A szociális tüzelőanyag igénylési segédlete
A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére
jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési
kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre
került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás).
Igénylési feltételek:
A pályázatnak tartalmaznia kell
 a pályázati adatlapot,
 a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat
másolata, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást.
Amennyiben a pályázó önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani a támogatási igény
benyújtásához, akkor a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot kell
mellékelni.
Kérjük, hogy a pályázati kiírás 6. pontjában foglalt vállalást (a települési önkormányzat a
szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is foglalják bele
a képviselő-testületi határozatba.
Minőségi követelmények:


Tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú,
átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megvásárlására
fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa
mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.



Szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű
barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy


a pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat
igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes
feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő
– rendeletben szabályozza.

A fenti szabályozás azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napig meg kell hozniuk a rendeletüket.
Kérjük, ügyeljenek a pályázati kiírásban foglalt határidő betartására, amennyiben nem teljesítik
a pályázati kiírásban foglalt rendeletalkotási kötelezettséget, az az elnyert támogatás teljes
összegének visszafizetését vonja maga után!


a pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatást a települési önkormányzat a fővárosi
és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott
erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlására fordíthatja.

Kérjük, ügyeljenek a pályázati kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól történő vásárlási
kötelezettség betartására, amennyiben nem a pályázati kiírásban meghatározott
erdőgazdálkodóktól vásárolják meg a tűzifát, az az elnyert támogatás teljes összegének
visszafizetését vonja maga után!
Szén vásárlása esetében a pályázati kiírás nem tartalmaz az eladóra vonatkozóan olyan jellegű
korlátozást, hogy kitől lehet a barnakőszenet beszerezni, ezért kereskedelmi forgalomban
bárkitől lehet vásárolni, aki barnakőszenet forgalmaz.


a pályázati kiírás 12. pontja alapján a kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több
tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő
tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja
beszerezni.

Amennyiben a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot (tűzifa,
illetve barnakőszén) az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami a pályázati
kiírásban meg van határozva, akkor dönthet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is
vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő összegét nem csökkentheti, hanem a
többletvásárláshoz mérten arányosan több önkormányzati önerőt is kell biztosítania.


A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot
terhelik.



A pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatás átvételét átvételi elismervény
kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy
példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell
tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az átvétel
idejét.

A pályázati kiírás 12. pontja alapján megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak
2018. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének
pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2018. március 31-éig történhet meg, azaz az
erdőgazdálkodó részére - szén vásárlása esetén, akitől a szenet vásárolták - legkésőbb 2018.
március 31-éig kell átutalni a megvásárolt tüzelőanyag árát. Az önkormányzatoknak az
elszámolás során ennek igazolására a hivatalos banki átutalásról készült értesítést, (annak
kivonatát) hitelesítve kell az Igazgatóság részére megküldeni.
Amennyiben bármelyik határidőt részben nem tartja be az önkormányzat, az az elnyert
támogatás részleges visszafizetését vonja maga után!



A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni.
A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti
szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

Kérjük, hogy a szállítójegyek másolatát az elszámoláshoz csatolják!



A pályázati kiírás 13. pontja alapján a települési önkormányzat a támogatás
felhasználásáról 2018. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap
szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon.

Amennyiben a támogatásról a települési önkormányzat nem számol el részben, vagy egészben
a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, az az elnyert támogatás részben, vagy teljes
összegének visszafizetését vonja maga után!

…../2017.(VIII….../ számú határozat
Ganna Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
belügyminiszter által meghirdetett pályázat keretében a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására.
Ganna Község Képviselő-testülete igényét 48 m3 kemény lombos
fafajtára megállapított 48 x14.000 Ft/ erdei m3 + ÁFA (853.440.-Ft)
összegben határozza meg.
Ganna Község Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésében a tartalék
előirányzat terhére vállalja a 48x1000.Ft/erdei m3 +ÁFA (60.960.-Ft)
önrész biztosítását és a szállítási költség összegét, így a rászorulóktól
ellenszolgáltatást nem kér.
Felkéri polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.

Tisztelt Képviselőtestület!
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 209. tv (továbbiakban törvény) 5/H. § (1) alapján
2018. január 1-től „Egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről… egy üzemeltetési
szerződés rendelkezhet”.
Az új üzemeltetési szerződés megkötése előtt célszerű megvizsgálni az üzemeltetési jogviszony
formáját.
Az SZ 04 víziközmű-rendszeren jelenleg 7 darab bérüzemeltetési szerződés van érvényben
(minden településsel 1 db).
Napjainkra megteremtődtek a vagyonkezelési szerződés feltételei, a legfontosabbak:
-

letelt az állami támogatásoknál kikötött tíz év elidegenítési tilalom
az üzemeltető, amikor elszámol az önkormányzatokkal csak a bevétellel fedezett
értékcsökkenést alapul vennie.

A Vízműnek több polgármester is jelezte, a jövő évtől vagyonkezelési szerződést kötne a
szennyvíz-rendszerének üzemeltetésére (az ivóvíz-rendszerek jelenleg is így működnek).
A Szolgáltató részéről tudni akarjuk hol van vagyonkezelésbe adási szándék, mert erre időben
fel kell készülni és vagyonértékelés szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Ganna Község Önkormányzata az SZ 04 víziközmű-rendszer … %-os tulajdoni hányaddal
rendelkező résztulajdonosa 2018.01.01-től vagyonkezelési szerződést köt a Pápai Vízmű
Zrt-vel.
1.1. A víziközműveket (rendszerfüggő eszközöket) vagyonkezelésbe adja.
1.2. A vagyonkezelőnek az átadott eszközökön felújítási, pótlási, beruházási kötelezettsége
csak a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.
1.3. A rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket térítésmentesen a Szolgáltató tulajdonába
adja (Vksz. tv. 7§)
2. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat vagyonkezelési díjat nem fizet
a Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a vagyonkezelési jog
gyakorlását.
3. Az SZ 04 víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök képviseletét Nóráp Község
Önkormányzata látja el.
4. A vagyonkezelési szerződés feltételeinek megteremtésére az önkormányzat dönt a
víziközmű-rendszer eszközeinek vagyonértékeléséről. A vagyonértékelés forrása az
érvényes szerződés alapján fizetett bérleti díjak maradványa.

MEGÁLLAPODÁS
az SZ04 Nóráp szennyvízelvezetés, tisztítás Vkrsz. üzemeltetéséről
mely létrejött Nóráp Község Önkormányzata (cím: 8591 Nóráp, Kossuth u. 31., képviseli:
Stankovics Ferenc polgármester), tulajdoni részarány: …… %
Pápakovácsi Község Önkormányzata (cím: 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19., képviseli:
Burghardt Ferenc polgármester), tulajdoni részarány: …….. %
Kup Község Önkormányzata (cím: 8595 Kup, Fő u. 76. képviseli: Hiér Judit polgármester),
tulajdoni részarány: ……%
Pápasalamon Község Önkormányzata (cím: 8594 Pápasalamon, Petőfi tér 3.., képviseli:
Bánki Mihály Pálné polgármester), tulajdoni részarány: …… %
Bakonyjákó Község Önkormányzata (cím: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9., képviseli:
Takácsné Tompos Rita polgármester), tulajdoni részarány: …… %
Ganna Község Önkormányzata (cím: 8597 Ganna, Fő u. 52. képviseli: Nagy Ottó
polgármester), tulajdoni részarány: …….. %
Döbrönte Község Önkormányzata (cím: 8597 Döbrönte, Fő u. 47., képviseli: Cseh Lajos
polgármester), tulajdoni részarány: …… %
mint a települési közműves szennyvízelvezetés és tisztítás Ellátásért Felelősei között
Tárgy: Az SZ 04 Nóráp közműves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű-rendszer
rendszerfüggő és rendszerfüggetlen eszközeinek vagyonkezelése és üzemeltetése
1. Az Ellátásért Felelősök a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban: Vksztv.) 6 §-a szerint, 2013. január 1-jétől résztulajdonosai a 2129513-1-007-00-12 MEKH azonosítóval ellátott, SZ04 Nóráp szennyvízelvezetés,
tisztítás víziközmű-rendszernek.
- a tulajdonukban álló víziközmű a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a helyi
önkormányzati vagyonnak a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képzi.
2. A települési önkormányzatoknak, mint Ellátásért Felelősöknek a kötelessége és joga
gondoskodni a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás ellátásról az azzal kapcsolatos
víziközmű szolgáltatási feladatok elvégeztetéséről.
- Az Ellátásért Felelősök megállapodnak, hogy az SZ 04 víziközmű-rendszer
üzemeltetését a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (Vagyonkezelővel) kötött
vagyonkezelési szerződéssel biztosítják.
3. Ellátásért Felelősök, a számukra meghatározott jogok gyakorlásáról és a
kötelezettségek teljesítésének módjáról a Vksztv 5/F §-a alapján járnak el.
4. Ellátásért Felelősök a víziközmű-rendszerre vonatkozóan Nóráp
Önkormányzatát jelölik ki az Ellátásért Felelősök Képviselőjének.

Község

5. Kapcsolattartás
A felek rögzítik, hogy tárgyi víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiben
együttműködnek, különösen a fejlesztési és beruházási feladatok tulajdonosokat érintő
ügyeiben. Az egyeztetést az Ellátásért Felelősök Képviselője kezdeményezi.
A Vagyonkezelővel a kapcsolatot az Ellátásért Felelősök Képviselője tartja. Az
Ellátásért Felelősöket szükség szerint tájékoztatja, illetve az önkormányzati vagyont
érintő kérdésekben döntésre összehívja őket.
6. Elszámolás módja
Az egyes önkormányzatok (Ellátásért Felelősök) aktuális vagyoni helyzetéről a
Vagyonkezelő évente köteles adatokat küldeni, ezt a kötelezettséget a vagyonkezelési
szerződésben rögzíteni kell.
A Vagyonkezelő az éves pótlási, felújítási munkákról, az éves értékcsökkenésről,
valamint selejtezésekről, kivezetésekről a tárgyévet követő február 15-ig elszámol és
egyezteti a vagyonkezelt eszközök értékét az Ellátásért Felelősökkel.
7. Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy az SZ01 Pápa szennyvízelvezetés,
tisztítás víziközmű-rendszer működtetésével kapcsolatos határozataikat a tulajdoni
részarányok egyszerű többségével hozzák meg, ami vonatkozik jelen Megállapodás
elfogadására is.
Tulajdoni részarány: az Ellátásért felelősök viziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni
érdekeltségének nettó könyv szerinti értéke.
2017. …………….

……………………………….
Nóráp Község Önkormányzata

………………………………….....
Pápakovácsi Község Önkormányzata

………………………………………..
Bakonyjákó Község Önkormányzata

…………………………………
Kup Község Önkormányzata

………………………………………..
Pápasalamon Község Önkormányzata

……………………………………...
Ganna Község Önkormányzata

…………………………………..
Döbrönte Község Önkormányzata

A viziközmű rendszer vagyonkezelésbe adásához a tulajdoni részarányokat lakosságszám
arányosan osztottuk meg:

Település neve
NÓRÁP
PÁPAKOVÁCSI
KUP
PÁPASALAMON
BAKONYJÁKÓ
GANNA
DÖBRÖNTE
ÖSSZESEN

Lakosságszám (2017.01.01.) Tulajdoni részarány
%
226
7.7
590
20.1
485
16,5
355
12,1
729
24,9
275
9,4
273
9,3
2933
100.0

Pályázati kiírás
2017.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 12. pont szerinti
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet.
rendelkezéseivel.
1.

A pályázat célja

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a
feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat a 2016.
január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerőképességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott
szolgálni.
Pályázati alcélok:
Az önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) támogatást igényelhet
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak
építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén
megvásárlására, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi
feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
e) településrendezési tervek készítésére.

1

A fejlesztési célok a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyontárgyon
valósíthatók meg.
A Pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében több fejlesztési alcélra is
pályázhat.
2. Keretösszeg
A 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 12. pont előirányzataként szereplő összeg.
3. Pályázat benyújtására jogosultak köre
Az 1. pont szerinti települési önkormányzatok jogosultak a pályázat benyújtására.
4. A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.
5. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke 100%.
Lakosságszám szerinti támogatás
A 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám adatok alapján került megállapításra a Pályázók
támogatásának maximális mértéke.
a) 100 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetében legfeljebb 500 000 forint,
b) 101-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 750 000 forint,
c) 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 000 000 forint,
d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 250 000 forint,
e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 600 000 forint.
A Pályázó általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) levonási joga:
Amennyiben a Pályázót adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott fejlesztés
során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban
szereplő beruházás ÁFÁ-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre.
Amennyiben a Pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott fejlesztés során
felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban
szereplő beruházás ÁFA nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre.
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A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról. A pályázatban szereplő fejlesztés
költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási
szabályoknak.
Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
- hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván megvalósítani,
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós
forrás keretében jelen pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban
részesült;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat
szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás
korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja).
6. Pályázatok benyújtása
A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a
továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. Az
elektronikusan benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén az ebr42 rendszeren keresztül történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a
továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon
személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.
A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt
határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a benyújtandó dokumentumokat
az ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó
dokumentumokat legkésőbb a papír alapon történő benyújtás utolsó napjáig postára adta, vagy az
Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati dokumentáció
érvénytelen.
Pályázatok benyújtásának határideje:
-

elektronikus feltöltés lezárása: 2017.szeptember 7. 16:00
papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8.

E határidők elmulasztása jogvesztő.
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7. Benyújtandó dokumentumok
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
Benyújtás
módja

Pályázati alcélok
Benyújtandó dokumentumok
a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő
pályázati adatlap, mely tartalmazza az
Áht. 50. § (1) és (4) bekezdések és Ávr.
75. § (2) bekezdés alapján a pályázati
adatlap
szerinti
nyilatkozatokat
(kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)
Árajánlat vagy tervezői költségvetés
/költségbecslés eredeti vagy hitelesített
másolati példánya (minden pályázatban
rögzített építési célú, eszközbeszerzési célú
fejlesztés esetében 1-1 példány)
Tulajdonszerzés, telekvásárlás esetén az
adás-vételi szerződés tervezete és a
jelenlegi tulajdonos eladásra vonatkozó
szándéknyilatkozata
A fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os
önkormányzati tulajdont alátámasztó),
tulajdonszerzés
esetén
a
jelenlegi
tulajdonosi jogállást tükröző 30 napnál
nem régebbi TAKARNET rendszerből
lekérdezett
elektronikus
tulajdoni
lapjának másolata (nem hiteles is
megfelelő)
A
fejlesztéssel
érintett
épületről,
létesítményről
készített
fénykép
dokumentáció, amely beazonosítható
módon mutatja be a pályázati célt (pl.
melyik utcára vonatkozik az útfelújítás
stb.) (pályázathoz legfeljebb 5 darab)
A pályázati kiírás megjelenését követően
elfogadott képviselő-testületi határozat a
támogatást meghaladó költségek saját
forrásból történő biztosításáról, ha az
árajánlatban szereplő költség meghaladja
az önkormányzatot megillető támogatás
összegét
Kizárólag építéssel járó beruházás esetén
tervezői nyilatkozat vagy hatósági
igazolás arról, hogy a fejlesztéshez nem
szükséges hatósági engedély

e)

EP=
elektronikusan és
papír alapon is1

d)
b)

c)
da)

db)

dc)

dd)

x

x

x

x

x

x

x

x

EP

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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EP
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A csatolandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet korábbi a pályázati kiírás közzétételének napjánál. A papír
alapon továbbított dokumentáció az ebr42 rendszerben lezárt pályázati dokumentációtól nem térhet el.
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8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi.
A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje:
2017. szeptember 29. E határidő elmulasztása jogvesztő.
Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a pályázat a kiírásnak nem felel meg, az
Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a hibás pályázat kijavítására.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – a másolati példány
megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti,
hogy pályázata érvénytelen.
A hiánypótlás keretében a pályázati adatlapon szereplő adatoknak, a tulajdoni lapon valamint a
csatolt dokumentumokon jelzett adatoknak (helyrajzi szám, út-, járdafejlesztés esetén utcanév,
pályázatnak megfelelő művelési ág stb.) egyezni kell, vagy a Pályázó hitelt érdemlően köteles
igazolni, hogy azok módosítását kezdeményezte.
A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Kincstár a hiánypótlás
lezárultát követően, 2017. október 5-ig továbbítja a miniszter részére.
9. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának a rendje
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt, melynek határideje: 2017. november 22.
A döntést alátámasztandó, a Belügyminisztérium a Pályázótól további dokumentumok benyújtását
is kérheti.
A miniszter döntése alapján támogatásban részesülnek a nyertes Pályázók (továbbiakban:
Kedvezményezett), valamint elutasításra kerülnek a támogatásban nem részesülő pályázatok (a
pályázati kiírásnak vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatok).
A feltételeknek nem megfelelő fejlesztési elemek esetén a miniszter az igényeltnél kisebb támogatási
összeg megítélésére is jogosult.
A Kedvezményezettek a döntésről 5 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesülnek.
Az elutasított Pályázók a miniszteri döntésről 2017. december 12-éig értesülnek.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.
Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett a támogatói okiratra észrevételt tehet 2
munkanapon belül az ebr42 rendszerben, az észrevétel nem terjedhet ki magasabb összegű támogatás
megítélésére. Észrevétel esetén a Belügyminisztérium egyeztet a Kedvezményezettel, amennyiben ez
2 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való
jogosultságát, a miniszteri döntés hatályát veszti.
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A támogatói okirat elfogadottnak tekintendő, amennyiben az önkormányzat nem tesz érdemi
észrevételt.
10. Támogatás folyósítása
A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat.
A támogatási összeg folyósítása a támogatói okirat elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő
5 napon belül történik. (Az okiratra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 5
napon belül történik a folyósítás). A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy
összegben folyósítja.
11. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek
A Kedvezményezett a támogatást kizárólag a jelen pályázat keretében kiadott támogatói okirat
szerint meghatározottak szerint használhatja fel.
Belterületi utak, járdák, hidak esetében az önkormányzat belterületén, tulajdonában lévő út, híd és
járda építésére, felújítására, karbantartására, vagy e célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére
használható fel a támogatás.
Vízrendezési és csapadékelvezetési rendszerek kiépítése, felújítása esetében az önkormányzat
tulajdonában lévő, csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítására,
korszerűsítésére, vagy e célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére használható fel a támogatás.
Köztemető felújítása esetében az önkormányzati tulajdonban lévő temető területén ravatalozó
építésére, felújítására, urnafal építésére, temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra
építésére, felújítására, vagy e célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére használható fel a támogatás.
Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmény fejlesztésével, felújításával, szükség esetén az épület megvásárlásával kapcsolatos
költségek számolhatók el: az épület felújítására, fejlesztésére, különösen akadálymentesítésére,
tetőfelújításra, fűtéskorszerűsítésre, energetikai korszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre, az
épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a feladatellátáshoz szükséges tárgyi – kivéve
informatikai, irodatechnikai – eszközök beszerzésére.
Településrendezési tervek készítése esetében a támogatás a dokumentációval kapcsolatos tervezői
költségek számolható el.
Közös szabályok
 A támogatás terhére a pályázati kiírás megjelenését követően keletkezett, a
Kedvezményezett nevére kiállított számlák nyújthatók be, számolhatók el.
 A támogatási összeg közfoglalkoztatási programmal, startmunka mintaprogrammal nem
vonható össze. Közfoglalkoztatottak foglalkoztatására irányuló munkahely-teremtési
programra nem használható fel.
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A támogatás terhére nem számolható el:
 ötvenezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 késedelmi pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei;
 pályázati kiírás megjelenése előtt kiállított számlák alapján felmerült költségek;
 személyi juttatások;
 pályázatkészítés díja.
A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő
kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség kizárólag a kapcsolódó elszámoló adatlap lezárása
előtt, azonban a támogatási összeg nem nőhet, a végső felhasználás határideje nem változhat. A
támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. Továbbá a Kedvezményezett köteles minden olyan változást
bejelenteni, amely az eredetileg benyújtott pályázati dokumentációt érinti, de nem igényli a
támogatói okirat tartalmának módosítását és a támogató jóváhagyását.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig, a
támogatásból beszerzésre került tárgyi eszköz a tulajdonszerzés időpontjától számított öt évig nem
idegeníthető el, azt az eredeti rendeltetésnek megfelelően kell használni, illetve saját (ideértve a
Pályázó részvételével működő társulást is) fenntartásban kell működtetni, használni.
A támogatással létrehozott vagyon csak indokolt esetben, egyedi kérelem alapján, a Támogató
előzetes jóváhagyásával, engedélyével idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába,
terhelhető meg, illetve módosítható az eredeti rendeltetése a pályázati kiírás céljának megfelelően az
elidegenítési tilalomra vonatkozó határidőben. Mindezekre egyszer nyújtható be kérelem.
A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett
köteles betartani a Kbt. előírásait.
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért,
továbbá a felhasználásról elkülönített, naprakész nyilvántartást köteles vezetni.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás
közzétételének időpontja. A felhasználás végső határideje: 2018. december 31. Az e határnapig fel
nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2019. február 28-ig szakmai és
pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 rendszeren keresztül a miniszter által
kiadott adatlap szerint, papír alapon egy eredeti példányban az Igazgatóság részére, amelyben
szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül
keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval
alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és
rendeltetésszerű felhasználásáról.
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A beszámolóhoz a számlák hiteles másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a
Kedvezményezett köteles rávezetni a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztések
2017. támogatás terhére …..forint összegben elszámolva” záradékot.
Ha az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatát követően
megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy
csak részben használta fel, soron kívül tájékoztatót küld a Kedvezményezett és a Támogató részére
is. A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §ának, az Ávr. 83. § és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján
lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A Támogató a
támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti
módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a
Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.
Az Igazgatóság a támogatás elszámolásának eredményéről a Támogatót 2019. április 30-áig
elektronikus úton tájékoztatja.
A Kedvezményezett által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség
megállapítása esetén a Támogató az Igazgatóság útján, írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.
A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel
a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához fordulhatnak. Illetékes
munkatársak: Kukely Anikó (aniko.kukely@bm.gov.hu) és Hudák Tímea, (timea.hudak@bm.gov.hu).
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