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Tisztelt Polgármester Úr!

Az ebr42 önkonnányzati iníbmációs rcndszcrben 228738
eseményheZ kapcsolódó kérelmük támogalísban részesült.

A 20]5. ápíilis 22-én meghozott minisáeri döntésnck
támogatási kórelmóre összesen

Táíg!. vis n]aiü !ánóga!ó.)kifd!

k.}

igónylésazonosítóval regisztráIt vis maior

meglelelően önkormánvzatuk vis mai()1

A vis maior támogatás felhasználásának rész]etes szabályaiíól szőló 91201L (II. l5.) Korm, rendcletrtovábhiakb.n: Rcndelct) a]a|ián ben) újtott vis :naior támogatási kérclmiikiei kapcsolatban az alábbi
tájckoztatást rdom

1 673 000 forint támogatás kerűlt jóváhagyásra.

]ndoklás:

Zi.:k: Kórség ()nkormúnyzata úíbdn keletkezeu károk helyreállítá,ta miall yúitott be yis maiorpályázatol- -A katasztró;favédelem és a kormaryhitlatal nay*ini t".1,ir,,,ran',l: eseménvt vís maíor.;,r:i,r:": ninö,lít.,ttt. Á h,lys-ini jcgzókijny,vbcn toylaltaA szc,i,t a,ug .,rr,',!u; ,|,"pii\tKo|Llkezllben a Mokus. Tolgi,], .|mya' Akácfu és Naplemenle utcák ósszáen 150 m2-es k;üleíenkároso.dlak., A kolmányhiyatal veleménye szeint a pllyázalbafi szereplő hetyreállítási ki)ltségekmegfelelnek a Rendelet el(íírás.,inak Á 
'ft6y47jnyfiiya7aj 

,lu.arylr"i 
"$"i"jtrben az ankormányzatpályázota 71'%-os.intenzítással támogatharó lRtndelet -. § t2) t,rÍ-d",, ij p,,,rr.ln' otoplan jogcímenként

ezel íbr i nlra kerekíllel.

Tájékoztalom Pol8ármester Urat, hosy a Rendelet 7. § (7) bekezdése alapján a timogatásról hozottmjniszteri döntés rlIen fellebbezés benyújtására nincs t"t,,"ü.eg. e vis naior'pályázat esetében szüIetett

:".Ji;J;;]."^*, 
a mellékelt adadap (az ebr,+2 önkormányzati információs rendszcr 6. melléklete)
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A helyreáIlításj köllségeke jóváhagyott támogatás a Magyár Allamkjncstár területile8 illetékes
I8azgalósághoz (to\,ábbiekban: Kincstár) benyújtott. a teljesitést i8azoló sZáfi]a vagv egyéb teljesitést
igazoló dokurnen[Lrn alapján c]őlcg igénybevélele esetén az elaileg felhasználásával töfiénő clszámol:ist
kövelően teljcsítósatányosan. 20l6, április 22 ig vehető igénybc, A helYreállíláshoz kapcsolódó
támo8atást a BeliigyminiSáérium utalván}tt llapicn a Mag) 1l Állcnlkinc§lJrlol)úsítja.

l'ájékoztatom Polgárnester Urat. hogY a megítéll támogatás§al való beszámolás é§ az ellenőrzés
szabályait a Rcndclct 8. §-a tartalmazza. Ennek éftelmében a támo8atott önkormányzat a támogatás
íelhasználá§áról legké§óbb a miniszteri dönlést kövctő 12 hónapon belül, a 8, me|léklet Á) része
szerinti adatlap, |ovábbá a Rendeletben rö8zitett bizonylatok csatolásával köteles beszámolni a KincStát
é-s a területileg illetékeS lővárosi vag} megyei kolmányhivata1 í'elé.
onkorrnányzaluk az elszámolási köte]ezettségének a számvite]ről szóló 2000, évi C. törvény ] 67,§ (1) ós
(3) bekezdése Szerinti tarta]mi ós alaki kövelelményeknck mcgíilclő szán1lák hitelcsítell másolataival
köteles clcget 1enni.

A támo8atott ijnkományzat a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támo8atás és -
saját forrás jogszabály, páIyázati kiírás vagy a támogaló által lörlénó elóírása esetén - a saját forrás
terhére a szá7e^l forint értékhatárt meghaladó éftékű. árll beszerzéSére vagy szol8áltatáS mcaendclósóre
irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. irasbln kijLött \zeftUdésnel mjnősül az elkiijdijtt és
visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak me8sértésével kötött szerződés teljesítése érdekébcn törtónt
kiíjzetés össze8e a támogatott tcvókenység kijltségei köZött nem Vehelő llgyelenrbe,

Önkormánlzatuk köteles a támo8atáS felhasználásának,, illelve a helyreállítás megYalósulásának
cllenőrzését a Rendeletbcn fogla]takon kívúl a Ma8yar Allamkincstír, az A]]ani Számvevőszék. a
l]elü8yminisztéíium valamint minden, jogszabály alapján arra jogosult illetve kötelezett szervezet.
hatóság részére ielretővé tenni. A Belügyminisztórium ezen kivül bámljkor jogosult a rámogalás
felhasználására vonalkozóan bármilyen irrformációt kérni, a Támo8atott önkormányzat pedig köic]cs azt
soron kívül teüesiteni.

Polgármestcr (]r rnunkájához további sok sikert kívánok.

Az SzMSz 26. §. rendc]kczése alapján kiadmányoz: Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár.

Budapcst, 2015. április 23.
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