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Bánfi Sándor úr részére,

polgármester

Tömörkény Község Önkormán yzata
Tömörkény
Ifiúság u. 8.
6646

Tisztelt Polgármester Úr!
ÖrÖmmel éftesítem,hogy az,,Itthon vagy - Magyarors zág, szeretlek" programsorozat támogatása
felhasználásának részletes szabályairől szóló 44l20I4. (IX. 5.) BM rendelet (a továbbiukbun,
Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján Tömörkény Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Kedvezrrrérryezett) - Miniszter úr döntése értelméiren 325 000 forint összegű vissza nem téritenció
támogatásban részesült 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A támogatást a döntést követően
-a
belügyminiszter uíalványozása a|aplán - a Magyar Államkincstár soron kívül, egy összegben
folyósítj a az Önkorm ány zat részére.

Az

Önkormányzat a Rendelet 1. §-ban foglaltaknak megfelelően a 2014. szeptember 27-én
megrendezésre kerülő ,,Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat keretében megtarlott
Programok megrendezéséhez, valamint az országosan összehangolt tűzgyújtásh oz valő csatlakozás
megvalósít ásához részesült támogatásban.

A

támogatás a 2014. szeptember 27-én kezdődő, de 2014. szeptember 28-ára áthúződő
rendezvénnyel összefiiggŐ, a Rendelet kihirdetésétkövetően keletkezett kiadásokra használható fel.
A támogatás nem fordítható befektetett eszköz vásárlására. Ha a kedvezményezett által tervezett
rendezvény rendkívüli, a résztvevők életét,egészségétveszéIyeztető esemény (vis maior) miatt
meghiúsult, azonban a Kedvezményezett az elmaradt programokat legkésőbb szeptember 27.
naPjátÓl számított 30 napon belül megtaríja, a tár,rogatás fe|használása szabályszerűnek minősül. A
Kedvezményezeíía támogatást 2014. november 28-ig használhatja fel, az e határidőig fel nem
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a közpolrti költségvetésbe.

A

Kedvezményezett a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű,áru
beszerzésére vagy szo|gáItatás megrendelésére irányuló szerződ,ést kizárőlag írásban köthet. E
szabály alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt
megrendelés is. Az Írásbeli alak megsértésévelkötött szerződés teljesítése érdekébentörtént kifizetés
összege a támogatott tevékenységköltségei között nem vehető figyelembe.

A

Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást
vezetni, melyet 20t6. december 31-ig köteles teljes körűen megőrizni. A Kedvezményezett a
támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves beszámoló keretében és
rendje szerint számol el, továbbá atámogatás felhasználását követően legkésőbb 2014. december 4éig a Rendelet 7. § (2) bekezdésébenmeghatározottaknak megfelelően a Magyar Államkincstár
területileg illetékes igazgatősága felé számol el.

A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet, valamint az á|lamháztartástŐ| szőlő
201I. évi CXCV. törvény és az á|lamháztartási törvény végrehajtásáról szóló 3681201l. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A támogató jogosult a
támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha az Ávr. 82. § foglalt feltételek közül legalább egy
bekövetkezik.

Munkájához további sok sikert kívánok.

Budapest, 2014. szeptember 24.
üdvözlettel:

Pfu;|csás
Kapják:Címzett
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