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Iktatószám: BMÖGF/755-2/2019.

A Belügyminisztérium a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges
intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V.
27.) Korm. határozat alapján kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT
1. A Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről,
valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) Korm.
határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében
meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben, külön pályázat és támogatási
kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújt.

2. A Belügyminisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) rögzíti, hogy Lovas Község Önkormányzata
(a továbbiakban: Kedvezményezett) részére a Korm. határozat 2. melléklete alapján 1 150 000 forint, azaz egymilliószázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban
foglaltak szerint, a települési önkormányzatok által fenntartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok működtetése
érdekében használhat fel.

3. A támogatás forrása a Korm. határozat 2. a) pontja szerinti, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 35. A
falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása cím elnevezésű előirányzata.

4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen
támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus
aláírásával lép hatályba és hatálya a jelen okiratból eredő valamennyi kötelezettség Felek általi maradéktalan
teljesítéséig áll fenn.

5. A támogatást a Támogató a támogatói okirat hatályosulását követően 5 napon belül utalványozza. A támogatás
folyósítása a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: „Kincstár”) útján, az utalványozást követően soron kívül,
előfinanszírozás keretében, egy összegben történik a Kedvezményezett fizetési számlájára.

6. A támogatást a Kedvezményezett legkésőbb 2019. december 31-éig használhatja fel. Az ezen határidőig fel nem
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

7. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

8. A Támogató által nyújtott támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető.

9. A támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról és elszámolásáról a Kedvezményezett gondoskodik.
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10. Kedvezményezett tíz napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban,
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatás felhasználását.

11. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

12. A támogatás felhasználását az éves költségvetési beszámoló lezárását követően a Kincstár ellenőrzi saját, erre a
támogatásra kialakított ellenőrzési szempontok szerint. A támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez külön
elszámolás benyújtása nem szükséges, az a 2019. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatával egyidejűleg kerül
ellenőrzésre. A támogatás felhasználására és elszámolására – az igénylés, a módosítás és a lemondás kivételével – a
Kvtv. 2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása III. A
települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3. Egyes szociális
és gyermekjóléti feladatok támogatása,

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcím szerinti támogatásra vonatkozó szabályok az irányadóak.

13. 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 államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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.

14. 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.

15. 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 tíz naptári évig hiánytalanul megőrizni.

16. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., Ávr., továbbá a Kvtv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

17. 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 a
támogatás kötelezettségvállalására Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.
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18. 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.

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

Jogi ellenjegyzés:

dr. Papp Emese

dr. Fekete Zsuzsanna

főosztályvezető
Önkormányzati Gazdasági Főosztály

Peres Képviseleti és Szerződés –előkészítő Főosztály

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

Budapest, 2019. július 1. nap

Budapest, 2019. július 4. nap
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