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BELÜGYMINISZTER

Iktatószám: BMÖGF/ 69- 14 /2015.

TÁMOGATÓI OKIRAT
Gulács Község Önkormányzatarészére (a továbbiakban: Kedvezményezett)
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igényükkel kapcsolatban vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

Ebr 42 azonosító:

278 586

Támogatás összege 2 743 200 Ft

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

A támogatást a Kedvezményezett 144 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhatja fel.
A támogatás felhasználását a Kedvezményezett a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit
szabályozó rendeletben szabályozza. Amennyiben a korábbi évben hozott rendelet megfelel e szabályoknak, úgy arról
az önkormányzatnak nyilatkozatot kell becsatolnia.
A Kedvezményezett a támogatást a pályázati kiírás 12. pontja szerinti minőségi tüzelőanyag vásárlására használhatja
fel. A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi
követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja
beszerezni.
Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása
során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.
A tűzifa, valamint a szén szállításával kapcsolatos költségek a Kedvezményezettet terhelik (pályázati kiírás 12.
pontja). A Kedvezményezett a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2016. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére,
a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2016. március 31-éig történhet meg. A
Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2016. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott
adatlap szerint számol el az ebr42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az elszámolásban a szociális rászorultság
és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. A támogatás fenti határidőkön túli
felhasználása, illetve az elszámolás fenti határidőkön túli teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
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A támogatási összeg elszámolásához szükséges az önkormányzat nevére kiállított számla, amely tartalmazza a
vásárolt tűzifa m3-ének vagy szén q-nak mennyiségét, a tűzifa illetve szén fajtáját és a fizetendő összeget (azaz a
támogatás és az önrész összegét összesen), továbbá a jogosultak részére megállapított határozat és az általuk átvett
tűzifa, illetve szén mennyiségére vonatkozó átvételi elismervény hitelesített másolata alapján összesített, polgármester
által aláírt táblázat.
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 iratkezelési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás
elszámolását követő 5 naptári évig hiánytalanul megőrizni.
Az Áht. 53/A. § (2) bekezdése alapján a támogatás, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá
a költségvetési támogatás visszavonása esetén a Kedvezményezett a költségvetési támogatás összegét ügyleti
kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 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. 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 a Kincstár által megjelölt fizetési számlára
történő befizetéssel teljesíti.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségtől eltekinteni döntéshozói
méltányosságra való hivatkozással sincs lehetőség.

Az Áht. 50. § (1) bekezdés valamint az Ávr. 75. § alapján költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a
támogatási igény benyújtója
•megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
•harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll fenn, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
•a Kedvezményezett jelen költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.

Ha Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt Támogatói Okirattal összefüggésben 2015. október 16-án 9:00
óráig nem tesz nyilatkozat formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, azt a Támogatói Okirat
elfogadásának, egyben a fenti feltételeknek való megfelelés kinyilvánításának tekintjük.
A költségvetési támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó
bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje 2018. december 31-e. A támogatói okiratban nem szabályozott
kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), valamint a pályázati kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ezen okirat kiadmányozási jogát az önkormányzati államtitkár a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 26. pontja szerint gyakorolja.
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Kelt: Budapest, 2015. október 15.
"a Miniszter nevében és megbízásából"
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:
Dr. Papp Emese

Pogácsás Tibor

főosztályvezető

önkormányzati államtitkár

Kapják 1.sz. pld. Kedvezményezett elektronikus formában
2.sz. pld. Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága elektronikus formában
3.sz. pld. Irattár

Figyelem! Nyilatkozat (észrevétel) tétel esetén a fenti okirat közlése semmis! Ebben az esetben a támogatás nem
utalható!

Észrevételt teszek:

Nyilatkozat
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