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Támogatúsi Szerződés

amelY létrejÖtt egllrészrű a 25212010. (X1.2|) Korm. rendelet által létrehozott Magyar
Kármentő AlaP (Veszprém, Megyeház tér L, képviseli Lasztovicza Jenő, a rarmentő
Bizottság elnöke) a továbbiakban: Támogató

mdsrészrű

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

között az alábbi feltételek szerint :

1.) A Devecser Város Önkormtínyzat írásban benffitott kérelme alapján a Magyar
Kármentő Alap Kármentő Bizottsága 4 074 ezet Ft, azazNégymillió-hetvennégy"réi rt
támo gatás me gítélésé t határ ozta el.

2,) Támogatási cél:
a támogatás a Magyar Kármentő Alap létrehozásáről szőlő 25212010 (X. 21.) Korm.
rendelet 9. § bd) pontjában meghatározottak szerint: a katasztrőfával érintett térségek
revitalizáciőjfua szolgál, A tiámogatás a helyi használtcikk-kereskedéssel foglalkózó
vállalkozók bevételkiesése miatti - a használtcikk kereskedők részére piacot biztosító
Kft. támogatásával - közvetett támogatásra kerül felhasználásra. A Magyar Kármentő
AlaP 3 hónapra átvállalja a bérleti díjfizetési kötelezettséget, amelyet egy összegben
ftzetmeg a bérbeadó részére.

3.) A Támogatási Szerződésben meghatározott összeget a Támogatő a Devecser Város
Önkormányzat költségvetési számlájához kapcsoúdó 11748090-15427085-10080003
számÚ,, a Kármentő Alapból érkező ttímogatások fogadásfua szolgálő alszámlára
teljesíti.

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

5.) A Támogatott a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal ana, hogy a kapott
támogatást kizarőlag a 2.) pontban meghatározott célrahasználja fel.

Támogatott nyilatkozik, hogy amennyiben atámogatási összeg biztosításból, a karokozó
várhatő kártérítéséből vagy egyéb adományból előreláthatőan megténil, az alapből
nYÚjtott támogatást a megtérülés mértékéig visszafizeti a Magyar Kármentő Alapba.

NYilatkozik atámogatott önkormányzat,hogy a jelen Tiámogatási Szerződésben megítélt
támogatás továbbutalása esetében a fenti elvet (6.pont) érvényesíti a károsultak fele is, a
velük kötendő megállapodásban.

6.)

7.)



A Támogatott a részére átutalt összeg felhasználásáról legkésőbb 2011. január 31.napjáig elszámol.

A Támogatott Önkormányzat elszámolását a Támogatási Szerződéshez csatoltElszámoló lapon, és mellékletein teszi meg.
A Támogatő számára beszámolót készíi a támogatás felhasználásfuől, és csatolja atelepülés jegyzője által hitelesítve azalábbi eredetilllewe másolati dokumentumokat:- Önkorm ánY zati határ o zatokat a káro sultak e gyedi támo gatásár a v onatkozőan- al<tfizetésekre vonatkozó kérelmeket , nyilaűozatokat- elszámolási kÖtelezettséggel adott támogatásoknál a célszerinti felhasznál ást igazolő

(telj e s íté s i g azolést tartalmaző) eredeti ri*lar. hitel e s más o l atát,- támogatások kifizetésének igazolását: bankszámla utalások esetén bankkivonatok-,
illetve készPénzes kifizetésekn él az átv ételi elismervények másolatát.

A Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását bármikor ellenőrizheti.
Támogatott az ellenőrzéskor köteles a vonatkoz ő pénzűgyi, számviteli, valamint afelhasználásra vonatkoző egyéb iratokat betekintés'ceriáuór a Támogatő ellenőrzést
végző kéPviselője részére átadni. Kötelezetts éget vállal, t ogy az \úai tevékenységét
érintő ellenőrzés esetén az erte felhatalmazott ellenairő szervek - KEHI, ASZ _
ellenőrzési tevékenységét segíti.

AmennYiben a ril9qat9tt a támogatás összegének felhasználásáról a megielölt
hatráridőig - megfelelő indok nélkül - nem számol el, vagy a támogatást nem a célnak
megfelelőe n használ1 a fel, a támogatást vis sza kell fi zótni.

Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozolt kérdésekben a mindenkor hatályos,
vonatkozó j o gszabályok rendelkez ései az inányadóak.

Felek megállaPodnak, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kölcstlnösen
egYtittműkÖdnek. Ezen Támogatási Szerződésből eredő uita. teraeseket egymás között
tárgyalások útj án rendezik.

Jelen Támogatási Szerződés 4 eredeti példanyban készült, melyből 2 péIdány a
Támogatót, 2 péIdány a T ámo gatottat illeti meg.

Ezen Támogatási szerződést Felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt, j őv áhagy őlag aláírták.

Veszprém, 2010. december 9.
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