
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R

Iktatószám: BM/9066-34/2017. 

TÁMOGATÓI OKIRAT

Zánka Község Önkormányzata (KSH kód: 1920826)
részére (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Képviselője neve: Filep Miklós 
Gesztor: Nem

A  Magyarország  2017.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  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 részesül. 

Támogatás összege: eFt

A  központi  költségvetés a  jogosult  víziközmű-szolgáltató  részére a  lakossági  víz-  és 
csatornaszolgáltatás  ráfordításainak  csökkentésére  a  2017.  március  30-án közzétett  pályázati 
kiírásban  szereplő  feltételek  szerint  meghatározott  mértékben  támogatásként  a  települési 
önkormányzatokon keresztül biztosítja.

A  vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében,  egy összegben a 
vízgazdálkodásért felelős miniszter döntését követően, a pályázati kiírás ütemezése szerint tör-
ténik.

A támogatás a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározottak szerint használható fel kizárólag 
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ellentételezése céljára legkésőbb 2017. december 31-ig. 
Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A  Kedvezményezett  a  támogatás  felhasználásáról  2018.  június  30-ig pénzügyi  beszámolót 
nyújt be elektronikus úton az ÖNEGM rendszeren keresztül, valamint papír alapon a Kincstár 
Pályázó székhelye szerint területileg illetékes szervéhez. 

A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásá-
nak ellenőrzését a Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság (Állami Számvevő-
szék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.) részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jo-
gosít, illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az el-
lenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat 
rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni. 
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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 5 naptári évig hiánytalanul megőrizni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 53/A. § (2) bekezdése alapján a tá-
mogatás 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 ka-
mattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A Kedvezményezett az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 99. § (5) bekezdése alapján a 
támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a Kincstár által megjelölt 
fizetési számlára történő befizetéssel teljesíti. Az Ávr. 98. § (1)-(2) bekezdései 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 kö-
telezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett 
késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

A Támogató jogosult az Ávr. 96. §-ban megjelölt okok fennállása esetén a jelen okiratot vissza-
vonni. A visszavonás külön okirat kiadásával és a kedvezményezett részére történő megküldé-
sével 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 megjelölt fizetési számlára.

Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésé-
vel jön létre.

Az Áht. 50. § (1) bekezdés alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményé-
nek, a (4) bekezdés alapján nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, vala-
mint az Ávr. 75. § (2) bekezdés e) pont alapján költségvetési támogatás abban az esetben biz-
tosítható, ha a támogatási igény benyújtójának harmadik személy irányában olyan kötelezettsé-
ge nem áll fenn, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

A támogatói okirat közlését a Kedvezményezett részéről akként kell tekinteni, hogy a fenti fel-
tételeknek megfelel.

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.

A támogatás felhasználásának elkülönített nyilvántartásáról és elszámolásáról a Kedvezménye-
zett köteles gondoskodni.

A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., valamint a pályázati ké-
relem alapját képező tárgyévi Pályázati Kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Ezen okirat kiadmányozási jogát az önkormányzati államtitkár a Belügyminisztérium Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 26. §. szerint gyakorolja.

A jelen okirat 2 példányban készült, és a kötelezettségvállaló aláírása napján lép hatályba. 

Budapest, 2017. augusztus …....

Üdvözlettel:
a „miniszter nevében és megbízásából”

Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár

Kapják:
1. sz. pld. Kedvezményezett 
2. sz. pld. Irattár

 



4

Melléklet 

2017. évi küszöbértékek:    320,0 Ft/m3 átvett víz
   498,0 Ft/m3 ivóvíz-szolgáltatás
1 002,0 Ft/m3 ivóvíz- és csatornaszolgáltatás együtt

             70,76   %-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

Zánka Község Önkormányzata  

b) Ivóvíz-szolgáltatás  

Zánka 8,6 34,7 715,7 0,0 643,2  87,3 57,9 2507,1 2189,0 318,1

Összesen 8,6 34,7  318,1

c) Csatornaszolgáltatás  

Zánka 34,7 811,1 811,1  21,6 285,5 9906,8 1346,2 8560,6

Összesen 34,7  8560,6

Mindösszesen  8878,7

Utalásra feladva:  6282,6

Indoklás:  

Ivóvíz-szolgáltatás:  

Zánka: A Pályázati kiírás értelmében támogatható fajlagos költség a 
2014 évi tényleges költség alapján 643,2 Ft/m3. Csökkentettük a 
tervezett fajlagos költséget -72,5 Ft/m3-el.

 

A megítélt fajlagos támogatás csökkentésre került a lakossági díj és 
a támogatási küszöbszint különbségével 87,3 Ft/m3-el.

 

A megítélt támogatás csökkentésre került a fajlagos ráfordításnál 
alacsonyabb közületi díj miatt 2189 eFt-al.

 

Csatornaszolgáltatás:  

Zánka: Nincs korrekció.  

A megítélt fajlagos támogatás csökkentésre került a lakossági díj és 
a támogatási küszöbszint különbségével 21,6 Ft/m3-el.

 

A megítélt támogatás csökkentésre került a fajlagos ráfordításnál 
alacsonyabb közületi díj miatt 1346,2 eFt-al.

 


