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Tárgy:

Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás
nyújtása
Előterjesztést előkészítette: Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Zalán Gábor jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány 2013 júniusában az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és –fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM
rendelet alapján szabályozott, a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre megfogalmazott
célok elérése érdekében a „Közösségi terek fejlesztése Velemben” pályázat megvalósításához 2.543.881.Ft-ot nyert.
A megnyert összeget Velem község különböző pontjain, beton talapzatra elhelyezendő padok, és
szemetesládák megvásárlására és kihelyezésére fordítja. Ezek megvásárlására (az első ütem elszámolásának
határideje – 2013. december 15. – miatt) sürgősen szükség van, az alapítvány azonban nem rendelkezik a
beszerzéshez szükséges összeggel, a pályázat utófinanszírozott.
Mivel a falumegújítás-, szépítés közös érdek, Velem Környezetvédelméért Alapítvány arra kéri az
önkormányzatot, hogy az előterjesztés mellékletét képező támogatási megállapodás szerint részükre
visszatérítendő támogatást nyújtani szíveskedjen, melyet a pályázati finanszírozás megérkezését követően
(a megállapodásban rögzített határidőkkel) visszafizetnek.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására!
Velem, 2013. december 4.
Tóth Péter
alpolgármester
HATÁROZATI JAVASLAT:
Velem község Képviselő-testületének ……/2013. (XII. 7.) számú határozata:
Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány részére
„Közösségi terek fejlesztése Velemben” című pályázata megvalósításához 2.543.881.- Ft visszatérítendő
támogatást nyújt az előterjesztés melléklete szerinti Támogatási megállapodásban szereplő formában és
tartalommal.
.
Határidő:
azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős:
Tóth Péter alpolgármester
Hivatali felelős:
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető

TÁMOGATÁSI
MEGÁLLAPODÁS
(Visszatérítendő támogatás)
mely létrejött egyrészről Velem községi Önkormányzat (székhely: 9726 Velem, Rákóczi utca
73., képviseli: Tóth Péter alpolgármester), mint támogatást nyújtó (a továbbiakban Támogató)
másrészről
Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány (9726 Velem, Rákóczi utca 73.; képviseli: Dr.
Aradi Mária elnök), mint támogatott (továbbiakban Támogatott) között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A felek megállapítják, hogy Támogatott 2013. évben önkormányzati támogatásban nem
részesült.

2.

A Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény által előírt összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozóan azt a
nyilatkozatot tette, hogy vele szemben a tv. 6.§-a szerinti összeférhetetlenség, illetve a 8.§
szerinti érintettség nem áll fenn.

3.

A Támogatott kijelenti, hogy a támogatási döntés meghozataláig vele szemben érintettségre
okot adó körülmény nem merült fel.

4.

A Támogató Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.1.) számú
önkormányzati rendeletében meghatározott „működési céltartalék” tételsor terhére a 2013.
évre támogatásként 1.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió 00/100 forintot a 2014. évi
költségvetés
terhére
támogatásként
1.543.881,Ft-ot,
azaz
egymillióötszáznegyvenháromezer-nyolcszáznyolcvanegy 00/100 forintot biztosít a Támogatott
részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 102/2012.(X. 1.)VM rendelet alapján szabályozott, a település
környezetét és megjelenését javító fejlesztésre megfogalmazott célok elérése érdekében a
208/2010/9/11/2012. iktatószámú Támogatási határozattal elfogadott „Közösségi terek
fejlesztése Velemben” pályázat megvalósításához visszatérítendő támogatás címén,
különös
figyelemmel
Velem
községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
139/2012.(XI.12.) számú határozatában foglalt vállalásokra.
Az Önkormányzat a 2013.évi támogatást jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül,
míg a 2014. évi támogatást két részletben 2014. május 10. napjáig és 2014. szeptember 10.
napjáig utalja át a Támogatott OTP Bank NyRt-nél vezetett 11747051-20008505-00000000
számú számlaszámára.

5.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást csak a jelen megállapodásban megjelölt
célra használhatja fel.

6.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a Támogatott nevét, a támogatott
tevékenységet és a támogatás összegét, az érintettséget valamint – a számlák és bizonylatok
kivételével – a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást nyilvánosságra hozza.

7.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a támogatott tevékenységet, a
támogatás felhasználását a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizheti.

8.

A Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja. A
Támogatott olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az adatok naprakészen
megállapíthatók.

9.

A Támogatott köteles a 4. pontban megfogalmazott célra adott összesen 2.543.881,- Ft,
azaz kettőmillió-ötszáznegyvenháromezer-nyolcásznyolcvanegy 00/100 támogatási összeget a
Támogató részére három részletben 2014. április 30-ig, 2014. augusztus 31-ig és 2014.
december 31-ig visszatéríteni átutalással a Támogató 11747051-15423610 számú
bankszámlaszámára.

10.

A Támogatott köteles a visszatérített támogatás felhasználásáról írásban tájékoztatást adni,
valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni (számlaösszesítőt, záradékkal ellátott,
hitelesített számlamásolatokat mellékelve), továbbá nyilatkozni arról, hogy a számlákat más
elszámoláshoz nem használta fel. A tájékoztatást és az elszámolást egy példányban a
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal részére kell megküldeni.

11.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a 9. pontban foglalt kötelezettségét határidőre nem
teljesíti, a következő alkalommal kizárható az önkormányzati támogatásban részesülők
köréből. Amennyiben a Támogatott a kapott támogatást nem célirányosan használja fel és a
9. pontban írt határidőre nem fizeti vissza, úgy a támogatás folyósított összegét a Ptk.
szerinti késedelmi kamattal együtt köteles az erre történő felszólítástól számított 8 napon
belül visszafizetni.

12.

A Támogatott tudomásul veszi, amennyiben a törvény rendelkezései alapján nem lett volna
jogosult a támogatásra, e szerződés semmis. A folyósított támogatást a kedvezményezett
egyösszegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal
növelten köteles visszatéríteni. Az érvénytelenség megállapítását a döntéshozatalt követő
két éven belül, írásban bárki kezdeményezheti. A döntést hozó szerv vezetője vagy a
döntést hozó személy a kezdeményezésről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül
határozattal dönt. A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve a pályázatban foglaltak
megvalósítását követően az első bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal megegyezőt elolvasás után helybenhagyólag aláírták.
Velem, 2013. december 7.

Tóth Péter
alpolgármester
Velem községi Önkormányzat
Támogató

Dr. Aradi Mária
elnök
Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány
Támogatott

