számú függelék

A Veszprém Megyei Kármentő Bizottság
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

A Magyar Kármentő Alap legfőbb szerve a Veszprém Megyei Kármentő Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság).
A Bizottság létszáma: 7 fő
A Bizottság tagjai:
- Lasztovicza Jenő – a Bizottság elnöke, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnöke,
- Dr. Zsédenyi Imre - a Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzője
- Dr. Tollár Tibor - OKF gazdasági főigazgató-helyettes, a belügyminiszter által kijelölt,
a katasztrófavédelmi szervezet állományába tartozó személy,
- Tili Károly - Kolontár település polgármestere,
- Toldi Tamás – Devecser település polgármestere,
- Marton László – Somlóvásárhely település polgármestere
- Ékes József - a Bizottság elnöke által felkért Veszprém megyei 01. számú
országgyűlési egyéni választókerület megválasztott országgyűlési képviselője. Az
országgyűlési képviselő a Bizottság teljes jogú tagja.
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2. számú függelék
A Magyar Kármentő Alap Felügyelő Bizottságának
ÜGYRENDJÉHEZ

A Magyar Kármentő Alap Felügyelő Bizottságának tagjai:
A Bizottság létszáma: 3 fő
A Bizottság tagjai:
- Horváth Mária – a Bizottság elnöke, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Gazdasági Iroda Vezetője,
- Dr. Nagylaki Csilla - Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője,
- Wallerné Fuit Anikó - APEH Központi Főigazgatóság Tájékoztatási és Koordinációs
Főosztály Osztályvezetője.
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