Azonosító: 412257
Lezárva: 2018.07.09. 10:19:51

PDF készült: 2020.02.06. 14:02:35

BMÖGF/88-2/2020.

A Belügyminisztérium a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források
biztosításáról szóló 1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat alapján kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRAT
1. számú módosítását
1. A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges források biztosításáról szóló
1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat alapján Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) a
412257 ebr42 azonosító számmal rendelkező Adatlapban foglaltakat figyelembe véve egyszeri jellegű, 1 000 000 000
Ft azaz egymilliárd forint vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült.

2. A támogatás felhasználásának feltételeiről BMÖGF/648-3/2018. támogatói okirat került kiadásra 2018. 08. 16.
napján.

3. A Kedvezményezett kérelmet nyújtott be az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52/A. § (3)
bekezdése alapján a felhasználási határidő meghosszabbítása érdekében. A kérelmet a Támogató a BMÖGF/202/2020. iktatószámú feljegyzés alapján jóváhagyta, ezért a támogatói okirat 12., 16., és 18. pontjai helyébe a
következő rendelkezés lép:

„

12. A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat módosításának a felhasználási határidő végéig a
Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére három alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a
támogatási összeg növelését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52/A. § (3) bekezdése alapján a
felhasználási határidő egy alkalommal, egy évvel hosszabbítható meg.
16. A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. napja, amely határidőig fel nem használt
támogatásrészt a Kedvezményezett köteles a központi költségvetésbe visszafizetni.

18. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2021. január 31-ig szakmai
és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül,
valamint papír alapon egy eredeti példányban a Támogató részére, amelyben szöveges indokolással, engedélyköteles
beruházás esetén a használatba vételi engedély csatolásával, fényképes dokumentációval, fejlesztéssel érintett
ingatlan rendezett tulajdoni lapjával, a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumaival, így különösen a
felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, tárgyi eszköz
beszerzés esetén a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal alátámasztottan beszámol a támogatási
összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A beszámoló eredeti
példányához a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett
köteles rávezetni az „1299/2018. (VII. 4.) Korm. határozat alapján folyósított költségvetési támogatás terhére
elszámolva” záradékot.
1/2

Azonosító: 412257
Lezárva: 2018.07.09. 10:19:51

PDF készült: 2020.02.06. 14:02:35

"
4. A támogatói okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

5. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.
6. Jelen támogatói okirat módosítás elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a
Kedvezményezett részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a
Támogató Irattára részére.
Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Papp Emese

dr. Fekete Zsuzsanna

főosztályvezető
Önkormányzati Gazdasági Főosztály

Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály
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