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טלפון

א .התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה.
ב .מוסד הציבור יעמוד בתנאים האחרים שקבעה הרשות המקומית בקשר לתמיכה.
ג .אם התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה או הקמת מבנה למטרה מסוימת ,כי:
) (1המקרקעין או המבנה ישמשו לאותה מטרה וכי המטרה לא תשונה.
) (2תירשם בפנקס המקרקעין זיקת הנאה לטובת הציבור שאותו נועד המקרקעין או המבנה לשמש
בקשר לאותה מטרה.
) (3תירשם בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לפיה לא תיעשה עסקה או התחייבות לעסקה במקרקעין
או במבנה.
) (4להבטחת התחייבויותיו לפי סעיפים) (2ו (3)-יצורף במסגרת התחייבות מוסד הציבור ולפי העניין,
יפוי כוח בלתי חוזר ,לפיו הוא מייפה את כוחה של הרשות המקומית ,לעשות ולרשום הערת
אזהרה או זיקה הנאה במקרקעין או במבנה שנרכש בעזרת התמיכה.
ועדת התמיכות רשאית לפטור בכתב או מוסד הציבור מרישום זיקת הנאה או אזהרה בפנקס
המקרקעין ,אם התמיכה אינה עולה על רבע ממחיר הרכישה או ההקמה ,כמו כן רשאית ועדת
התמיכות מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להתיר לבקשת מוסד ציבור שהוגשה אליה מראש ,שינוי
המטרה ,שינוי או מחיקת הרישום בפנקס המקרקעין ,אם נעשה ,כאמור לעיל.
ד .אם התמיכה מיועדת לאפשר שיפוץ מבנה או הצטיידות ,כי יעוד המבנה ואופן השימוש או בציוד
)לרבות במסגרת ללא קבלת רווח( ,לא ישונו במהלך  5שנים לפחות ממועד קבלת התמיכה.
ה .ימציא לרשות המקומית במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה
במועדים ובמתכונת שתקבע הרשות המקומית.
ו .ימציא לרשות דו"ח כספי שנתי מבוקר ,על צירופיו ,תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים.
ז .יאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הרשות המקומית לבקר במשרדיו ובמתקניו ולעיין בספרי
החשבונות שלו.
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ח .יחזיר לרשות המקומית את מלוא יתרת התמיכה שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה ,בתנאי
הצמדה ובריבית מקובלים כחוק.
ט .הוא מודע לכך שהרשות המקומית רשאית להקטין ,לעכב או להפסיק את מתן התמיכה אם לא קוימו
כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה או אם הופחת תקציבה.
י .לא יעניק מוסד ציבור ,הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות לכל גוף
אחר ,אלא באופן חד פעמי ובכפוף לאישור מראש של המועצה ,לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית
בין במסגרת כללים שייקבעו על ידה בהחלטתה במתן התמיכה לאותו מוסד צחבור או בהחלטה
שתתקבל על ידה במועד מאוחר יותר ,לבקשת מוסד הציבור.
יא.לא יעביר מכספי התמיכה למפלגה ,לסיעה או לרשימה ,לא יעניק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש
כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות למפלגה ,לסיעה או לרשימה ,לא יעשה שימוש בכספי התמיכה
בקשר עם תעמולת בחירות ולא יכלול את שמה של מפלגה ,סיעה או רשימה במודעות או בפרסומים
או באירועים שלו.
ולראיה באנו על החתום:
__________________

____________________
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