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Túmogaíási Szerződés

amelY létrejÖtt egllrészrű a 25212010. (xI.21.) Korm. rendelet által létrehozott MagyarKármentő AlaP (VeszPrém, Megyeház tér 1. kepviseti Lasztovicza Jenő, a KármentőBizottság elnöke) a továbbiakb an: iámogató

músrészrű

a Devecser Város .Ö|kglinyzata (székhelye: 8460 Devecser, petőfi tér l., adőszáma:l5427085-2-19kéPviseli: Toldi Tamás polgármáster) a továbbiakban: Tdmogatott

k<izott az alábbi feltételek szerint:

A Devecser Varos Önkormányzat írásban benyújtott kérelme alapján a Magyar
Kármentő AlaP Krármentő Bizottsága 30 000 ezer Fi, azazHarmincmitiio pt támogatás
megítélését határ ozta el.

Támogatási cél:
a támogatás a Magyar Kármentő Alap létrehozásáról szőtő 25212010 (x. 21.) Korm.
rendelet 9, § bd) Pontjában meghatározottak szerint: a katas ztrőfával érintett térség
revitalizáciőjára szolgál. A támogatás 150 helyi vállalkozás tekintetében 200 ezer forint
kerÜlt megállaPÍtásra, mely legalább 30%-os árbevétel kiesés miatt közvetett támogatás
c élj ar a kenil felha sználásr a.

A Támogatási Sze_rződésben megJtatározott összeget a Támog atő a Devecser Vtíros
OnkormánYzat költségvetési számlájához kapcsoúdó ű748090-15427085-10080003
számŰ, a Kármentő AlaPból érkező támo§atások fogadására szolgátő alszámlára
teljesíti.

Támogató aZ átutalásról jelen Szerződés aláirását követő 15 munkanapon belül
intézkedik.

A Támogatott a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal ana, hogy a kapott
támogatást kizarőlag a 2.) pontban meghatározoít célrahásználja fel.

Támogatott nYilatkozik, hogy amennyiben a támogatási összeg biztosításból, a károkozó
vánhatő kártérítéséből vagy egyéb adománybót előreláth atőan megtérül, az alapből
nYÚjtott támogatást a megtérülés mértékéig visszafizeti aMagyatKármentő Alapba.

NYilatkozik a támogatott Önkormányzat,hogy a jelen Támogatási Szerződésben megítélt
támogatás továbbutalása esetében a fenti elvet (Ó.pont) érvjnyesíti a károsultak fele is, a
velük kötendő megállapodásban.

A Támogatott a részére átutalt összeg felhasználásáról legkésőbb 2011. január 31.
napjáig elszámol.
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9.) A Támogatott önkormányzat elszámolását a Támogatási Szerződéshez csatolt
Elszámoló lapon, és mellékletein teszi meg.
A Támogatő szálméra beszámolót készit a támogatás felhasználásáról, és csatolja a

település jegyzője által hitelesítve azalábbi eredeti illetve másolati dokumentumokat:
- önkormányzatihatározatokat a károsultak egyedi tétmogatásáravotatkozóan
- a kifizetésekre vonatkozó kérelmeket, nyilatkozatokat
_ elszámolási kötelezettséggel adott támogatásoknál a célszerinti felhasználást igazoló

(teljesítésigazolásttartalmaző)eredetiszétm|ákhitelesmásolatát,
- támogatások kifizetésének igazolását: bankszámla utalások esetén bankkivonatok-,

illetve készpénzes kifi zetésekn éI az átv ételi eli smervények máso latát.

10.) A Támogató az általa nyújtott támogatás felhasználását bármikor ellenőrizheti.
Támogatott az ellenőtzéskor köteles a vonatkoző pénzigyi, számviteli, valamint a

felhasználásra vonatkoző egyéb iratokat betekintés céljából a Támogató ellenőrzést
végző képviselője részére átadni. Kötelezettséget vállal, hogy az AIap tevékenységét
érintő ellenőrzés esetén az eríe felhatalmazott ellenőrző szervek - KEHI, ASZ -
ellenőrzési tevékenységét segíti.

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

12.) Jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos,
vonatko zó j o gszab ályo k rendelke zé s e i az ir ány adő ak.

13.) Felek megállapodnak, hogy a szetződésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen
együttműködnek. Ezen Támogatási Szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás ktizött
tárgyalások útj án rendezik.

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

Ezen Támogatási Szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és

me ge gy ezőt, j őv áhagy őIag aláirték.

Veszprém, 2010. december 9.
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