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DR. PINTÉR SÁNDOR
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R

Iktatószám: BMÖGF/188-114/2015.

TÁMOGATÓI  OKIRAT

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása jogcímen

Kedvezményezett neve: Vaskút Község Önkormányzata

KSH azonosító: 328343

Igénylésazonosító: 276 456

pályázatában foglaltakat figyelembe véve, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban
részesül. A támogatás kizárólag a jelen támogatói okiratba foglalt műszaki tartalomban szereplő fejlesztésere,
felújításra használható fel.
A támogatást a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben,
előfinanszírozás keretében a támogatói okirat hatályosulását követő 5 napon belül.

Támogatott műszaki tartalom:

1. cél a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása

Sorszám Közterület Helyrajzi szám Megvalósítandó célok megnevezése Támogatás (Ft)

1. Kossuth L. utca 1348/1 járdafelújítás 5 162 550

2. Kossuth L. utca 1348/2 járdafelújítás 16 903 700

3. 0

4. 0

5. 0

Építéssel kapcsolatos célok összesen: 22 066 250

1. 0

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok összesen: 0

Mindösszesen: 22 066 250

Adólevonási joggal rendelkezik nem

4. cél önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

Sorszám Intézmény neve Helyrajzi szám Feladatellátás típusa Támogatás (Ft)

1. da) igazgatás 0

2. Vaskúti Óvoda és Bölcsőde 1270 db) óvoda 89 923 644

3. dc) kulturális 0

4. dd) szociális vagy egészségügy 0

Építéssel kapcsolatos célok összesen: 89 923 644

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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1. da) igazgatás 0

2. db) óvoda 0

3. dc) kulturális 0

4. dd) szociális vagy egészségügy 0

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok összesen: 0

Mindösszesen: 89 923 644

Adólevonási joggal rendelkezik nem

Építési /tulajdonszerzési célra kapott támogatás összesen: 111 989 894 Ft

Eszközbeszerzési célra kapott támogatás összesen: 0 Ft

Településrendezési tervre kapott támogatás összesen: 0 Ft

Támogatás összesen (Ft) 111 989 894 Ft

A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során fokozott figyelemmel érvényesíti a vonatkozó
államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat, valamint a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat előírásait.

A Kedvezményezett kijelenti, hogy a megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy a költségvetésből származó
támogatási pénzeszközöknek a jelen támogatói okirat szerinti felhasználása során esetlegesen a Kbt. rendelkezései
szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén,
amennyiben a beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási
összeget teljes egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe
visszafizetni, és a Kbt.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető.

A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve
kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges
tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé
tenni.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére
nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a támogatás
felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező
adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott általános
forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra
vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó
értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés
teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény működésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül
köteles a Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) részére írásban bejelenteni.
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A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két
alkalommal van lehetőség, azonban a támogatási összeg nem nőhet, a végső felhasználás nem változhat.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló ingatlanvagyon beruházást a beruházás megvalósításától
számított 10 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával
– kell használnia.

A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníthető el,
kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a
Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.
Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is beszerez, és az a tulajdonába kerül, úgy az a
tulajdonszerzés időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe
vagy más használatába, illetve terhelhető meg.
Indokolt esetben a támogatással létrehozott vagyon egyedi kérelem alapján csak a Támogató előzetes jóváhagyásával,
engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett
köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a Támogató, továbbá
minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Köteles
továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és
segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását
alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkelezési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás
elszámolását követő 5 naptári évig hiánytalanul megőrizni.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31. Az ezen határidőig fel nem használt
támogatásrészt a jegybanki alapkamattal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A Kedvezményezett a
támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és
rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2019. február 28-áig szakmai és
pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint
papír alapon a Magyar Államkincstár illetékes területi szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) útján a Támogató
részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval
alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű
felhasználásáról.

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a
költségvetési támogatás visszavonása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a
Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. §-ának, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 78. §
(2) bekezdés b) pontjának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt
ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségtől eltekinteni döntéshozói
méltányosságra való hivatkozással sincs lehetőség

Az Ávr. 98. § (1)-(2) bekezdései szerint az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, a késedelmi
kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.
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Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt a nem megjelölt
feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg, akkor a
támogatásról, vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond – erről írásban tájékoztatja az Igazgatóságot – és a
támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti. A jogtalanul igénybe vett összeg után az önkormányzat a
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés
napjáig. Az Igazgatóság által megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése az Ávr. alapján történik. A
visszafizetés teljesítését az Igazgatóság ellenőrzi.

Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja, utolsó napja a
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett
késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Az Ávr. 99. § (5)
bekezdése alapján a Kedvezményezett a támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét az
Igazgatóság által megjelölt fizetési számlára történő befizetéssel teljesíti.

A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Az Áht. 48/A. § (3) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A
támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Az okirat műszaki-
szakmai tartalmára az ebr42 információs rendszerben a közléstől számított 3 napon belül tehet észrevételt.
Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben nem tesz nyilatkozat
formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, úgy a támogatói okirat a Kedvezményezett részéről
is elfogadottnak minősül.

Ezen okirat kiadmányozási jogát az önkormányzati államtitkár a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 26. pontja szerint gyakorolja.

Kelt:
Budapest, 2015. december 8.

Üdvözlettel:

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll: "a Miniszter nevében és megbízásából"

dr. Papp Emese

főosztályvezető Pogácsás Tibor

Önkormányzati Gazdasági Főosztály önkormányzati államtitkár

Kapják 1.	sz. pld. Kedvezményezett elektronikus formában

2.	sz. pld. Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága elektronikus formában

3.	sz. pld. Irattár


