TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
A támogatási megállapodás – közérdekű kötelezettségvállalás céljából – létrejött
egyrészről az alább megnevezett Támogató:
Szajol Község Önkormányzata
(székhely: 5081 Szajol,, Rózsák tere 1., adószám: 15732743-2-16,
képviseli: Szöllősi József polgármester)
másrészről a Támogatott:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség
(kiemelten közhasznú társadalmi szervezet,
bírósági bejegyzés száma: 1741 PK. 62.850/2001/2)
(5000 Szolnok, József Attila út 14., adószáma: 18835429-1-16)
között, a támogatási szerződés megkötésének napján, az alábbi feltételekkel:
A Támogató a 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról 28. § (1) a) pontja alapján (miszerint: A települési önkormányzat képviselőtestülete hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság, valamint hozzájárul – amennyiben területén
működik – az önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához)
támogatni kívánja a Támogatott azon tevékenységét, hogy a Szolnoki Katasztrófavédelmi
Kirendeltség állományának - akik ellátják Szajol község katasztrófavédelmét, állami
tűzvédelmét és katasztrófavédelmi hatósági feladatait - magas színvonalú eszközök,
képzettség és munkafeltételek álljanak rendelkezésre, ezáltal növelve Szajol község
katasztrófabiztonságát. A Támogató hozzájárul a Támogatott azon további tevékenységéhez,
amely Jász- Nagykun- Szolnok megye állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi
felkészítésében, védelmük szervezésében való közreműködésre irányul annak érdekében,
hogy az állampolgárok képesek legyenek önmagukat, életüket, vagyontárgyaikat
eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák esetén.
A szerződés tárgya:
A támogató által pénzügyi támogatás nyújtása a támogatott részére.
A szerződés tárgya szerinti támogatás összege 2013. évben 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer
forint.
A támogatás összege az alábbi feladatokra használható fel:
Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség
eszköz korszerűsítésére,
állománya képzettségének javítására, valamint
állománya elhelyezési és munkakörülményeinek javítására.
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Támogató a támogatási összeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja.
A támogatás biztosításának módja:
A támogatás átutalására egyösszegben kerül sor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség bankszámlájára (pénzintézet: Újszász és Vidéke Körzeti Tksz.
számlaszám: 70300046-11018472-00000000).
A Támogatott kötelezettségei:
A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét a támogatási
szerződésben foglalt feladatokra használja fel. A támogatás felhasználását a Támogatott
részéről a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője tervezi meg és
használja fel saját szakmai szempontjai alapján.
A jelen megállapodás határozatlan időtartamra érvényes. Felbontást mindkét fél
kezdeményezheti, arról 30 nappal megelőzően írásban tájékoztatni tartozik a másik felet.

A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
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