
 Iktatószám: LVF/1333/2021-ITM_SZERZ 
 

Támogatói okirat 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 
44-50., adószáma: 15764412-2-41, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410 
képviseli: Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár), 
a továbbiakban: Támogató, 
 
Kedvezményezett neve: Szigetmonostor Község Önkormányzata, (székhelye: 
2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.), hivatali kapu elnevezése: SZMONK, KRID 
azonosító száma: 656756394, képviseli: Molnár Zsolt polgármester, telefonszáma: 
+36 (26) 393 512 ,  KSH száma: 1326213, adószáma: 15731065213, a 
továbbiakban: Kedvezményezett LVF/5196/2021-ITM kódszámú pályázatát elbírálta, 
és támogatásra alkalmasnak minősítette az alábbi feltételekkel. 
 

1. A támogatás nyújtásának előzményei, jogcíme, célja 
 
A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a belügyminiszterrel, 
valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2021. évben LVF/5196/2021-ITM 
pályázati kóddal „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” című 
pályázati kiírást (a továbbiakban: Pályázati kiírás) tett közzé, amelyre 
Kedvezményezett érvényes pályázatot nyújtott be. 
 
Kedvezményezett a miniszter LVF/5196-14/2021-ITM azonosító számú döntése 
(a továbbiakban: miniszteri döntés) értelmében támogatást nyert. 
 
A támogatási jogviszony létrejöttéhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 48/A. § (2) 
bekezdése alapján – támogatói okiratot kell kiadni a támogatásról, amelyhez 
a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges, amennyiben a támogatói 
okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igénytől. 
 
A Pályázati kiírásban foglaltak szerint a miniszteri döntésről elektronikus támogatói 
okirat tervezet formájában értesül a Kedvezményezett, a Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 
(a továbbiakban: ÖNEGM rendszer).  
 
A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban a miniszteri döntés ÖNEGM 
rendszerben történő közlését követő 3 munkanapon belül észrevételt tehet 
nyilatkozat formájában az ÖNEGM rendszerben. Ennek elmulasztása esetén 
a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha 
a Kedvezményezett a megadott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot. 
 
A támogatás célja (pályázati alcélok): 
a) a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz 

szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak folyamatos működése, valamint 
az átkelőhely üzembiztonságának javítása érdekében fenntartási, felújítási, 
fejlesztési munkálatok, kivételes esetben új eszköz beszerzések támogatása, 

b) továbbá a méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén 
a működtetés támogatása. 
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A támogatói okirat a tárgyára figyelemmel nem tartozik a Nemzeti Kommunikációs 
Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá. 
 

2. A támogatás tárgya 
 

2.1. Támogató a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.25. pontja szerinti „Kompok 
révek fenntartásának, felújításának támogatása” előirányzat terhére vissza nem 
térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt az alábbiak szerint. 

 26 128 312 Ft, azaz Huszonhatmillió-egyszázhuszonnyolcezer-
háromszáztizenkettő forint összegben fenntartási, felújítási, fejlesztési és 
eszköz beszerzési támogatást nyújt, a jelen támogatói okiratban foglalt 
feltételek szerint a Kedvezményezett részére, az 1. számú melléklet A) 
pontjában részletezett feladat(ok) [a továbbiakban: Feladat(ok)] 
megvalósítására. 

 
A Támogatás forrása a Kvtv. 3. melléklet I.25. pontja szerinti „Kompok, révek 
fenntartásának, felújításának támogatása” előirányzat. 

 
Kedvezményezett a Feladatok megvalósításához nyújtott Támogatást kizárólag 
– a jelen támogatói okiratban rögzített feltételeknek és a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – a 2.4. pontban foglalt, 
fenntartási, felújítási, fejlesztési célú költségek, valamint eszköz beszerzések 
elszámolására használhatja fel. 
 

2.2. Kormányzati funkció szerinti besorolás: 045230, Komp- és révközlekedés 
 

2.3. A Támogatás intenzitása: 
 A Feladatok megvalósításához szükséges összeg 80%-a. 

 
2.4. A Támogatás terhére elszámolható költségek 
 

A Támogatás terhére az alábbi költségek számolhatók el az 1. számú 
mellékletben részletezettek szerint: 
 közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási, felújítási, 

fejlesztési költségei, 
 közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek működtetéséhez szükséges 

parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, fejlesztési költségei,  
 eszköz beszerzések költségei. 
 
Fenntartási, felújítási, fejlesztési célú, valamint eszköz beszerzésekre nyújtott 
(az 1. számú melléklet e célra biztosított soraiban rögzített) Támogatás teljes 
összegének 10%-áig, a Támogató előzetes írásbeli értesítése mellett a 
Kedvezményezett saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. 

 
2.5. A Feladatok megvalósításának kezdő időpontja 
 

A fenntartási, felújítási, fejlesztési célú munkálatok, valamint eszköz 
beszerzések a támogatói okirat elfogadását követően kezdhetőek meg azzal, 
hogy a Kedvezményezett a Feladatok megkezdéséről, munkálatonként, 
valamint beszerzésenként a Támogatót a megkezdést követően azonnal, de 
legkésőbb 1 munkanapon belül az ITMLVF elnevezésű (KRID: 467385330 



3. oldal, összesen: 11 

azonosítójú) hivatali kapun (a továbbiakban: ITMLVF Hivatali Kapu) keresztül 
elektronikus úton értesíti. 
 

2.6. A Feladatok megvalósítása során a Kedvezményezett fotókkal dokumentálja a 
munkálatok elvégzésének folyamatát, valamint az eszközbeszerzéseket. 
Kedvezményezett a Feladatok befejezését követően munkálatonként, valamint 
beszerzésenként a Támogatót a befejezést követően azonnal, de legkésőbb 1 
munkanapon belül az ITMLVF Hivatali Kapun keresztül elektronikus úton 
értesíti, csatolva a megvalósítás során készített fotókat. 

 
2.7. A fenntartási, felújítási, fejlesztési célú, valamint eszköz beszerzésekre 

biztosított Támogatás felhasználásának határideje 2022. december 31., amely 
nem zárja ki a Feladatok Kedvezményezett részéről történő korábbi 
megvalósítását. 

 
3. A Támogatás folyósítása és felhasználásának szabályai 

 
3.1. A Támogatás teljes összegét a Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter utalványozása alapján, legkésőbb az utalványozást követő 5 
munkanapon belül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja a 
Kedvezményezett Kincstár Törzskönyv nyilvántartásába bejelentett fizetési 
számlája javára. 

 
A támogatás feltétele az átkelőhelynek a támogatás folyósításának időpontjától 
minimum 5 évig történő tartós üzemeltetése, illetve a 2 millió forintot 
meghaladó, fenntartásra, felújításra vagy fejlesztésre kapott támogatásból 
fenntartott, felújított, fejlesztett vagy beszerzett eszköznek a támogatás 
folyósításától számított 5 évig történő el nem idegenítése. 

 
Tartós üzemeltetésnek minősül, ha az átkelés az időszakos leállásoktól – a 
karbantartási munka idejétől, a közlekedés biztonságát veszélyeztető időjárási 
körülményektől, valamint a téli időszaktól – eltekintve rendeltetésének 
megfelelően, napi rendszerességgel biztosított. 

 
3.2. A Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával, a szolgáltatási és az egyéb 

kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott, egy-
egy vagyontárgy pótlással együtt járó selejtezése. 

 
3.3. A Támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem 

használható fel. Amennyiben Kedvezményezett általános forgalmi adó 
visszaigénylésére jogosult, úgy a támogatási összeg az általa benyújtott 
számlákon szereplő nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összeg, ha 
általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult, úgy a számlaérték bruttó 
összege alapján kerül meghatározásra. 

 
Kedvezményezett a Támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező 
nyilatkozata alapján a jelen jogviszonyra tekintettel általános forgalmi adó 
visszaigénylésére nem jogosult. 

 
Kedvezményezett a Támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező 
nyilatkozata alapján a támogatást (vagy annak egy részét) a vele szerződéses 
viszonyban álló üzemeltetőnek továbbítja. Jelen jogviszonyra tekintettel az 
üzemeltető általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult. 
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Kedvezményezett az adólevonási jogosultságában, amennyiben a támogatást a 
vele szerződéses viszonyban álló üzemeltetőnek továbbítja, akkor az 
üzemeltető adólevonási jogosultságában bekövetkezett változást a tudomására 
jutástól számított 8 napon belül köteles a Támogatónak írásban bejelenteni. A 
változás bejelentése előtt igénybe vett támogatás visszaigényelt általános 
forgalmi adójára jutó összegével Kedvezményezett köteles elszámolni, illetve 
azt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 99. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
egy összegben visszafizetni. 
 

3.4. A Kedvezményezett a Támogatás felhasználása során közreműködő(ke)t 
vonhat be. Közreműködőként csak az a személy (természetes személy, jogi 
személy) vonható be, amely megfelel az Áht. 50. §-ában foglalt feltételeknek, 
melynek ellenőrzése a Kedvezményezett feladata. 
 
Ha a Kedvezményezett a támogatói okiratból eredő kötelezettsége 
teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi 
igénybe, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt 
volna el. 
 
Ha a Kedvezményezettnek közreműködő igénybevételére nem volt joga, felelős 
mindazokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem 
következtek volna be. 
 
A Kedvezményezett által a Feladatok megvalósításába bevont közreműködők 
az alábbi tevékenységeket valósíthatják meg: 
 A megvalósítással összefüggő tervezési, engedélyezési feladatok ellátása; 
 A megvalósítással összefüggő gyártási, kivitelezési feladatok ellátása; 
 A megvalósítással összefüggő bonyolítási, műszaki ellenőrzési feladatok 

ellátása. 
 
3.5. Jelen támogatói okirat alapján nyújtott támogatás csekély összegű 

támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 
szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) 
bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi 
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű 
támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, 
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) 
bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű 
támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. 
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o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott 
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 
 
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása 
túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan 
rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 
 
A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) 
bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének 
megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás 
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 
összegű támogatások támogatástartalmáról. 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a 
támogatás nem használható fel az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – 
közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése 
céljából teherszállító jármű vásárlására. 
 
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 
meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a 
Kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási 
jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 
munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 
 
Jelen okiratban, a csekély összegű támogatások tekintetében nem szabályozott 
kérdésekben az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb 
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

3.6. Az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) 
bekezdés 1. pont a) pontja szerinti nyilatkozatot a Kedvezményezett pályázati 
dokumentációjának II. 16. számú melléklete tartalmazza. 
 
Amennyiben a nyilatkozatokban rögzített tények vonatkozásában bármely 
változás bekövetkezik, azt a Kedvezményezett a tudomására jutásától számított 
8 napon belül – az átláthatóságát érintő változást haladéktalanul – köteles 
írásban a Támogatónak bejelenteni. Ennek elmulasztása a Támogatói okiratban 
foglaltak súlyos megszegésének minősül. 
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4. Beszámolási és elszámolási kötelezettség 
 
4.1. A Kedvezményezett a Támogatásra a benyújtott pénzügyi elszámolás és 

szakmai beszámoló, valamint a benyújtott számlák és kifizetést igazoló 
dokumentumok alapján jogosult. 

 
4.2. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat 

köteles a beszámolója Támogató általi jóváhagyásától számított legalább tíz 
évig teljes körűen és hiánytalanul megőrizni. 

 
4.3. A Kedvezményezett a Támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli 

nyilvántartást köteles vezetni. 
 
4.4. A Kedvezményezett a Támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról december 

31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámoló keretében és annak 
rendje szerint számol el. 

 
4.5. A Kedvezményezettnek, ha 2021. évben felhasználta az igénybevett 

Támogatás teljes összegét, a 2021. évi költségvetési beszámolójának 
benyújtásával egyidejűleg, ha 2022. év december 31-éig használta fel, a 2022. 
évi költségvetési beszámolójának benyújtásával egyidejűleg, az ÖNEGM 
rendszerben rögzített és letöltött  „A” típusú (Pályázati kiírás mellékletének III. 
pontja szerinti) elszámoló lapot elektronikus hitelesítéssel ellátva, elektronikus 
úton kell benyújtani a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a 
KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban 
menüpontban) megtalálható „ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai 
alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető 
költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához 
kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (https://szuf.magyarorszag.hu) 
igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű (KRID: 434024334 
azonosítójú) hivatali kapuján keresztül a Kincstár területileg illetékes szervéhez. 

 
4.6. Az „A” típusú elszámoló laphoz csatolni kell elektronikus hitelesítéssel ellátva 

 a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatott munkák 
elvégzése, a jóváhagyott használt vagy új eszközbeszerzés a támogatói 
okiratban foglaltak szerint megvalósult, 

 a pénzügyi összesítőt, 
 a kifizetett számlák hitelesített másolatát oly módon, hogy azok a műszaki 

tartalommal azonosíthatóak legyenek,  
 a kifizetést igazoló dokumentum hitelesített másolatát,  
 a kivitelezést, szolgáltatást, beszerzést lebonyolító közreműködővel kötött 

valamennyi szerződést, valamint a fenntartási, felújítási, fejlesztési munkák 
elvégzését igazoló, a szerződés tárgya szerinti tevékenységet és az 
elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket tartalmazó dokumentációt, 

 a Támogató munkatársa, illetve az általa megbízott személy vagy szervezet, 
továbbá a hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzőkönyvét, vagy nyilatkozatát, 
mely igazolja a támogatott munkák elvégzését, a jóváhagyott használt vagy 
új eszközbeszerzés megvalósulását (amennyiben rendelkezésre áll). 

 
4.7. A benyújtott számlamásolatok abban az esetben fogadhatók el, ha azokat a 

Kedvezményezett vagy a Kedvezményezettel szerződéses viszonyban álló 
üzemeltető nevére állították ki. 
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4.8. A Kedvezményezett a számlák eredeti példányára köteles rávezetni a „kompok, 
révek fenntartásának, felújításának támogatása 2021. évi előirányzata terhére 
elszámolva” záradékot. 

 
4.9. A fenntartási, felújítási, fejlesztési munkák elvégzését, az eszköz beszerzéseket 

a tartós üzemeltetést, valamint az elidegenítési tilalom betartását a Támogató 
munkatársa vagy a miniszter megbízottja a helyszínen a kivitelezés során és 
annak befejeztével vagy a működés során megtekintheti és arról emlékeztetőt, 
vagy jegyzőkönyvet készíthet.  

 
4.10. A hajózási hatóság helyszíni ellenőrzés keretében, a kivitelezés során és annak 

befejeztével vagy a működés során ellenőrizheti a fenntartási, felújítási, 
fejlesztési munkálatok elvégzését, valamint a jóváhagyott eszköz 
beszerzéseket, és arról ellenőrzési jegyzőkönyvet vehet fel. Ha az ellenőrzés 
vagy megtekintés során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett 
jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor erről a hajózási hatóság – a 
jegyzőkönyv egyidejű megküldésével – értesíti a minisztert és a Kincstárt. 

 
4.11. Az ellenőrzés lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói 

okirat kiadását megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a 
támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a 
beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor, illetve a költségvetési 
gazdálkodás ellenőrzésére jogszabályban feljogosított szervezetek (különösen 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Állami Számvevőszék) is ellenőrizhetik a 
Kedvezményezettet. 

 
4.12. A Támogató jogosult a Támogatás visszavonásáról rendelkezni, amennyiben az 

Ávr. 96. §-ban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik. 
Különösen, de nem kizárólagosan, ha 

a) a támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszak kezdő 
időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem 
kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás 
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen 
idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási 
döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, szakmai, 
műszaki tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott 
a támogatási igény benyújtása, a támogatói okirat kiadása, a támogatás 
lehívása, illetve az ellenőrzés során, 

c) az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 
meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a támogatói okiratba foglalt ütemezéshez képest jelentős 
késedelmet szenved, 

e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az Áht-ban, az Ávr-ben 
vagy a támogatói okiratban foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz 
eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a 
költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, 

f) a Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok 
bármelyikét visszavonja, 

g) a Kedvezményezett a 4.4-4.5. pont szerinti határidőig sem teljesítette vagy 
nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét, 
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h) Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági 
engedéllyel nem rendelkezik, 

i) Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen támogatói okiratban 
megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel; 

j) jelen támogatói okiratban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, 
hogy a Támogatás igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult, 

k) amennyiben a jelen támogatói okiratban előírt bejelentési kötelezettségét a 
Kedvezményezett az ott rögzített határidőn belül nem teljesíti, 

l) a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósításához 
szükséges saját forrás nem áll rendelkezésre. 

m) a Kedvezményezett a jelen Támogatói okiratban foglalt bármely egyéb 
kötelezettségét nem teljesíti. 

 

Az Ávr. 97. § (3) bekezdése szerint a költségvetési támogatás visszavonása 
külön okirat kiadásával és a Kedvezményezett részére történő megküldésével 
történik.  
 
A Támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a Támogatás visszavonása esetén a 
Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett Támogatás összegét az Ávr. 
98. § (1) bekezdésében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén az 
Ávr. 98. § (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal növelt 
mértékben, egy összegben köteles visszafizetni. 
 
A Kedvezményezett a támogatással összefüggésben keletkező fizetési 
kötelezettségét, amennyiben a visszautalás a támogatás folyósításának évében 
történik, a 10032000-01457137 sz. „Kincstár helyi önkormányzatok állami 
támogatásainak elszámolása” elnevezésű, a költségvetési évet követő évben a 
10032000-01031496 sz. „Kincstár Önkormányzatok előző évről származó 
befizetései” elnevezésű számlára, a kamatfizetési kötelezettségét a 10032000-
01034073 sz. „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” elnevezésű 
számlára történő befizetéssel teljesíti. 
 
Az ügyleti kamatszámítás kezdő időpontja a Támogatás folyósításának napja, 
utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.  
 
A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a Kedvezményezett 
késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésének napja. 
 
A visszafizetési kötelezettségről a Támogató a támogatói okirat visszavonásáról 
szóló döntésben értesíti a Kedvezményezettet, aki a visszafizetési 
kötelezettségét a visszavonásról szóló döntés kézhezvételét követő 30 napon 
belül köteles teljesíteni. 
 
Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése elsősorban 
az Áht. 83. § (5) bekezdése szerinti, a Kedvezményezett által a Kincstár 
Törzskönyvi nyilvántartásába (közhitelesen) bejelentett fizetési számlája javára 
kiállított, a Kincstár által nyilvántartott felhatalmazó levélen alapuló beszedési 
megbízás útján történik, amennyiben Kedvezményezett a visszafizetési 
kötelezettségét a támogatói okirat visszavonásáról szóló döntésben foglaltak 
szerint nem, vagy csak részben teljesíti, illetve ha a visszafizetési kötelezettség 



9. oldal, összesen: 11 

részletfizetés formájában történő engedélyezésére az Ávr. 99. § (3) bekezdése 
szerinti megállapodás megkötésére sem kerül sor. 
 

5. Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettsége 
 
5.1. Amennyiben Kedvezményezett jelen támogatói okiratban megjelölt adataiban 

változás következik be, azt köteles a változás bekövetkezésétől számított 8 
napon belül, az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat érintő változást 
haladéktalanul az ITMLVF Hivatali Kapun keresztül bejelenteni a Támogató 
részére. A bejelentés megtételéig a jelen támogatói okiratban feltüntetett 
adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez esetben a Támogató a Kedvezményezett 
részére továbbítandó küldeményeit a jelen támogatói okiratban megjelölt 
elérhetőségre jogosult megküldeni. 

 
5.2. Amennyiben Kedvezményezettnek a Kincstár Törzskönyv nyilvántartásába 

bejelentett fizetési számlájára vonatkozó adataiban bármilyen változás 
következik be, köteles azt a Támogató felé a változást követő 8 napon belül az 
ITMLVF Hivatali Kapun keresztül bejelenteni.  
A késedelmes bejelentés miatt okozott kárt a Kedvezményezett köteles 
megtéríteni. 
 

  6. Egyéb rendelkezések 
 
6.1. Az Ávr. 102/B. § (1) bekezdésének megfelelően a támogatott tevékenység 

akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak 
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése 
megtörtént, a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz 
aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység 
befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott 
beszámolóját, elszámolását a Támogató jóváhagyta, és a költségvetési 
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő 
mértékben megtörtént. 

 
6.2. Az Ávr. 102/B. § (2) bekezdésére figyelemmel a támogatott tevékenység akkor 

tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség − a tartós 
üzemeltetésnek a támogatás folyósításának időpontjától  számított minimum 5 
évig történő fenntartása, illetve a 2 millió forintot meghaladó, fenntartásra, 
felújításra kapott támogatásból fenntartott, felújított vagy beszerzett eszköznek 
a támogatás folyósításától számított 5 évig történő el nem idegenítése − 
teljesült, a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának 
eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Támogató 
jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 

 
6.3. Amennyiben a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény szerinti 

feltételek fennállnak, úgy a Támogatásból megvalósítandó beszerzései 
tekintetében Kedvezményezett köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

 
6.4. Kedvezményezett a Feladatok megvalósítása során a Támogatás és a saját 

forrás terhére százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére 
vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. 
Jelen pont alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés 
érvényességét nem érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt 



10. oldal, összesen: 11 

kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető 
figyelembe. 

 
6.5. Támogató nem vállal semmilyen felelősséget Kedvezményezett 

tevékenységéért a Feladatok megvalósítása során.  
 
6.6. Kedvezményezettnek külön felhívás nélkül kell beszereznie – és a Támogató 

kérésére rendelkezésre bocsátania – minden olyan engedélyt, illetve 
hozzájárulást, amely a Feladatok jogszerű megvalósításához, és a támogatói 
okirat elfogadásával vállalt kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlenül 
szükséges. 

 
6.7. Kedvezményezett köteles a Támogatással kapcsolatos iratokat és a Támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen a beszámoló Támogató 
általi jóváhagyásától számított 10 évig megőrizni. 

 

6.8. Kedvezményezett köteles azonnal értesíteni a Támogatót, amennyiben a 
támogatói okiratban foglaltak teljesítésére vonatkozóan a korrupció bármely 
formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a 
korrupció gyanúja felmerül. 

 
6.9. A jelen támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek között 

felsorolt dokumentumok, valamint a LVF/5196/2021-ITM kódszámú pályázati 
kiírás, a Kedvezményezett által a Pályázati kiírás alapján benyújtott pályázati 
dokumentáció, az összes adatlap és annak mellékletét képező valamennyi 
nyilatkozat, függetlenül attól, hogy azok fizikailag nem kerültek a támogatói 
okirathoz csatolásra. Értelmezési vita esetén a Támogató birtokában lévő, 
mellékelt pályázati kiírással kiegészített, eredeti Támogatói okirat az irányadó. 

 
6.10. A Támogatói okiratban foglaltak teljesítése érdekében a Támogató a következő 

kapcsolattartó személyt nevezi meg: 
Kádár Gábor, tel.: +3617959307; email: gabor.kadar@itm.gov.hu vagy 
legi.vizi.kozlekedes@itm.gov.hu. 
A Támogató fent megjelölt kapcsolattartó személyében vagy adataiban történt 
változásról a Kedvezményezettet haladéktalanul értesíti. A kapcsolattartó 
személyében vagy adataiban bekövetkezett változás a Kedvezményezettnek 
megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartó személyében vagy 
adataiban bekövetkezett változás nem minősül a támogatói okirat 
módosításának. 
 

6.11. A Kedvezményezett tudomásul veszi az 5. számú mellékletben foglalt 
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, valamint vállalja, hogy azt megismerteti 
a pályázatában megjelölt nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult 
szervezettel, személlyel. A jelen támogatói okirat aláírásával a Támogató 
vállalja, hogy az 5. számú mellékletben foglalt Adatkezelési tájékoztatót 
megismerteti a részéről kijelölt kapcsolattartó személlyel.  
  

6.12.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás tárgya, a 
támogatás összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra kerül a 
www.kormany.hu honlapon történő közzététel útján. 

 

mailto:gabor.kadar@itm.gov.hu
mailto:legi.vizi.kozlekedes@itm.gov.hu
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6.13. A Támogatói okirat hatályba lépésének napja a támogatói okirat 
Kedvezményezett által történő elfogadásának a napja, és a 6.2. pontban 
meghatározott időtartamra jön létre.  

 
6.14. A felek a jelen jogviszonyból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos 

úton kötelesek rendezni. 
 
6.15. A jelen támogatói okirat kiadására az Áht. 48.§ (1) bekezdés b) pont és az Ávr. 

65/A. § (1) a) pontja alapján került sor. 
 
6.16. A jelen támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht., az Ávr. és a Pályázati 
kiírás vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
6.17. Jelen Támogatói okirat – melyet a Kedvezményezett elfogadott – 11 oldal 

terjedelemben (mely a mellékletek nélkül értendő), a Támogató elektronikus 
aláírásával ellátva, elektronikus úton kerül továbbításra az érintettek részére. 

 
 
Az alábbi mellékletek jelen támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezik: 
  
1. Melléklet: Kedvezményezett feladat és költségterve 
2. Melléklet: Pályázati kiírás (mellékletek nélkül) 
3. Melléklet: Kedvezményezett Ávr. 75. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatai 
4. Melléklet: Kedvezményezett pályázata 
5. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

 
Budapest, 2021. 
 

Dr. Mosóczi László 

közlekedésért felelős miniszter nevében eljáró  
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár  

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Támogató 

 
 
 

Az LVF/5196-14/2021-ITM számú miniszteri döntés 
alapján a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

 

Dr. Papp Emese (főosztályvezető) s. k. 
Belügyminisztérium  

Önkormányzati Gazdasági Főosztály 
Budapest, 2021.  

 
 
 
Kapják: 1.) ITM Szerződéstár 

2.) ITM Légi- és Víziközlekedési Főosztály  
3.) Magyar Államkincstár (Kedvezményezett példánya) 
4.) Belügyminisztérium (utalványozó)



1. Melléklet 
 

Kedvezményezett feladat és költségterve 
 

Szigetmonostor Község Önkormányzata 
 

A) pályázati alcél (fenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok, eszköz 
beszerzések): 
 

Sorszám Feladat megnevezése 

Jóváhagyott 
bruttó/nettó 
támogatási 

összeg 

Jóváhagyott 
bruttó/ nettó 
beruházási 

összeg   

1. 

A Duna 1668+580 fkm-ben, 
Szigetmonostor-Göd viszonylatban 
működtetett révátkelő 
manőverterületének 
mederhelyreállítása 

7 863 840     9 829 800     

2. 
H-10792 komptovábbító kishajóhoz 
hajómotor beszerzése (Cummins 
6CTA8.3-M1)  

 12 240 000      15 300 000     

3. 
H-10792 komptovábbító kishajóhoz 
irányváltó beszerzése (MG5075 SC)  

 1 960 000      2 450 000     

4. 
Új MTZ motor beszerzése önindítóval 
tartalékmotorként a három üzemben 
lévő komptovábbító kishajóhoz   

 904 000      1 130 000     

5. 
Új komp tervezése, engedélyezési és 
kivitelezési dokumentáció készítése  

 1 536 000      1 920 000     

6. 
Tápió H-11439 kishajó hatósági 
szemledíj  

 120 800      151 000     

7. 
Tápió H-11439 váltó és gázkar 
beszerzése és beszerelése  

 272 000      340 000     

8. 
Tápió H-11439 hátsó reflektor 
beszerzése és beszerelése   

 198 400     248 000     

9.  Meglévő lépcső bontása   137 160      171 450     

10.  Zsaluzat készítése   220 472      275 590     

11.  Vasszerelés   187 960      234 950     

12.  Betonozás   264 160      330 200     

13.  Rézsű helyreállítása   223 520      279 400     

  Összesen: 26 128 312     32 660 390 

    

 
Támogatás összege: 26 128 312     

 

 
Önrész összege: 6 532 078 

 

 
Beruházás összesen: 32 660 390 

  
Befejezési határidő: 2022. december 31. 


