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Iktatószám: BMÖGF/107 - 9 /2017.

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT
1. A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Gulács Község
Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elektronikus úton 351869 ebr42 azonosító
számon pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.
2. Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2017. július 12.
napján kelt BMÖGF/107 - 6 /2017. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 14 743 811 ,- Ft, azaz
tizennégymillió-hétszáznegyvenháromezer-nyolcszáztizenegy forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
3. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a
Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 7 munkanapon belül.
4. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra
(a továbbiakban: Támogatott műszaki tartalom), a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint

Sorszám

Fejlesztéssel érintett
utca

Helyrajzi
száma

Megvalósítandó
célok
megnevezése

Megvalósítandó
célok részletes
tételenkénti
bemutatása

Vállalandó
Érintett
útszakasz Támogatás önerő
minimális
hossza
(Ft)
összege
(fm)
(Ft)

Elsődleges célok

1.

2.

Az érintett
útszakaszon az
szilárd
Dankó utca, József A. 350, 422/1 b)
állapotának
burkolatú járda utak
utca
helyreállítása,
felújítás
járdák járhatóvá
tétele

900

166, 226,
217, 524

a) szilárd
burkolatú
közutak
felújítása

Az érintett
útszakaszon az
utak állapotának
helyreállítása,
járdák járhatóvá
tétele

1 400

2 404 343

424 296

Az érintett
útszakaszon az
b) szilárd
állapotának
burkolatú járda utak
helyreállítása,
felújítás
járdák járhatóvá
tétele

500

492 117

86 844

Az érintett
útszakaszon az
utak állapotának
helyreállítása,
járdák járhatóvá
tétele

200

4 921 169

868 442

Alkotmány utca,
Petőfi utca, Honvéd
utca, Toldi utca

3.

Alkotmány utca,
Petőfi utca, Honvéd
utca

166, 226,
217

4.

10/1, 50, 65, 132,
305/1, 318, hrsz-ú
névtelen
önkormányzati utak

a) szilárd
10/1, 50,
burkolatú
65, 132,
305/1, 318 közutak
felújítása

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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5.

0

0

0

1.

0

0

0

2.

0

0

0

3.

0

0

0

4.

0

0

0

5.

0

0

0

0

683 323

120 586

Egyéb kapcsolódó célok

Egyéb közvetlen költségek

1.

Dankó u., József A. u.,
Alkotmány u., Petőfi
u., Honvéd u., Toldi u.
10/1, 50, 132, 305/1,
318, 65 hrsz-ú
önkormányzati utak

350, 422/1,
166, 226,
217, 10/1,
50, 132,
305/1, 318,
65, 524

f) Egyéb
közvetlen
költség (pl.
tervezés,
közbeszerzés,
műszaki
ellenőr)

Összesen:

Tervezési és
műszaki
ellenőrzés

14 743 811 2 601 849

Támogatási intenzitás

85 %

5. A támogatás forrása a Kvtv. 3. mellékletének II.2. pontja szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása elnevezésű előirányzat.
6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott cél érdekében, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során
érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat előírásait.
7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak –
közbeszerzési eljárást lefolytatni. 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.
8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető és nem vonható össze más hazai vagy
egyéb európai uniós támogatással.
9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban,
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését,
eredeti céljának megvalósulását.
10. 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.
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11. 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.
12. 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.
13. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény működésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül
köteles a Támogató részére írásban bejelenteni.
14. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok – a támogatás felhasználásának végső
határidejét megelőzően történő – módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két
alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási összeg, a támogatási intenzitás növekedését, és a
felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.
15. A Kedvezményezett jelen okirat szerint megvalósítandó részcélokhoz rendelt támogatási összegek 5%-nál
nagyobb eltérése esetén kötelező kezdeményezni a támogatói okirat módosítását.
16. A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az
eredeti rendeltetésnek megfelelően – a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használnia.
17. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz 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.
18. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett tárgyi eszközt is beszerez, a tulajdonába került, a tulajdonszerzés
időpontjától számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más
használatába, illetve terhelhető meg.
19. 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.
20. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének
időpontja: 2017. február 28.
21. A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31. Az ezen határidőig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
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23. 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 egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi
szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) útján a Támogató részére. A Kedvezményezett a beszámolóban szöveges
indoklással, valamint a 24. pontban előírt mellékletekkel alátámasztottan elszámol a támogatási összegnek, és az
okiratban meghatározott önerőnek, célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.
24. A beszámolóhoz mellékelni kell különösen
a. engedélyköteles beruházás esetén a használatba vételi engedélyt,
b. fényképes dokumentációt,
c. a fejlesztéssel érintett ingatlan pályázati cél szerint rendezett tulajdoni lapját,
d. a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumait, így a felhasználási határidőn belül keletkezett valamennyi,
pénzügyileg rendezett számlát (bizonylatot), azok összesítőjét, tárgyi eszköz beszerzés esetén a könyvviteli
nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot, melyek teljeskörű felülvizsgálatára kerül sor.
Támogató a dokumentumok jegyzékét az ebr42 rendszer elszámoló adatlapján teszi közzé.
25. A beszámoló eredeti és másolati példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti
példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017.
támogatás terhére elszámolva” záradékot.
26. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy
beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági
engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta.
27. A támogatás jogosulatlan igénybevétele – ideértve a felhasználási határidőn túli pénzügyi teljesítést is –, a
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 (a továbbiakban: Ávr.) 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembevételével
köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A
támogatással összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettség az Igazgatóság által megjelölt fizetési számlára
történő utalással teljesíthető.
28. 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.
29. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit
kell alkalmazni.
30. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre.
Csökkentett támogatás esetén a támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is
szükséges. Az okirat műszaki-szakmai tartalmára az ebr42 információs rendszerben a közléstől számított 3
munkanapon belül tehet észrevételt.
31. 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.
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32. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a
támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak
megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni.
33. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként
meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a
Kedvezményezettre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de
mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak.
34. Amennyiben a támogatott feladat az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló
1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat hatálya alá esik, úgy a Kedvezményezett a KÁBER által igényelt
adatszolgáltatást – meghatározott módon – teljesíti.
35. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus aláírásával lép hatályba és a jelen okiratból eredő valamennyi
kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed.
36. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.
37. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett
részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára
részére.
Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:
dr. Papp Emese
főosztályvezető
Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Belügyminisztérium
Budapest, 2017. augusztus 2. nap
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