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Határozati javaslat a bizottság számára: 
Közterület-

Képviselő-

 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
hasznosítási Bizottság, valamint a Városüzemeltetési Bizottság javasolja a 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Országgyűlés a Magyarország  2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. 
törvény  3.  melléklete  (A  helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) II. Felhalmozási 
célú támogatások fejezetének  24.  pontjában  250.000,0e Ft  összegű költségvetési támogatást 
biztosított a Golgota téri Stáció helyreállítására.  A  törvény értelmében a támogatás felhasz-
nálásának határideje  2020.  december  31. A 38/2019.(11.21.)  sz. határozatában a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a Golgota téren a  14  stációt helyreállítja és az előzőekben részle-
tezett állami támogatást befogadja.  A  támogatás felhasználásának részletes szabályairól a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot adott ki  2019.  május 22-én az 
Önkormányzat számára.  A  támogatás összege  2019.  május 29-én megérkezett az Önkor-
mányzat számlájára.  A  támogatás felhasználásának határideje  2020.  december 31-ig lehetsé-
ges az eredeti támogatói okirat szerint.  A  Képviselő-testület a 38/2019.(II.21.) sz. határoza-
tában nem jelölte ki a szoborcsoport pontos elhelyezkedését, arra a helyreállítást végző mű-

 

vésztől kért javaslatot szerződés szerint. ÉR IKEZETT 
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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  632/2019.  (VI.17.) sz. határozatában elfogad-
ta a „Golgota téri egykori stációk helyreállítása" a közbeszerzési értékhatárt el nem érő be-
szerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizott-
ság a 739/2019.(VII.08.) sz. határozatában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és az Egyházművészeti Kft.-t nyilvání-
totta a beszerzési eljárás nyertesének.  A  vállalkozási szerződés  2019.  július 16-án mindkét 
fél részéről aláírásra került. 

Az Egyházművészeti Kft. ügyvezetője,  Hermann  Zsolt Budapestért díjas szobrász-
restaurátor művész (továbbiakban Művész) végzi a Stációk helyreállítási munkáit művész-
társaival együtt. 

A  Művész kérésére a szerződés  2., 3.,4.  részszámlájának határideje a Költségvetési és Pénz-
ügyi Bizottság 8/2019.(Xl.25.) számú határozata alapján módosításra került a véghatáridő és 
a szerződéses összeg változatlanul hagyása mellett. 

Az első négy részszámla kifizetésre került. 

A  szerződő felek közös megbeszélése alapján a támogatói okiratban és a vállalkozói szerző-
désben meghatározott véghatáridő módosításának igénye merült fel a vállalkozói díj válto-
zatlanul hagyása mellett. Különösen indokolttá teszi a módosítást a technológiai szempont, 
mely szerint a téli kivitelezés nem biztosítja a több részből összeállítandó stációk sérülés 
mentes, tartós felállításához szükséges körülményeket. 

A  veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról 
szóló  85/2020. (IV. 5.)  Korm. rendelet  18.  §  (1)  bekezdése alapján a véghatáridő  99  nappal, 
2021.  április 8.-ra történő határidő módosítása automatikusan életbe lépett. 

A  fennmaradó részhatáridők módosítását a támogatói okirat a  12.  pontja teszi lehetővé.  A 
véghatáridő módosítását a támogatói okirat tiltja,  de  különös indokoltsága miatt mindenképp 
kezdeményezni szükséges.  A  felhasználás végső határidejét  2020.  december 31-ről  2021. 
július 31-re javasolt módosítani. 

A  támogatói okiratban foglalt munkafolyamatokra rendelt összegek 10%-ot meghaladó mér-
tékben eltérnek a vállalkozási szerződés szerinti munkafolyamatok díjától, ezért a támogatói 
okirat ezen a részén is módosítani szükséges.  A  támogatói okirat  12.  pontja szerint a Ked-
vezményezett a feladatokhoz rendelt összegek között felfelé és lefelé egyaránt legfeljebb a 
támogatás teljes összegének 10%-áig, saját hatáskörben, a feladatok megvalósításának vál-
tozatlan biztosítása mellett átcsoportosítást hajthat végre, mely nem igényli a támogatói ok-
irat módosítását.  A  támogatás teljes összegének 10%-ot meghaladó mértékű átcsoportosítása 
csak a miniszter részére benyújtott írásbeli kérelem alapján, okirat módosítás keretében le-
hetséges. 

A  BMÖGF/591-2/2019 számú támogatói okiratban foglalt feladatokhoz rendelt összegek 
között a támogatás teljes összegének  10%-t  meghaladó mértékű átcsoportosítására van szük-
ség művész vállalása szerint.  A  támogatói okirat  4.  pontjának módosítását kezdeményezte az 
Önkormányzat az alábbiak szerint: 
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munkafolyamat jelenlegi módosított 

1. művészeti előkészítés 15 000 000 Ft 13 000 000 Ft 

2. 14  db bronz dombormű elkészítése 135 000 000 Ft 
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100 000 000 Ft/ 



3. 
I4db öntött műkő stációépítmény 
elkészítése 90 000 000 Ft 87 000 000 Ft 

4. alapozás 5 000 000 Ft 15 000 000 Ft 
5. szállítás, rögzítés 5 000 000 Ft 35 000 000 Ft 

 

összesen 250 000 000 Ft 250 000 000 Ft 

A  Belügyminisztérium még nem reagált a megkeresésre 

Az időbeni ütemezést és az átcsoportosítást a  2.  sz. melléklet tartalmazza. 

Az Mötv.  42.  § szakasza szerint :  „A  képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
... közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;..." 

A 14  stáció az eredeti helyére nem állítható vissza, mert azóta a téren létesült egy benzinkút 
és a kertépítészeti kialakítás is jelentősen megváltozott. Az egyetlen alkalmas telepítés a 
kettős kereszt két oldalán futó „V" alakú utak mentén lehetséges, ami a  3.  sz. melléklet: Stá-
ció elhelyezési helyszínrajz mutat be.  A  takart berendezések (locsoló rendszer és elektromos 
hálózat vezetékei) minimálisan módosíthatják az elhelyezést,  de  a tervezett kialakítás a nö-
vényzet és az épített környezetet a lehető legkisebb mértékben károsítja. 

A  vállalkozói szerződés módosítására a támogatói okirat sikeres módosítása után kerülhet 
sor.  A  szerződés szerinti feladatok megvalósulása érdekében javaslom, hogy a Tisztelt Kép-
viselő-testület járuljon hozzá a támogató okirat módosításának kezdeményezéséhez és a  14 
stáció tervezett elhelyezéséhez. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület jogosult dönteni a támogatás befogadásáról, illetve felhatalmazni a 
polgármestert az adatlap és az egyéb kapcsolódó dokumentumok aláírására.  A  Képviselőtes-
tület nem átruházható hatáskörébe tartozik a köztéri szobor állítása, beleértve a szobor pon-
tos helyének kijelölését is. 

III. A  döntés  cilia,  pénzügyi hatása 

A  döntés célja a támogatói okirat módosítása. 

A  tevékenység fedezete a kiadási előirányzat  11601  címen biztosított, további fedezetet nem 
igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról 
szóló  85/2020. (W. 5.) Korn.  rendelet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  42.  § szakasza 
alapján  A  képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: közterület elnevezése, köztéri 
szobor, műalkotás állítása 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rende-
let  75.  §  (2)  bekezdés i) pontja alapján:  A  kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kér-
ni arra vonatkozóan, hogy az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és mi-
lyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása,  ha 
a támogatott tevékenység beruházás,  es  a költségvetési támogatás kedvezményezettje az 
államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet. 



•N 

dr. Eräss Gábor 
alpolgármester 

Budapest, 2020.  

polgármester 

Melléklet: 1.  sz. melléklet: Támogatói okirat 
2. sz. melléklet: Összehasonlító táblázat a támogatói okirat és a vállalkozói 

szerződés ütemezése és munkafolyamatokhoz rendelt ősz-
szegek tekintetében 

3. sz. melléklet: Stáció elhelyezési helyszínrajz 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
..../2020.(V ) határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. felkéri a polgármestert a támogatói okirat módosítási kérelmének benyújtására a 
Golgota téri Stáció helyreállítására támogatói okiratban biztosított költségvetési tá-
mogatás felhasználási határidejének  2021.  július 31-re történő módosítása érdekében. 

2. a  3.  melléklet: Stáció elhelyezési helyszínrajz szerint kívánja a Golgota téri Stáció 
helyreállítását megvalósítani. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  2020.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Pénzügyi Ügy-
osztály 

4iäíliániel 
alpolgármester 

Törv ességi ellenőrzés: 

Czukkerne  r. Pinter  Erzsébet 
jegyző 





Golgota téri stációk helyreállítása 

támogatói okirat alapján Vállalkozási szerződés szerint 

támogatói okirat  
12.  pontja szerinti  

különbség 

E 
POE 

0 munkafolyamat 
tervezett 

költség munkafolyamat 

munkafolyamathoz tartozó 

részszámla üteme 

határidő 
(a már módosított 

közbenső 
határidőkkel) státusz részmunka dij 

támogatói okirat 
ütemezéséhez 

viszonyított 
szerződés szerinti  

költség 

1. művészeti előkészítés 15 000 000 Ft tervezés 1.  részszámla 2019.08.31 kifizetve 12 700 000 Ft 12 700 000 Ft -0,92% 

anyagköltség 1.  részszámla 2019.08.31 kifizetve 

2. 

14  db bronz dombormű 

elkészítése 135 000 000 Ft 

Műkő dombormű helyszíni formavétele 

(munkagumi) és öntése 

2.  részszámla 2019.12.15 kifizetve 8 890 000 Ft 

97 790 000 Ft -14,88% 

anyagköltség 4. részszámla 2020.04.05 kifizetve 50 500 000 Ft 

bronz domborművek elkészítése, lektorálása 5. részszámla 2020.09.30 nor 

7021 or, *5 

folyamatban 38 400 000 Ft 

3. 

14db öntött műkő 

stacióépítmény 

elkészítése 90 000 000 Ft 

stációépítmény  1:1  gipszetalon készítése 2.  részszámla 2019.12.15 kifizetve 8 890 000 Ft 

85 090 000 Ft -1,96% 

stációépítményekről  negativ  forma  vétele 

(öntőforma) 

3.  részszámla 2020.03.15 kifizetve 25 400 000 Ft 

anyagköltség 4.  részszámla 2020.04.05 kifizetve 25 700 000 Ft 

stációépítmények öntése, felületkezelése 5.  részszámla 2020.09.30.  ;av. 

207C 05 15 

folyamatban 25 100 000 Ft 

4. alapozás 5 000 000 Ft alapozás, környezet előkészítése 6.  részszámla 2020.10.15 egyeztetés alatt 12 700 000 Ft 12 700 000 Ft 3,08% 

5. szállítás, rögzítés 5 000 000 Ft 

14  stációépítmény elhelyezése a helyszínen végszámla 2020.12.10. jay. 

2021  ni i.n 

 

25 500 000 Ft 

31 750 000 Ft 10,70% 

domborművek rögzítése végszámla 2020.12.11. jaw 

 

3 500 000 Ft 

környezetrendezés végszámla 2020.12.12.  i  0 
i 

 

2 750 000 Ft 

összesen 250 000 000 Ft 

    

240 030 000 Ft 240 030 000 Ft -3,99% 

96,01% 

 

felcserélődne az  5. es  a  6.  részszámla az ütemezés változása miatt. 

az alapozás, környezet előkészítése meglenne októberben 

a művésszel is szerződést  keg  majd módosítani 

a véghatáridő  2021.  április  30.  a jövő évi Húsvétra tekintettel  (2021.  április  2.  Nagypéntek) 

egyszerűen kérjük a Minisztériumtól  (BM),  hogy a támogatói okirat szerinti költségütemezést a művésszel kötött szerződés szerinti ütemezéshez igazítani a táblázat "I" oszlopa szerint 
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BMÖGF/591-2/2019 

A  Belügyminisztérium a Magyarország  2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  év' L. törvény  3.  melléklet II. 
24  pontja alapján kiadja az alábbi 

TÁMOGATÓI OKIRATOT 

L  A  Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató") rögzíti, hogy  Budapest  VIII. Kerület 
Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett") részére  250 000 000,- Ft,  azaz kétszázötvenmillió forint 
vissza nem térítendő támogatást biztosít, melyet a Kedvezményezett az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben rögzített,  437277  azonosító számmal rendelkező Adatlap szerinti célokra és részletezésnek megfelelően 
használhat fel. 

2. A  támogatás költségvetési forrása a Magyarország  2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. törvény 
(a továbbiakban: Kyty.) I. melléklet  IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet  3. A  helyi önkormányzatok 
felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím  (3.  melléklet II.  24.  pontja szerinti Golgota téri Stáció helyreállításának 
támogatása elnevezésű) előirányzata 

3. A  támogatást a Támogató utalványozása alapján a  Magyar  Államkincstár folyósítja egy összegben a 
Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat kiadását követő  5  napon belül. 

4. A Korn.  határozat alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag Golgota téri Stáció helyreállítása 
megvalósítása érdekében, az alábbiakban meghatározott feladatokra (a továbbiakban: Támogatott feladat), 
használhatja fel: 

A  támogatásból megvalósítandó 
feladat pontos megnevezése: A Budapest  VIII. kerület, Golgota téri egykori stációk helyreállítása. 

  

A  feladathoz kapcsolódó kiadási tételek felsorolása összeggel: 

No. Kiadási tétel 
megnevezése Támogatási összeg  (Ft) 

  

I. művészeti előkészítés 15 000 
1 

0001 

2. 14  db bronz 
dombormű elkészítése 135 000 000 

3. 
14  db öntött műkő 
stációépítmény 
elkészítése 

90 000 000 

4. alapozás 5 000 000 

5. szállítás, rögzítés 5 000 000 

Összesen 250 000 000 

Mindösszesen 250 000 000 Ft 
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5. 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  es  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. 

6. 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. 

7. A  Kedvezményezett köteles a támogatást elkülönítetten (elkülönített alszámlán) kezelni és a felhasználásról 
ellenőrizhető, naprakész nyilvántartást vezetni.  A  támogatás felhasználására kizárólag a Támogatott jogosult, a 
támogatás felhasználásának jogát tovább nem ruházhatja. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. A  támogatói okirat csak abban az esetben módosítható,  ha  a támogatott tevékenység az így módosított 
feltételekkel is támogatható lett volna.  A  támogatói okirat módosításának a felhasználási határidő végéig a 
Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére három alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a 
támogatási összeg növelését, és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.  A  Kedvezményezett a 
feladatokhoz rendelt összegek között felfelé és lefelé egyaránt legfeljebb a támogatás teljes összegének 10%-áig, 
saját hatáskörben, a feladatok megvalósításának változatlan biztosítása mellett átcsoportosítást hajthat végre, mely 
nem igényli a támogatói okirat módosítását.  A  támogatás teljes összegének 10%-ot meghaladó mértékű 
átcsoportosítása csak a miniszter részére benyújtott írásbeli kérelem alapján, okirat módosítás keretében lehetséges. 
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13.A  Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított öt évig 
az eredeti rendeltetésnek megfelelően kell használnia, a létesítményt nem szüntetheti meg, azt a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény (Nvtv.) rendelkezéseinek megfelelően fenntartja és üzemelteti.  A  támogatással 
létrehozott, illetve megszerzett vagyon a létrehozástól, illetve megszerzéstől számított tíz évig csak kérelemre, a 
Támogató előzetes jóváhagyásával  es  a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával 
idegeníthető el, illetve terhelhető meg. 

14.Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett műszaki berendezéseket, gépeket, járműveket, vagy egyéb 
berendezéseket, felszereléseket, járműveket is beszerez, a tulajdonába kerül, az a tulajdonszerzés időpontjától 
számított öt évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, 
illetve terhelhető meg. 

15.A  támogatás felhasználásának kezdő időpontja:  2019.  január  01. 

16.A  támogatás felhasználásának végső határideje  2020.  december  31.  napja, amely határidőig fel nem használt 
támogatásrészt a Kedvezményezett köteles a központi költségvetésbe visszafizetni. 

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

18.A  Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő  60  napon belül,  de  legkésőbb  2021.  január 31-ig szakmai 
és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, 
valamint papír alapon egy eredeti példányban a Támogató részére, amelyben szöveges indokolással, engedélyköteles 
beruházás esetén a használatba vételi engedély csatolásával, fényképes dokumentációval, fejlesztéssel érintett 
ingatlan rendezett tulajdoni lapjával, a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumaival, így különösen a 
felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, tárgyi eszköz 
beszerzés esetén a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal alátámasztottan beszámol a támogatási 
összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.  A  beszámoló eredeti 
példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani.  A  számlák eredeti példányára a Kedvezményezett 
köteles rávezetni a "Magyarország  2019.  évi központi költségvetéséről szóló  2018.  évi L. törvény  3.  melléklet II.  24. 
pontja szerinti költségvetési támogatás terhére elszámolva" záradékot. 

19.A  támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek,  ha  az a támogatói okiratban meghatározottak szerint 
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott létesítmény 
vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, 
hatósági engedélyekkel is bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta. 

20. A  támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül különösen, amennyiben, 

a) a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe 

b) a Kedvezményezett azt a nem megjelölt feladatra használta fel 

c) a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 
hat  hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás 
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki 

3 3. 
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d) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, 
hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor 

e) támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben 
foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved 

f) a jogszabályban meghatározott arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, a felhasználási cél a 
tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg 

It)  a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik 

i) a Kedvezményezett a támogatásra vonatkozó valamely feltételt egyéb módon súlyosan megszegett 

amely esetek bármelyikében a Támogató az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 
53/A.  §  (1)  bekezdése alapján jogosult a költségvetési támogatást visszavonni. 

21. A  támogatás Támogató általi visszavonása esetén — ideértve  a 16.  pont szerinti felhasználási határidőn túli 
pénzügyi teljesítést  is  —  a  Kedvezményezett az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  (a  továbbiakban: 
Abt.)  53/A.  §-ának, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.) Korn'.  rendelet  (a 
továbbiakban: Avr.)  83.  § és az Avr.  97-99.  §-ainak figyelembevételével — különös tekintettel az Aht.  62/A.  §  (2) 
bekezdésére — köteles  a  Kincstár Kedvezményezett székhelye szerint illetékes területi szerve útján lemondani és azt 
az Avr.  98. §-a  szerinti ügyleti kamattal, illetőleg késedelem esetén késedelmi kamattal növelten visszafizetni. 

22. 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 KABER által igényelt 
adatszolgáltatást — meghatározott módon — teljesíti. 

23. A  támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Ált., az Ávr továbbá Kvtv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

24. 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. 

25. Az elektronikus Adatlap jelen okirat elválaszthatatlan részét képezi, és a Támogatóra, valamint a 
Kedvezményezettre kötelező érvényű,  ha  fizikai értelemben jelen okirathoz nem is került csatolásra. Ezek a 
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák,  de 
mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak. 
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26. Jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre és a jelen okiratból eredő valamennyi 
kötelezettség a Felek általi teljesítéséig terjed. 

27. 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. 

28. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkortnányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett 
részére, a  Magyar  Allamkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint  paint:  alapon a Támogató Irattára 
részére. 

Pogácsás Tibor 

önkormányzati államtitkár 

Belügyminisztérium 

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.  május  14. nap Budapest, 2019.  május  15. nap 

Elektronikusan aláírta: Pogácsás Tibor  Janos 
Elektronikus aláírás ideje:  2019.05.22 13:24:23  CEST »1' 
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