EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
Iktatószám: VI/4420/2020/KOZMUVFO
TÁMOGATÓI OKIRAT
EPERJES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
részére (0622992) (a továbbiakban: Kedvezményezett)

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, 3. cím A helyi
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II.
Felhalmozási célú támogatások 4. a) pont Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Támogatás összege

390 000 Ft

Felajánlott önrész
összege

100 000 Ft

A Kedvezményezett részére a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése
érdekében biztosított központi költségvetési támogatás az önkormányzati fenntartású vagy
a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás
végfelhasználója) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordítható.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében történik. A
támogatás összegét a Kincstár, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása
alapján, legkésőbb az utalványozást követő 5 munkanapon belül, egy összegben folyósítja a
Kedvezményezett Kincstár Törzskönyv nyilvántartásába bejelentett fizetési számlája javára.
A támogatás felhasználása 2021. december 31-ig a fent meghatározott célok és feladatok
megvalósítása érdekében lehetséges. A támogatással a Kedvezményezett az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) felé.
A szakmai beszámolóban be kell mutatni, hogy hogyan segíti az önrész és a támogatás
felhasználása a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és
a közösségi színterek törvényben meghatározott követelményeinek biztosítását. Amennyiben
a beszámoló 5 oldalnál több, akkor ½ oldalas összefoglalót kell készíteni.
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Az önrész, illetve a támogatás terhére a pályázati kiírás megjelenésének napjától felmerülő
kiadások számolhatók el.
A támogatás elszámolása keretében a Kedvezményezett vagy a támogatás végfelhasználója
nevére kiállított számlák nyújthatók be.
Támogatás és önrész terhére nem elszámolható költségek:
-

könyvtári, múzeumi berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök
személyi juttatások
késedelmi pótlék, kötbér
büntetések, pótdíjak költségei
tervdokumentáció
kommunikációs költségek
gépjármű-vásárlás
használteszköz vásárlás
működési költségek
irodai kellékek, fogyóeszközök (fénymásolópapír, írószer, irattartó, gyorsfűző,
iratkapcsoló stb.)
bérleti díjak
catering szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, berendezési tárgyak
játszótéri eszközök
fitnesz- és sporteszközök
postaláda
kerti szerszámok és gépek (fűnyíró, permetező, locsoló, stb.,)
kerítés építése, térkövezés
parkoló kiépítése

A Kedvezményezett az önrész és a támogatás végső felhasználását követően, ha 2020.
december 31. napjáig teljes körűen felhasználta a támogatást, annak összegéről 2021. január
31-ig, a 2021. december 31. napjáig teljes körűen felhasznált támogatási összegről 2022.
január 31-ig elektronikus szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a Kincstár által
üzemeltetett elektronikus rendszeren (a továbbiakban: ÖNEGM rendszer) és a Kincstár
MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) Hivatali Kapuján (a továbbiakban:
MAKPER) keresztül a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).
Az ÖNEGM rendszerből letöltött, elektronikus hitelesítéssel ellátott pénzügyi beszámolóval
benyújtandó, elektronikus hitelesítéssel ellátott további dokumentumok:
- a számlaösszesítő eredeti, a Kedvezményezett által cégszerűen aláírt példánya (Ávr. 93. §
(3) bekezdés);
- a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített példányai
(számlaösszesítőben rögzítve, sorszámozva);
- a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített példányai (a kapcsolódó
számviteli bizonylathoz csatolva);
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- a 200.000 Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadás esetén a
vonatkozó szerződés vagy megrendelő hitelesített példánya (a kapcsolódó számviteli
bizonylathoz csatolva);
A Kedvezményezett a fenti, elektronikus hitelesítéssel ellátott dokumentumokat elektronikus
úton a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési
Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban
menüpontban) megtalálható „ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján
végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos
támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap
igénybevételével a MAKPER-en keresztül benyújtja az Igazgatóságra. Az elszámolási
dokumentáció Igazgatósághoz történő elektronikus benyújtásának határideje a pénzügyi
beszámoló ÖNEGM rendszerben történő elektronikus rögzítésének napja.
Az Igazgatóság a felülvizsgált elszámolásokat elektronikus úton megküldi az államtitkár
részére, amelyben alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási
szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.
Amennyiben a Kedvezményezett a Kvtv. alapján átadott pénzeszköz révén kamatbevételhez
jut, a kamatbevételt köteles e támogatott célra elkülöníteni és annak megvalósítása érdekében
felhasználni, az elszámolásokban ezt a bevételt kimutatni. 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 pályázati dokumentációt, támogatói okiratot, valamint a
támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori
iratkezelési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 5 naptári
évig hiánytalanul megőrizni.
A Kedvezményezett a számlák eredeti példányára köteles rávezetni a „2020. évi
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére elszámolva” záradékot.
Az önrész és a támogatás szempontjából kizárólag a „082091 Közművelődés - közösségi és
társadalmi részvétel fejlesztése”, a „082092 Közművelődés - hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása”, a „082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás,
amatőr művészetek” és a „082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Amennyiben a Kedvezményezett a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt
csökkenti, akkor ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult.
A különbözet jogosulatlan igénybevételnek minősül.
A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht.
53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdés b) pontjának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe
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vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi
kamattal együtt visszafizetni.
A visszafizetéssel érintett támogatásrészt a folyósítás évében történő visszafizetés esetén az
"Önkormányzatok támogatása” elnevezésű, 10032000-01457034-00000000 számú számlára,
tárgyévet követő évtől történő visszafizetés esetén a „Kincstári Helyi Önkormányzatok előző
évről származó befizetései” elnevezésű, 10032000-01031496-00000000 számú számlára, az
ügyleti és késedelmi kamatot a „Kincstár Helyi Önkormányzatok kamat befizetései”
elnevezésű, 10032000-01034073-00000000 számú számlára szükséges megfizetni.
Az államtitkár az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerint módosított
támogatói okiratot - vagy visszavonása esetén az erről való értesítést – az Igazgatóság útján
küldi meg a Kedvezményezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (2) bekezdése
szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.
Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a Kedvezményezett megfelel az
Áht. 50. §–a, valamint az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti előírásoknak.
A támogatói okirat elfogadását a Kedvezményezett részéről akként kell tekinteni, hogy a fenti
feltételeknek megfelel.
Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat
közlésével jön létre. A támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó
nyilatkozata is szükséges.
Elfogadásnak tekintjük, ha ezen elektronikus úton közölt támogatói okirattal összefüggésben a
Kedvezményezett a döntés közlését követő 2 munkanapon belül nem tesz nyilatkozat
formájában észrevételt az ÖNEGM rendszeren keresztül.
A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht. és az Ávr. rendelkezéseit, és a
pályázati kiírásban szerepelteket kell alkalmazni.
Ezen okirat kiadmányozási jogát a kultúráért felelős miniszter megbízásából a kultúráért
felelős államtitkár gyakorolja.
Budapest, 2020. „

„.

a kultúráért felelős miniszter nevében és megbízásából

Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár
(elektronikus aláírás helye)
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Pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:
Dr. Papp Emese (főosztályvezető) sk.
Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Budapest, 2020. október 18.

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