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NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
NGM/40594/2 /2015.

TÁMOGATÓI OKIRAT
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 6. pont szerinti Önkormányzati adatszolgáltatások minősége javítása
jogcímen
Óbudavár Község Önkormányzata
( a továbbiakban: Kedvezményezett),
286 209
igénylés azonosítójú pályázatában foglaltakat figyelembe véve,
egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesül.

Támogatás összege

320 000 Ft

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A támogatás a pályázati adatlapon felsorolt dolgozók egyszeri elismerésére fordítható, amelyet személyi
juttatásként lehet kifizetni.

Ha a közreműködő dolgozók közös hivatali alkalmazottak, és a közös hivatal nem a Kedvezményezett
irányítása alá tartozó költségvetési szerv, akkor a Kedvezményezett államháztartáson belüli támogatásként
adja át a támogatás összegét a közös hivatalnak, amit ilyen címen vesz át bevételi oldalon a közös hivatal,
majd azt a közös hivatal személyi juttatásként fizeti ki a dolgozónak.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2015. december 31. Az e határnapig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, 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 Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontjának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével
köteles a Magyar Államkincstár illetékes területi szervei (a továbbiakban: Igazgatóság) útján lemondani és
azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt 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.

Ha Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt Támogatói Okirattal összefüggésben nem tesz
nyilatkozat formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, úgy a Támogatói Okirat az
Önkormányzat részéről is elfogadottnak minősül.
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A jelen Támogatói Okiratban foglalt tartalomra a Kedvezményezett az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben 3 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a Támogatói Okirat elfogadottnak
tekintendő.
Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Nemzetgazdasági Minisztérium egyeztet. Amennyiben ez 5 napon
belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát, és a
döntés hatályát veszti.

A Támogatói Okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati Kiírás
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen Támogató Okirat elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Kiírás, a Kedvezményezett által benyújtott
Pályázati adatlap és az ebr 42 rendszerben kitöltött szakmai teszt, függetlenül attól, hogy azok ténylegesen
csatolásra kerültek-e.

Kelt:
Budapest,
Varga Mihály sk.
államháztartásért
felelős miniszter

Kapják

Dátum:

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

év/hó/nap
P.H.
.........................
polgármester

.........................
jegyző
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