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BMÖGF/30-1/2021

A Belügyminisztérium a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról,
kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges
intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat, valamint
az egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, helyi önkormányzatokat
érintő kormányhatározat módosításáról szóló 1079/2021. (II.27.) Korm. határozat alapján kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRAT
1. számú módosítását
1. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás
engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat, valamint az egyes települési
önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő
kormányhatározat módosításáról szóló 1079/2021. (II.27.) Korm. határozat alapján Levelek Nagyközség
Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) a 514403 ebr42 azonosító számmal rendelkező Adatlapban
foglaltakat figyelembe véve egyszeri jellegű, 55 732 927 Ft azaz ötvenötmillió-hétszázharminckettőezerkilencszázhuszonhét forint vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült.

2. A támogatás felhasználásának feltételeiről BMÖGF/1154-1/2020. támogatói okirat került kiadásra 2020. 12. 30.
napján.

3. A Kedvezményezett kérelmet nyújtott be a támogatási cél módosítása érdekében. A kérelmet a Támogató a
BMÖGF/333-3/2021 iktatószámú feljegyzés alapján jóváhagyta, ezért a támogatói okirat 1., 4. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

„1. A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Levelek Nagyközség
Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) részére 55 732 927 forint, azaz ötvenötmillióhétszázharminckettőezer-kilencszázhuszonhét forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kedvezményezett
által az ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer) rögzített, 514403 azonosító
számmal rendelkező Adatlap (a továbbiakban: Adatlap) alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak
szerint.

4. A Korm. határozat alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag óvoda építésének támogatása
megvalósítása érdekében, az Adatlapon rögzített költségterv alapján használhatja fel. Amennyiben az Önkormányzat
az óvoda beruházással kapcsolatos kintlévőséget behajtja, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a
központi költségvetés javára.
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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

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

Budapest, 2021. március 17. nap

Budapest, 2021. március 18. nap

Elektronikusan aláírta: Pogácsás Tibor János
Elektronikus aláírás ideje: 2021.03.25 13:56:58 CET

2/2

