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PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
PM/19768-1/2020.

TÁMOGATÓI  OKIRAT

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet II.3. pontja szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a 488600
igénylés-azonosítójú pályázatában foglaltakat figyelembe véve, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi
költségvetési támogatásban részesül a(z)

1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

( a továbbiakban: Kedvezményezett),

2. A támogatás összege (Ft) 95 005 839 Ft

3. A támogatás maximális mértéke a beruházás összköltsége %-ában 95 %

4. Minimálisan vállalandó önerő mértéke a beruházás összköltsége %-ában: 5 %

5. A pályázatban megvalósított beruházási cél tekintetében a Kedvezményezett ÁFA levonási
joggal

nem
rendelkezik

6. A támogatási összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben
folyósítja a Kedvezményezettnek.

7. A támogatási összeg kizárólag önkormányzati étkeztetési fejlesztéseket célzó beruházás megvalósítására
használható fel.

8. Támogatott konyhai feladatot ellátó intézmény adatai

8.1. Konyhai feladatot ellátó intézmény neve PUSZTASZABOLCSI VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

8.2. Konyhai feladatot ellátó intézmény PIR törzsszáma 799458

8.3. Konyha elhelyezkedése (település) Pusztaszabolcs

8.4. Konyha irányítószáma 2490

8.5. Konyha címe Mátyás Király u. 16.

8.6. Konyha helyrajzi száma 158/1

9. Támogatott műszaki tartalom

Pályázati kiírás
szerinti alcél

A műszaki tartalom konyha
felújítása mellett ugyanazon a

helyrajzi számon tartalmaz
étkező, étterem

kapacitásbővítésére,
felújítására,

akadálymentesítésére, új
étkező, étterem kialakítására

irányuló fejlesztést is?

Megvalósítandó
cél

Támogatott saját konyhával
étkeztetni tervezett

bölcsődei vagy óvodai
ellátásban részesülő
gyermekek száma

Energetikai
korszerűsítés
megvalósul a

konyha
fejlesztése

során?

b) önkormányzat
tulajdonában álló

főzőkonyha
kapacitásbővítése,

fejlesztése

igen

Nyílászárócsere,
padozat cseréje,

elektromos
hálózat

fejlesztése

180 igen
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10. Támogatás összege

Építési célra fordítható
támogatás összege

Építéshez kapcsolódó közvetett költségek a
pályázati kiírás 1.4.3. c) pontja szerint

Eszközbeszerzésre
fordítható támogatás
összege

Támogatás
összesen

94 106 999 Ft 898 840 Ft 0 Ft 95 005 839
Ft

11. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől (a pályázati
kiírás 1.11. a) pontja szerinti a használatbavételi engedély véglegessé válásától) számított 10 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően saját – ideértve a pályázó részvételével működő társulást is – fenntartásban működteti.

12. A Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a pályázat benyújtásakor az önkormányzat a fejlesztéssel érintett
intézmény vonatkozásában az étkeztetésről vásárolt szolgáltatással gondoskodott, úgy a beruházás megvalósítását
követően kizárólag saját konyhával biztosítja a feladat ellátását. Ez alapján saját fenntartásában lévő költségvetési
szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján kell biztosítania az óvodai
és/vagy bölcsődei étkeztetést.

Melegítő, tálaló konyha esetében is vállalni szükséges a fent leírt kötelezettséget, azaz vásárolt szolgáltatással a
melegítő-tálaló konyhát nem lehet ellátni a beruházást követően, onnan kizárólag a saját (főző)konyhából hozott
ételeket lehet felszolgálni.

13. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Pályázati Kiírás 3.1. a) és b) pontjai szerinti alcélok esetében a megvalósítást
követően a 2023. évi megalapozó felmérés szerinti adatszolgáltatás alapján az óvodai és bölcsődei étkeztettek száma
nem éri el a támogatott saját konyhával étkeztetett bölcsődei vagy óvodai gyermeklétszám 90 %-át, úgy köteles a
teljes támogatást visszafizetni.

Amennyiben a fenntartási időszak alatt a támogatással érintett új főzőkonyhában

- a projekt befejezését követő 5 éven belül 20 %-ot meghaladóan csökken az étkeztetett gyereklétszám, úgy a
Kedvezményezett az étkeztetett számának arányában köteles a támogatás visszafizetésére,

- a projekt befejezését követő 5. évtől 20%-ot meghaladóan csökken az étkeztetett gyereklétszám, úgy a
visszafizetendő támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) egyedileg dönt.

14. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer
(KÁBER) által igényelt adatszolgáltatást – az e célra rendelkezésre bocsátott, egyedi azonosítást lehetővé tevő
elektronikus felületen – teljesíti, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az állami beruházások központi nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 1. a) alpont szerinti kötelezettségeik teljesítését és a
beruházás megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizzék.

15. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során fokozott figyelemmel érvényesíti a vonatkozó
államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és 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.
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16. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik arról, hogy a költségvetésből származó
támogatási pénzeszköznek a jelen támogatói okirat szerinti felhasználása során esetlegesen a Kbt. rendelkezései
szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Tudomásul veszi, hogy 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

17. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető és nem vonható össze
más hazai vagy egyéb európai uniós támogatással.

18. 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 támogatott általános forgalmi adó
összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint visszatéríteni.

19. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a kétszázezer 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.

20. A Kedvezményezett vállalja, hogy az épület átalakítása során a vonatkozó építési előírásokat betartja, biztosítva
az épület, a helyiségek, és a terület rendeltetésszerű használatát.

21. A Kedvezményezett a támogatással érintett intézmény működésére vonatkozó adatok változását 10 napon belül
köteles a Pénzügyminisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály (a továbbiakban: ÖKRF) részére
írásban bejelenteni.

22. A támogatói okirat szerinti célok módosítását a Kedvezményezett két alkalommal kezdeményezheti úgy, hogy ez
nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását. A
műszaki tartalom kizárólag akkor módosítható, ha a benyújtott Pályázat árajánlatában, tervezői költségvetésében
feltüntetett összegnél alacsonyabb értékben valósul meg a beruházás, így további építési- és eszközbeszerzési tételek
valósíthatóak meg.

23. Az eredeti pályázattól eltérő műszaki tartalom szerinti fejlesztés csak abban az esetben támogatható, illetve
számolható el, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna, illetve a
miniszter a kedvezményezett támogatói okirat módosítására irányuló kérelmét a megvalósítás előtt jóváhagyta.

24. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2022. december 31-
e. A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható, az addig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
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25. A támogatási összeg és a vállalandó önerő minimális összege felhasználásának kezdő időpontja nem lehet
korábbi, mint a Pályázati kiírás közzétételének időpontja: 2020. június 30. napja. Az elszámoláskor kizárólag azon
számlák használhatók fel, amelyeket a támogatott beruházással összefüggésben a pályázati kiírás megjelenését
követően állítottak ki a Kedvezményezett nevére.

26. A Kedvezményezett a felhasznált támogatásokkal kapcsolatos kiadásait (ideértve a támogatás és a kötelező önerő
összegét) a 096015 „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint a 104035 „Gyermekétkeztetés
bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciókon tünteti fel. A támogatás szempontjából
kizárólag ezeken a funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. Személyi jellegű (a K1 Személyi juttatás
rovaton szereplő) önkormányzati kiadások, ezen belül munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok, személyi
jellegű egyéb kifizetések (pl. munkába járás költsége) a támogatás és a kötelező önerő terhére nem számolhatóak el,
továbbá. az ún. saját rezsis beruházás/felújítás esetén kizárólag az anyagköltség vehető figyelembe az elszámoláskor.

27. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2023. március 31. napig –
az ÖKRF által kiadott Útmutató alapján – szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást nyújt be elektronikus úton az
ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett
számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a jelen
támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

28. A Kedvezményezett a támogatás pénzügyi elszámolásakor beszámol a támogatási összeg és a saját forrás
felhasználásáról, ezek alátámasztásaként csatolja a számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlák hiteles
másolatát, amelyhez be kell nyújtani a szerződést/megrendelőt, illetve a teljesítésigazolást, továbbá a kifizetést
igazoló egyéb, a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat (pl. a Kedvezményezett vonatkozó banki
kivonatát, kivonatait). A Kedvezményezett a pénzügyi elszámolása keretében csatolni köteles az eredeti számláról
készített fényképet vagy szkennelt változatot, valamint a Pályázati Kiírás 15. a)-l) alpontok szerinti valamennyi
egyéb dokumentumot. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott számviteli
bizonylatokon szereplő tételeket más támogató felé nem számolja el és az elszámolás alá eső valamennyi, a
számviteli előírásoknak megfelelő számla, illetve egyéb bizonylat eredeti példányára az alábbi záradékot felvezeti:
„2020. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása terhére … forint összegben elszámolva”

29. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint, teljes
körűen el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb támogatásban nem részesíthető.

30. A Kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során a támogatott tevékenység befejezéséig építési műszaki
ellenőrt alkalmazni, ennek teljes költsége a támogatás terhére – kivéve önkormányzat vagy intézménye által
foglalkoztatott személy részére fizetett személyi juttatást – elszámolható a pályázat keretében.

31. A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni, a támogatási összeg felhasználására
nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat,
egyéb okiratokat az ellenőrzésre jogosult szerv, személy által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint
a beszámoló benyújtására a jelen támogatói okiratban rögzített határidőtől számított 5 évig megfelelően megőrizni. A
Kedvezményezett ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

32. A Kedvezményezett tűrni köteles, hogy a pályázatában megadott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmát, a
támogatás felhasználását a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen okiratban rögzített
határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti a támogatói okirat kibocsátója megbízásából eljáró
szerv, személy.
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33. Amennyiben a támogatással érintett intézmény részben vagy egészben történő fejlesztése uniós pályázat
keretében is megvalósul, úgy ennek tényéről a Kedvezményezett a tudomásszerzéstől számított 10 napon belül
köteles írásban tájékoztatni az ÖKRF-et. Bejelentés esetén a Kedvezményezettel az ÖKRF egyeztet, a jelen
támogatói okiratban foglaltak szerinti támogatás felülvizsgálatra kerül.

34. Ha a beruházáshoz részben uniós, illetve más hazai forrást is igénybe vett, a beruházás teljes költségét úgy kell
nyilvántartani, hogy abból meg lehessen állapítani a jelen támogatói okiratban foglaltak szerint a támogatás jogszerű
felhasználását.

35. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a
költségvetési támogatás visszavonása esetén a részben vagy egészben jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét
a Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2)
bekezdése alapján – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 98. §-ában meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt
mértékben – köteles visszafizetni. Nem rendeltetésszerű a felhasználás, ha a beruházás részben vagy egészben
jogszabályba ütköző módon valósul meg.

36. Az Ávr. 98. § (1)-(2) bekezdése 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 az Igazgatóság által
megjelölt fizetési számlára történő befizetéssel teljesíti.

37. Ha Kedvezményezett az elektronikus úton közölt jelen támogatói okirat-tervezettel  összefüggésben nem tesz
nyilatkozat formájában észrevételt az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, úgy a jelen támogatói
okirat a Kedvezményezett részéről is az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján elfogadottnak minősül.

38. A jelen támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a Pályázati Kiírás
rendelkezéseit kell alkalmazni.

39. A jelen támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Kiírás, a Kedvezményezett által
elektronikusan benyújtott Pályázati adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum
függetlenül attól, hogy azok ténylegesen csatolásra kerültek-e.

40. Jelen Támogatói Okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a
Kedvezményezett részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága, a Belügyminisztérium és papír
alapon a Pénzügyminisztérium Irattára részére.

dr. Berczik Ábel
helyettes államtitkár

Pénzügyminisztérium
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A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

dr. Papp Emese

főosztályvezető

Önkormányzati Gazdasági Főosztály

Belügyminisztérium

Budapest, 2020. december 15. nap
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