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Iktatószám: BMÖGF/ 87-42 /2015.

TÁMOGATÓI OKIRAT
Szentantalfa Község Önkormányzatarészére (a továbbiakban: Kedvezményezett)

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3.
mellékletének III. 4. pontjában szabályozott rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás jogcímen benyújtott
támogatási igényükkel kapcsolatban vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Ebr 42 azonosító:

271 580

Támogatás összege 2 193 568 Ft

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.
A támogatást a Kedvezményezett a támogatás folyósítását követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel.

A támogatást az önkormányzat kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra, a jelzett keretösszeg erejéig
használhatja fel:

adatok forintban
Jóváhagyott támogatás
összege
Igazgatási feladatok ellátására:

617 330

Óvodai feladatok ellátására:

160 000

Iskolaműködtetési feladatok ellátására:

0

Szociális alapellátási feladatok ellátására:

59 000

Gyermekétkeztetési feladatok ellátására:

0

Kulturális feladatok ellátására:

0

Településüzemeltetési feladatok ellátására:

1 197 658

Egészségügyi alapellátásra:

159 580

Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési
kötelezettség:

0

DRB Bankcsoport felszámolása során meg nem térülő, európai uniós projekthez
kapcsolódó összeg

0
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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.
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.

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. szeptember 29-én
09:00 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 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.

Kelt: Budapest, 2015. szeptember 28.
Üdvözlettel:
"a Miniszter nevében és megbízásából"
Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
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Kapják 1.sz. pld. Kedvezményezett elektronikus formában
2.sz. pld. Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága elektronikus formában
3.sz. pld. Irattár
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