
Iktatószám: BM/5730-22/2019.

A Belügyminisztérium Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény  3.  melléklet,  A  helyi  önkormányzatok  kiegészítő  támogatásai,  I.  Működési  célú
támogatások,  1.  Lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatása  keretében  kiadja  az
alábbi 

TÁMOGATÓI OKIRATOT

1. A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018.  évi  L.  törvény  3.  melléklet  I.  1.  pontja  szerinti  Lakossági  víz-  és
csatornaszolgáltatás  támogatására  2019.  május  31.  napján  pályázatot  hirdetett
(továbbiakban: Pályázati kiírás). 

2. A  Belügyminisztérium mint  Támogató  (a  továbbiakban:  Támogató)  rögzíti,  hogy
Pusztaszabolcs  Város  Önkormányzat;  0729018  (a  továbbiakban:  Kedvezményezett)
Magyarország  2019.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2018.  évi  L.  törvény
(továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet,  A helyi  önkormányzatok kiegészítő támogatásai,  I.
Működési  célú  támogatások,  1.  Lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás  támogatása
jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

3. Jelen Támogatói Okiratban a Támogató a Kedvezményezettet az alábbi összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesíti.

Gesztor: Nem

Támogatás összege: 12 229,9 eFt

4. A központi költségvetés a jogosult víziközmű-szolgáltató részére a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentésére  a  2019.  május  31-én  közzétett
pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint meghatározott mértékben támogatásként a
települési önkormányzatokon keresztül biztosítja. 

5. A  vissza  nem  térítendő  támogatást előfinanszírozás  keretében,  egy  összegben  a
vízgazdálkodásért  felelős  miniszter  döntését  követően,  2019.  október  31.  napjáig  a
pályázati kiírás ütemezése szerint a Magyar Államkincstár folyósítja. 

6. A Kedvezményezett  vállalja,  hogy a támogatás,  számláján történő jóváírását  követő 3
munkanapon  belül  a  támogatást  egy  összegben,  a  támogatott  településre  a  Magyar
Energia és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által kiadott viziközmű-
szolgáltatás  végzésére  jogosító  víziközmű-szolgáltatói  és  működési  engedéllyel
rendelkező víziközmű-szolgáltató, vagy a MEKH által kiadott közérdekű üzemeltetésre
kötelezettséget  elrendelő  határozattal  rendelkező  víziközmű-szolgáltató  rendelkezésére
bocsátja.
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7. A támogatás  a  vonatkozó  pályázati  kiírásban  meghatározottak  szerint  használható  fel
kizárólag a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ellentételezése céljára a 2019. január 1.
– 2019. december 31. közötti időszakban felmerült költségekre. Az e határnapig fel nem
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe .

8. A  támogatás  felett  a  Kedvezményezett  rendelkezik,  és  felelős  annak  jogszerű
felhasználásáért.

9. A támogatást a Kedvezményezett a Pályázati kiírásban meghatározott célra használhatja
fel.

10. A Pályázati kiírás 1. a) célja esetében a támogatás terhére nem számolható el késedelmi
pótlék, kötbér, büntetések, pótdíjak költségei, gépjárművásárlás, használt eszközvásárlás.

11. A Pályázati kiírás 1. a) célja esetében a benyújtott pályázat szerinti célok módosítására
nincs lehetőség.

12. Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2019. december 31-ei fordulónappal, az
éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el .

13. A  Kedvezményezett  a  támogatás  felhasználásáról  2020.  június  26-ig pénzügyi
beszámolót nyújt be elektronikus úton az ÖNEGM rendszeren és a Kincstár MAKPER
elnevezésű (KRID: 434024334 azonosítójú) hivatali kapuján keresztül. 

14. A  Kedvezményezett  köteles  a  támogatás  felhasználásának,  illetve  a  felhasználás
megvalósulásának ellenőrzését a Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság
(Állami  Számvevőszék,  Kormányzati  Ellenőrzési  Hivatal,  stb.)  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.

15. 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.

16. A Kedvezményezett  köteles a költségvetési  támogatási  iratokat,  valamint  a támogatási
összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a mindenkori iratkelezési
szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 10 naptári évig
hiánytalanul megőrizni.

17. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 53/A. § (2) bekezdése alapján
a  támogatás  jogosulatlan  igénybevétele,  jogszabálysértő  vagy  nem  rendeltetésszerű
felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a Kedvezményezett
a  jogosulatlanul  igénybe  vett  költségvetési  támogatás  összegét  ügyleti  kamattal,
késedelem  esetén  késedelmi  kamattal  növelt  mértékben  köteles  visszafizetni.  Az
államháztartási  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: Ávr.) 98. § (1)-(2) és (3) bekezdései szerint az ügyleti kamat mértéke a
visszaköveteléssel  érintett  naptári  félév  első  napján  érvényes  jegybanki  alapkamat
kétszerese, a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes  jegybanki  alapkamat.  Az Ávr.  98.  §  (4)  bekezdése  szerint  az  ügyleti  kamat
számításának  kezdő  időpontja  a  költségvetési  támogatás  folyósításának  napja,  utolsó
napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának
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kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési
kötelezettség  teljesítésének  napja.  A  Kedvezményezett  az  Ávr.  99.  §  (5)  bekezdése
alapján a támogatással összefüggésben keletkező fizetési kötelezettségét, amennyiben a
visszautalás  a  támogatás  folyósításának  évében  történik,  a  10032000-01457137  sz.
„Kincstár  helyi  önkormányzatok  állami  támogatásainak  elszámolása”  elnevezésű,  a
költségvetési  évet követő évben a 10032000-01031496 sz. „Kincstár Önkormányzatok
előző évről származó befizetései” elnevezésű számlára, a kamatfizetési kötelezettségét a
10032000-01034073 sz. „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” elnevezésű
számlára történő befizetéssel teljesíti .

18. Kedvezményezett  tudomásul  veszi,  hogy a  visszafizetési  kötelezettség  nem teljesítése
esetén  annak  érvényesítése  az  Áht.  53/A.  §  (3)  bekezdése,  valamint  a  60/A.  §  (2)
bekezdése alapján a Kincstár által  a Kedvezményezett  fizetési  számlájára benyújtandó
beszedési megbízással történik.

19. A Támogató jogosult az Ávr. 96. §-ban megjelölt okok fennállása esetén a jelen okiratot
visszavonni. A visszavonás külön okirat kiadásával és a kedvezményezett részére történő
megküldésével  történik. Amennyiben  a  Támogató  visszavonja  az  okiratot,  a
Kedvezményezett köteles a visszavonásról szóló okirat közlését követő 15 napon belül a
támogatást visszafizetni a Kincstár által fentiekben megjelölt fizetési számlára.

20. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat
közlésével  jön létre.  Ha a támogatói  okiratban meghatározott  valamely feltétel  eltér  a
Kedvezményezett pályázatában foglaltaktól, úgy a támogatási jogviszony létrejöttéhez a
Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges. Elfogadásnak kell tekinteni, ha a
Kedvezményezett 5 munkanapon belül nem tesz nyilatkozatot.

21. Az  Áht.  50.  §  (1)  bekezdés  alapján  megfelel  a  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok
követelményének, a (4) bekezdés alapján nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett
adótartozása,  valamint  az  Ávr.  75.  §  (2)  bekezdés  e)  pont  alapján  költségvetési
támogatás  abban  az  esetben  biztosítható,  ha  a  támogatási  igény  benyújtójának
harmadik személy irányában olyan kötelezettsége nem áll  fenn, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

A támogatói  okirat  közlését a Kedvezményezett  részéről akként kell  tekinteni,  hogy a
fenti feltételeknek megfelel.

22. A  Kedvezményezett  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.

23. A  támogatás  felhasználásának  elkülönített  nyilvántartásáról  és  elszámolásáról  a
Kedvezményezett köteles gondoskodni.

24. Kedvezményezett  jelen  költségvetési  támogatás  tekintetében  adólevonási  joggal  nem
rendelkezik.

25. A támogatott  tevékenység akkor tekinthető befejezettnek,  ha az a támogatói okiratban
meghatározottak  szerint  teljesült,  és  a  kedvezményezettnek  a  bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta.

26. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., a Kvtv. valamint a
pályázati kérelem alapját képező tárgyévi Pályázati Kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.

27. A  központi  költségvetés  IX.  fejezetébe  sorolt  előirányzatokra  vonatkozó
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015.
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(XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján a támogatás kötelezettségvállalására
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.

28. Ezen  okirat  kiadmányozási  jogát  az  önkormányzati  államtitkár  a  Belügyminisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás 1. melléklet
6. függelékének 10. pontja szerint gyakorolja. 

A jelen okirat 2 példányban készült, és a kötelezettségvállaló aláírása napján lép hatályba. 
A jelen okiratból 1 példány a Belügyminisztériumot és 1 példány a Kedvezményezettet illeti
meg.

Budapest, 2019. október „    „.

a „miniszter nevében és megbízásából”        

        Pogácsás Tibor 
           önkormányzati államtitkár

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

dr. Papp Emese s.k.
főosztályvezető

Önkormányzati Gazdasági Főosztály
Belügyminisztérium

Budapest, 2019. „              „

Jogi ellenjegyzés:

Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő
Főosztály

Belügyminisztérium
Budapest, 2019. „            „

Kapják:

1. sz. pld. Kedvezményezett 
2. sz. pld. Irattár
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Melléklet 

2019. évi küszöbértékek:    320,0 Ft/m3 átvett víz
   498,0 Ft/m3 ivóvíz-szolgáltatás
1 002,0 Ft/m3 ivóvíz- és csatornaszolgáltatás együtt

             60,88   %-os utalás 

Mennyiség

 

Felterjesztett
fajlagos

ráfordítás

Elismert
fajlagos

ráfordítás

Lakossági
díj és a

küszöbérték
különbsége

Fajlagos
támogatás

Támoga-
tási alap

Alacsony
közületi
díjból
adódó

levonás

Megítélt
támogatás

összege

ezer m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat  

c) Csatornaszolgáltatás  

Pusztaszabolcs 153,9 0,0 768,9 1 227,9 768,9; 1227,9  71,4 154,5 23 777,6 3 689,0 20 088,6

Összesen 153,9 0,0  20 088,6

Mindösszesen  20 088,6

c) Csatornaszolgáltatás  12 229,9

Utalásra feladva:  12 229,9

Indoklás:  

Csatornaszolgáltatás:  

Pusztaszabolcs: Nincs korrekció. A támogatás számításánál elismert 
együttes fajlagos (1227,9 Ft/m3).

 

A megítélt fajlagos támogatás csökkentésre került a lakossági díj és 
a támogatási küszöbszint különbségével 71,4 Ft/m3-rel.

 

A megítélt támogatás csökkentésre került a fajlagos ráfordításnál 
alacsonyabb közületi díj miatt 3689 eFt-tal.
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