MEGÁLLAPODÁS
Letelepedési támogatásról
amely létrejött egyrészről Szajol Község Önkormányzata (5081 Szajol, Rózsák tere 1., adószáma:
15732743-2-16, KSH száma: 15732743-8411-321-16, törzsszáma: 732747) képviseletében eljáró
Szöllősi József polgármester, mint Támogató,
másrészről Kapásné Dr. Kardos Adél háziorvos, egyéni vállalkozó (születési név: Kardos Adél,
szül.: Mezőtúr, 1979. 07. 02., an.: Vass Margit, adószám: 67264638-1-36, M. eng. sz.: JN07/R/066/06819-2/2015., 5081 Szajol, Fő út 77.) mint Támogatott között, az alábbi feltételek
szerint:
1. Támogató a …../2016. (IV. 13.) számú határozatában foglaltak alapján Támogatottat
2.900.000.-Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint vissza nem térítendő letelepedési
támogatásban részesíti.
2. A támogatási összeget a Támogatott kizárólag a szajoli 424/1 hrsz-ú, természetben Szajol,
Honvéd út 21. szám alatti önkormányzati bérlakásnak a megvásárlására használhatja fel.
3. Támogató a támogatási összeget a Támogatott ……………….. Pénzintézetnél vezetett
……………….. számú bankszámlájára utalja át a 2. pontban megjelölt ingatlan tárgyában a
Támogató és a Támogatott között létrejött adás-vételi szerződés aláírását követő 30 napon
belül.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeget a jelen
megállapodásban foglaltaktól eltérő célra használja fel, azt köteles az eltérő felhasználástól
számított 30 napon belül, a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben a Támogató
részére visszafizetni.
5. A 2. pontban megjelölt ingatlan adás-vételével kapcsolatos feltételeket a felek külön adásvételi szerződésben rögzítik.
6. Támogatott a támogatási összeg ellenértékeként kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
összeg átutalásától számított minimum 10, azaz tíz éven keresztül Szajol községben, mint
háziorvos tevékenykedik. Ezen kötelezettség alól Támogatott csak akkor mentesül, ha
egészségügyi állapota miatt képtelenné válik a háziorvosi tevékenység végzésére.
Amennyiben nem egészségügyi ok miatt nem tesz eleget a támogatási összeg ellenértékeként
vállalt kötelezettségének, szintén köteles a támogatási összeg teljes összegét a mindenkori
jegybanki alapkamattal növelt összegben Támogató részére visszafizetni.
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadók.
Jelen megállapodást a felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag írták alá.
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