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Iktatószám: BMVIS/22 - 2/2019

A Belügyminisztérium vis maior esemény támogatására kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT

1. A Belügyminisztérium mint Támogató ( a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Lovas Község
Önkormányzata (a továbbiakban: „Támogatott”) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján elektronikus úton 425097 ebr42 azonosító
számon vis maior eseményt jelentett be 2018. szeptember 4. napján az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben.

2. A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti jelen támogatói okiratban a Támogató a Támogatottat a benyújtott
pályázata alapján a BMVIS/22 - 1/2019 iktatószámú, 2019. január 31. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően
a felmerült költségek finanszirozására 8 281 000 ,-Ft, azaz nyolcmillió-kettőszáznyolcvanegyezer forint vissza nem
térítendő támogatásban részesíti. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás részletezését az ebr42
önkormányzati információs rendszerben megtalálható 6. számú melléklet tartalmazza.
3. A miniszteri döntés alapján Támogatott tevékenység:
Támogatás (az előleg összegét tartalmazza, Ft) Támogatási mérték (%)
Védekezés:
Helyreállítás:

0

0,00

8 281 000

70,00

Összesen:
8 281 000
részletezését az ebr42 önkormányzati információs rendszer 6. számú melléklete tartalmazza.
4. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus aláírásával lép hatályba és a jelen okiratból eredő valamennyi
kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed.
5. A Támogató a Támogatott részére a Támogatott tevékenység megvalósításához szükséges forrást a központi
költségvetési törvény IX. Fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai körében előirányzott vis maior támogatás
biztosítja.

6. Döntés indoklása: Lovas Község Önkormányzata útban bekövetkezett károsodások helyreállítása miatt nyújtott be
vis maior pályázatot. A katasztrófavédelem és a kormányhivatal a helyszíni bejáráson az eseményt vis maior
eseménynek minősítette. A helyszíni jegyzőkönyvben foglaltak szerint a 2018. szeptemberi intenzív esőzés a
Kishegyi utca zúzalékos burkolatát erőteljesen kimosta, több szakaszon járhatatlanná tette. Az út melletti vízelvezető
árok hordalékkal telítődött, részben rongálódott. A Rendelet 2/A. § (3) bekezdése rögzíti, hogy támogatás csak a
káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető, nem igényelhető támogatás az elmaradt
felújításból, karbantartásból eredő, korábban megelőzhető károk helyreállítására, új beruházásra, fejlesztésre és
felújítási előirányzatok pótlására. A mellékelt fényképfelvételek a vízelvezető árok karbantartásának hiányát
mutatják. A benyújtott pályázati dokumentációban az útpályán lefolyó vizek vízelvezető árokba történő
elvezetésének kialakítása szerepel, mely fejlesztésnek minősül, így nem támogatható. A kormányhivatal
véleményével egyetértésben megállapítható, hogy a helyreállításra vonatkozó szakértői költségbecslés nem a
költséghatékonyság szempontjaira való tekintettel készült el. A fentiek alapján az önkormányzat kérelme csökkentett
– az önkormányzat által meghatározott, a közlekedésbiztonság szempontjából legszükségesebb – műszaki tartalom
mellett támogatható. Felhívom az önkormányzat figyelmét a karbantartás fontosságára. A kormányhivatal
véleményével egyetértésben az elismert helyreállítási költségek 70%-os intenzitással támogathatók [Rendelet 7. § (2)
bekezdés b) pontja alapján jogcímenként ezer forintra kerekítve].
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7. A helyreállítási költségekre jóváhagyott támogatás a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: kincstár) 2020.
január 31. napjáig benyújtott, a teljesítést igazoló számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum alapján – előleg
igénybevétele esetén az előleg felhasználásával történő elszámolást követően – teljesítésarányosan vehető igénybe. A
helyreállításhoz kapcsolódó támogatást a Belügyminisztérium utalványozása alapján a kincstár folyósítja a
Támogatott fizetési számlájára.

8. A megítélt támogatással való elszámolás és az ellenőrzés szabályait a Rendelet 8. §-a tartalmazza. Ennek
értelmében a Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül, de
legkésőbb 2020. január 31. napjáig a Rendelet 8. melléklet A) része szerinti adatlap, továbbá a Rendeletben rögzített,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és alaki követelményeknek
megfelelő számlák, bizonylatok hitelesített másolatai csatolásával köteles elszámolni a kincstár és az illetékes
fővárosi vagy megyei kormányhivatal felé. A Támogatott a vis maior támogatás tekintetében általános forgalmi adó
levonására nem jogosult.
9. A Támogató által nyújtott Támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető.
10. A Támogatott 8 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.
11. A Támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról és elszámolásáról a Támogatott gondoskodik.
12. A Támogató kötelezi a Támogatottat, hogy a Támogatás felhasználása során – ha ennek a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni.
13. Amennyiben a Támogatott az elszámolás benyújtását elmulasztja a Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a
kincstár a támogatás visszafizetéséről hatósági ellenőrzést követő eljárásban dönt. Az elszámolás benyújtására
meghatározott határidők elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.
14. A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a támogatás felhasználása jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű, a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét kamatokkal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti és a
késedelmi kamat mértéke és számítása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormány rendelet (Ávr.) 98. §-át kell megfelelően alkalmazni.
15. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elmulasztása esetén – kivéve a Rendelet 8/A. § (6)
bekezdésében szabályozott részletfizetési kedvezmény nyújtása – a visszafizetési határidő lejártát követő 15 napon
belül a kincstár a Támogatott fizetési számlája ellen beszedési megbízást nyújt be.
16. A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a korábbi pályázatához kapcsolódóan, ugyanarra a költségvetési évre
vonatkozó támogatási döntésből eredően visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség
teljesítéséig az újonnan megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, továbbá, hogy a miniszter a pályázat
elbírálását felfüggesztheti, ha a pályázatban szereplő védekezési vagy helyreállítási munkálatokkal kapcsolatban
valamely hatóság szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hatáskörében eljárást indít.
17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Rendelet 7. § (7) bekezdése alapján a támogatásról hozott miniszteri döntés
ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetőség.
18. A Támogatott 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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19. A Támogatott köteles a támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat
teljes körűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10
naptári évig hiánytalanul megőrizni.
20. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), valamint a
vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
21. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként
meghatározott dokumentumok, a Rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti kötelező mellékletek a jelen okirat
elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a Támogatottra 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.
22. 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.
23. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Támogatott részére,
a kincstár részére, és az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal részére, valamint papír alapon a Támogató
Irattára részére.
24. Amennyiben a támogatott feladat az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló
1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat hatálya alá esik, úgy a Támogatott a KÁBER által igényelt adatszolgáltatást –
meghatározott módon – teljesíti.
Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

Az okirat mindenkori mellékletét képező
2019. január 31. napján kelt, BMVIS/22 - 1/2019 iktatószámú miniszteri
döntés alapján jogilag ellenjegyezte:
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