
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. december 14-én 
tartandó rendkívüli ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya:  A BARANYA-Víz Zrt. közgyűlésének írásbeli 

határozathozatala során a polgármester által leadott 
szavazat jóváhagyása 

 

Iktatószám: 12261/2022     Melléklet: 1 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző 
   
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 2.3.26. pont 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 1. melléklet 3.3.10. pont 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: 
Csollák István vezérigazgató - BARANYA-Víz Zrt.: 7700 Mohács, Budapesti országút 1. 
Mester Zoltán üzemigazgató - BARANYA-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóság: 7300 Komló,  

   Kossuth Lajos utca 9. 
 
Határozatot kapják: 
lsd. meghívott 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 106/2022. (VIII. 30.) és a 114/2022. (IX. 19.) sz. határozataival döntött 
az Önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 
ellátási kötelezettségnek a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 
Programban való részvételről. 
 
2022. december 5. napján a BARANYA-Víz Zrt. vezérigazgatója közgyűlés tartása nélküli, 
elektronikus döntéshozatal érdekében küldött megkeresést a társaság részvényeseinek. 
 
A meghívóhoz mellékelt előterjesztésben a Zrt. vezetősége ismerteti, hogy a 2022. augusztus 
4-én a Technológiai és Ipari Minisztérium által meghirdetett integrációs folyamat késedelmet 
szenved, ezért lehetőség merült fel arra, hogy a folyamatban lévő integrációs programmal 
párhuzamosan a Kormány a víziközmű-szolgáltató 2022. év végéig keletkező hiányát - a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által validált 
adatok alapján - a szolgáltatók részére történő forrásjuttatással biztosítsa. 
 
A közgyűlési anyaghoz csatolt támogatói okirat értelmében a BARANYA -Víz Zrt. részére az 
Energiaügyi Minisztérium összesen 912.581.000,- Ft összegű támogatást nyújt. Ez a 
támogatás azzal a feltétellel minősül vissza nem térítendő támogatásnak, ha az integráció 
2023. február 28. napjáig megvalósul. Amennyiben az integráció a meghatározott időpontig 
nem történik meg, úgy a támogatás összegének visszafizetése – figyelembe véve a támogatói 
okiratban rögzített határidőket – 2023. július-augusztus hónapban esedékessé válik.  
A támogatás elfogadásával és az esetleges visszafizetéssel összefüggésben a tulajdonos 
önkormányzat részéről biztosíték nyújtását nem írja elő a támogató. A teljesítés elmarása 
esetén a Zrt. bankszámlája inkasszálható, ami a számok ismeretében a további működés 
ellehetetlenítését vonja maga után.  
 
Megkeresésében a BARANYA-Víz Zrt. vezérigazgatója arról is tájékoztatott, hogy a Zrt. - a 
jogszabályi kötelezettségének eleget téve - értesítette a felügyeleti szervet (MEKH) a jelenlegi 
kritikus gazdasági helyzetről és arról, hogy a támogatás és az integráció nélkül a működés 
ellehetetlenül. A MEKH élt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vksztv.) 32. § 1.) bek. ab) pontjában foglalt jogával, miszerint az ellátáshoz 
fűződő közérdekből, a víziközmű-szolgáltatás nyújtására közérdekű üzemeltetőt jelöl ki 2022. 
november 30-tól. 
A minisztériumi támogatás befogadása esetén közérdekű üzemeltető kijelölésére okot adó 
körülmény megszűnik, tekintettel arra, hogy a likviditás helyreáll. A Vksztv. 5/H. §-a 
értelmében az integráció megvalósulása esetén az ellátásért felelős a Magyar Állam lesz, így a 
szolgáltatás nyújtására állami garancia keletkezik, amelynek következtében a közérdekű 
üzemeltető kijelölése szükségtelenné válik.  
 
E magas összegű támogatás befogadása kiemelt jelentőségű gazdasági esemény, melyről a 
Zrt. tulajdonosai jogosultak dönteni. A közgyűlés tartása nélküli döntéshozatalra a Zrt. 
alapszabálya lehetőséget biztosít, és az ügy fontosságára, sürgősségére tekintettel döntött a 
társaság vezérigazgatója a döntéshozatal e formája mellett.  
Tekintettel arra, hogy a Zrt. vezetősége lehetségesnek tartja, hogy az integráció az arra 
rendelkezésre álló határidőn belül megvalósul, kéri a tulajdonos önkormányzatokat, hogy 
támogatás befogadását és a szükséges banki felhatalmazó levél aláírását hagyják jóvá!  
Igenlő szavazatomat 2022. december 5. napján megküldtem, melynek utólagos jóváhagyását 
kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől! 



 
 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet arról is, hogy az önkormányzat által a 
Zrt. felügyelőbizottságába tagként delegált dr. Barbarics Ildikó Képviselő Asszony is leadta 
igenlő szavazatát írásban 2022. december 7-én. 
 
A BARANYA-Víz Zrt. tájékoztatása alapján jelen előterjesztés megírásának időpontjában a 
szavazati részvényarány már 85%-os volt a tulajdonosok körében és a támogatás 
befogadásához szükséges 2/3-os szavazati arány teljesült. A szavazás végleges eredményét az 
ülésen ismertetem a Tisztelt Képviselő-testülettel. 
 
A leadott szavazólapom jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét, míg a közgyűlési anyagok 
(meghívó, értesítő, előterjesztés és a támogatói okirat) az előterjesztés 2-5. sz. mellékleteit 
képezik. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület, hogy - az illetékes bizottságok véleményének 
figyelembevétele mellet - tárgyalja meg az előterjesztést, és a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék! 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján – 
megtárgyalta „A BARANYA-Víz Zrt. közgyűlésének írásbeli határozathozatala során a 
polgármester által leadott szavazat jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte az Energiaügyi Minisztérium által a BARANYA-Víz 
Zrt.-nek nyújtható 912.581.000,- Ft összegű működési támogatás befogadásának 
feltételeit, és utólagosan jóváhagyja a döntéshozatal során a polgármester 1. sz. 
melléklet szerint – az önkormányzat nevében – leadott szavazatát. 
 
Felelős:      Polics József polgármester 
        Csollák István vezérigazgató 
Határid ő:  Azonnal 

 
 
Komló, 2022. december 8.  
           
 

      Polics József  
      polgármester 
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Kötelezettségvállalás azonosítója:   
Iktatószám: KGEF/750/2022-TIM_SZERZ 

    

 
TÁMOGATÓI OKIRAT 

 
Értesítem, hogy az Energiaügyi Minisztérium az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 48. § (3) bekezdése szerinti formában benyújtott támogatási igényét (kérelem) 

• az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) VI. fejezetében; 

• a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű 
előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasításban; 

• a központi költségvetésről szóló törvény XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet fejezeti kezelésű előirányzataiból történő támogatásnyújtáshoz kapcsolódó különös 
szabályokról szóló 15/2018. (XII. 28.) ITM utasításban; 

• a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendeletben  
 

foglaltak figyelembe vételével elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette, amely alapján a 
jelen támogatói okirat 2. pontjában részletezett szakmai feladattal kapcsolatban támogatásban 
részesül. 
 
Támogató: Energiaügyi Minisztérium 

 
 székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410 
adószám: 15764412-2-41 
számlaszám: 10032000-00290737-50000005 

 képviselő: Dr. Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos 
gazdaságért felelős államtitkár  
 

 mint Támogató, 
  
Kedvezményezett:  
   

BARANYA-VÍZ Víziközm ű Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

 székhely: 7700 Mohács, Budapesti országút 1. 
 képviselő: Csollák István igazgatósági tag 
 cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 02-10-060389 
 adószám: 24257017-2-02 

számlavezető pénzintézet neve: TakarékBank Zrt.  
számlavezető pénzintézet címe: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
9.  

 számla száma:50400096-16041628-00000000 
 

 mint Kedvezményezett 
 
1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei: 
 
1.1. A Kedvezményezett egyedi támogatási igényként 2022. november 22. napján, 
KGEF/48187/2022-TIM iktatószámon benyújtott kérelmére, KGEF/48187-2/2022-TIM 
iktatószámon 2022. december 2. napon Dr. Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért 
felelős államtitkár által hozott támogatási döntés alapján és a víziközmű-szolgáltató társaságok 
működésének biztosításához szükséges intézkedésekről szóló Korm. határozat alapján a Támogató a 
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jelen támogatói okiratban meghatározott feltételek mellett anyagi támogatást nyújt a 
Kedvezményezett részére. 
 
1.2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 198. §-
a alapján a Technológiai és Ipari Minisztérium 2022. december 1. napjától Energiaügyi Minisztérium 
néven működik tovább. 

1.3. A támogatói okirat nem tartozik, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a 
kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: NKOH Korm. rendelet hatálya alá. 
 

2. A támogatói okirat tárgya: 
 

2.1. Kedvezményezett a támogatási kérelmében, az I. mellékletként csatolt feladattervben és a II. 
mellékletként csatolt költségtervben részletezettek szerint biztosítja BARANYA-VÍZ Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. szolgáltatási területébe tartozó víziközmű-szolgáltatás működését (továbbiakban 
együtt: szakmai feladat).  
 
2.2. Támogató jelen támogatói okiratot a Kedvezményezettnek a szakmai feladat teljesítése során 
felmerülő költségei 3.1. pont szerinti összegű támogatása tárgyában adja ki. 
 
2.3. Támogatási intenzitás: 100 % 
 
2.4. A Kedvezményezett Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatait jelen okirat IV. mellékletét 
képző dokumentum tartalmazza. 
  
3. A támogatás összege, forrása: 
 
3.1. A támogatás összege: 912 581 000 Ft, azaz kilencszáztizenkétezer-ötszáznyolcvanegyezer 
forint. 
 
A támogatás visszatérítendő támogatás. 
 
A támogatás összegének forintról devizára vagy devizáról forintra történő átváltásából eredő 
esetleges árfolyamkülönbség kockázatát Kedvezményezett köteles viselni.  
 
3.2. A támogatás forrása: a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 
törvény 1. melléklet, XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 35. Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 2. Víziközmű-szolgáltató társaságok 
integrációjának támogatása 
 
3.3. A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 400762 
 
3.4. A támogatás összege nem tartalmaz általános forgalmi adót. A támogatás összege nettó 
támogatás. 
 
4. A támogatás folyósítása: 
 
4.1. A 3.1. pont szerinti költségvetési támogatás folyósítására jelen támogatói okirat 6.4. pontjában 
előírásra került záró beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként kerül sor az alábbiak 
szerint: 
 
A támogatási előleg összege: 912 581 000 Ft. 
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4.2. A Támogató a 4.1. pont szerinti támogatási előleget a támogatói okirat hatályba lépését, 
valamint a 9.1. pontban előírt támogatási biztosíték Kedvezményezett általi rendelkezésre bocsátását 
követő 30 (harminc) napon belül egy összegben utalja át a Kedvezményezett adatai között rögzített 
számlájára. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Ávr. 85. § (3) bekezdése alapján a 
támogatási összeg csak a 9.1. pontban előírt biztosíték rendelkezésre bocsátását követően 
folyósítható. 
 
4.3. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Áht. 36. § (3) bekezdése alapján a költségvetési év 
kiadási előirányzata terhére olyan kötelezettség vállalható, amelyből származó valamennyi kifizetés 
a költségvetési év december 31-éig megtörténik.  
 
4.4. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az általa megadott bankszámlára átutalt összegért 
feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy ki a 
számlatulajdonos. 
 
5. A támogatás felhasználásának szabályai: 
 
5.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a II. mellékletként csatolt 
költségtervben meghatározott tételek szerinti bontásban és az I. mellékletként csatolt szakmai 
feladattervben meghatározottak szerint használhatja fel. A Kedvezményezett kizárólag az 5.3. pont 
szerinti támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan és 
közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el. 
 
5.2. A támogatás felhasználása során a Kedvezményezett a költségterv egyes költségvetési sorain 
(kiemelt költségvetési sornak tekintendő: a költségterv bérköltség és személyi jellegű egyéb 
kifizetések, a bérjárulékok, anyagköltség, igénybevett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, a 
beruházások és a felújítás sorok) rögzített összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet.  
 
5.2.1.  A Kedvezményezett az 5.3. pont b.) alpontjában a támogatás felhasználására meghatározott 
véghatáridőig - a Támogatóhoz benyújtott módosított költségterv és az eltérések indokait tartalmazó 
írásbeli nyilatkozat alapján - a költségterv kiemelt költségvetési sorain rögzített összegek legfeljebb a 
támogatás teljes összegének 10 %-ával léphetők túl (a költségterv más kiemelt költségvetési sorainak 
megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül, és amennyiben előírásra került, a saját forrás 
főösszegén belül).  
 
5.2.2. A 10 %-ot meghaladó, de a 25 %-nál nem nagyobb mértékű átcsoportosítás esetén az 
eltéréseket a Kötelezettségvállaló a Kedvezményezett részletes indokolása alapján elfogadja vagy 
elutasítja.  
 
5.2.3. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a költségterv kiemelt költségvetési sorai szintjén 
pozitív irányban külön-külön a jelen pontban meghatározott mértéket meghaladó eltérésre csak a 
jelen okirat módosítása útján van lehetőség a 8.1. pont figyelembevételével. 
 
5.3. Támogatott tevékenység időtartama és a felhasználás határideje: 
 

a.) A támogatott tevékenység időtartamának 
aa.) kezdő napja: 2022. január 1.  
ab.) utolsó napja: 2023. február 28.  

 
 

b.) A támogatott tevékenység időtartamának kezdő napjától kezdődően a támogatás 
felhasználásának végső határideje: 2023. február 28.   
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A Kedvezményezett a támogatott tevékenységet 2022. január 1. napjával saját kockázatára 
megkezdte. A Támogató hozzájárul az 5.3. a) pont aa.) alpontjában meghatározott kezdő időpont és a 
támogatói okirat hatályba lépésének időpontja között keletkezett költségek elszámolásához.  
 
 
5.4. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőt nem vonhat be. 
A Kedvezményezett ebben az esetben a támogatás megvalósításában csak akkor veheti igénybe más 
személy közreműködését, ha a Támogatónak károsodástól való megóvása érdekében szükséges. 
 
5.5. A támogatás megvalósításába közreműködőként csak az a személy (természetes személy, jogi 
személy) vonható be, aki/amely megfelel az Áht. 50. §-ban foglalt feltételeknek.   
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. 
 
5.6. A jelen támogatói okiratban rögzített szakmai feladat teljesítése érdekében kijelölt kapcsolattartó 
személyek: 

a Támogató részéről: Kovács László főosztályvezető +36-30-630-0909; 
laszlo.kovacs@tim.gov.hu 

 
 a Kedvezményezett részéről: Dr. Varga-Benedek Tímea jogi előadó, +36-20-293-8026, 

benedek.timea@baranyaviz.hu  
 
 
6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség: 
 
6.1. A támogatási igény jogosságát, valamint a támogatás és a saját forrás felhasználását a Támogató, 
a Támogató Ellenőrzési Főosztálya, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 
Magyar Államkincstár, továbbá jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. Az 
ellenőrzések lefolytatására a támogatói okirat kiadását megelőzően, a költségvetési támogatás 
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a 
beszámoló elfogadását követő 5 (öt) évig kerülhet sor. 
 
6.2. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás 
terhére a 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés 
alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az 
írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a 
támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. 
  
6.3. A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a támogatással 
kapcsolatos valamennyi dokumentumot (különösen a felhasználást dokumentáló számlákat, 
bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat) a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult 
szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámolónak a Támogató 
általi jóváhagyásától számított legalább 10 (tíz) évig megőrizni. A Kedvezményezett ezen túl is 
köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.  
 
6.4. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2023. április 29-ig köteles szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni postai úton és elektronikus formában, utóbbi 
esetben a benyújtó aláírását tartalmazó pdf formátumban Támogató szakmailag illetékes főosztálya 
(Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály) részére. 



5 
 

A Támogató részéről teljesítésigazolásra a Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztály 
vezetője vagy Víziközmű Osztály osztályvezetője (szakmai teljesítésigazoló), szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás elfogadására a Támogató képviselője (kötelezettségvállaló) jogosult. 
 
6.5. A szakmai beszámolónak és a pénzügyi elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (amennyiben a 

szakmai beszámoló 10 (tíz) oldalnál hosszabb, a Kedvezményezett köteles egyoldalas 
összefoglalót készíteni); 

b)  pénzügyi elszámolás  
ba.) a pénzügyi elszámolás kötelező tartalmi elemei:  

− a támogatott tevékenység időtartamához igazodó, a Kedvezményezett és az 5.4. pontban 
meghatározott Közreműködő(k) nevére szóló számlák, Közreműködő(k) és a 
Kedvezményezett közötti szerződés, a beruházás aktiválását igazoló számviteli okmányok, 
egyéb számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, 
bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen támogatói okirat III. mellékletét 
képező számlaösszesítő. 

− A Kedvezményezett a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni: „Energiaügyi Minisztérium felé ………. Ft (azaz 
……………………….. forint) összegben a(z) KGEF/750/2022-TIM_SZERZ 
iktatószámú támogatói okirat keretében elszámolva” 

 
bb.) A pénzügyi elszámolás során azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték 
külföldi pénznemben került meghatározásra - és így a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylat 
(számla, számviteli bizonylat) is külföldi pénznemre szól, - annak végösszegét és az arra 
tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítés 
időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra 
átszámítani. A Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett pénznemben kiállított számla, 
számviteli bizonylat esetén az Európai Központi Bank által közzétett középárfolyamon kell 
devizára átváltani. A pénzügyi elszámolásba a számlák, számviteli bizonylatok (fentiek alapján 
számított) forintban kifejezett értékét kell beállítani. A számlaösszesítőn a forintra való 
átszámítás során alkalmazott árfolyamot fel kell tüntetni, és a termék/szolgáltatás megnevezése 
oszlopba a számla tárgyát magyar nyelven kell beírni. 
 

c) A pénzügyi elszámolás ellenőrzése során a Támogató ellenőrzi a részbeszámolóhoz, 
beszámolóhoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló 
számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen 
kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét a fenti módon 
záradékolt eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni 
ellenőrzés során vizsgálja. 
 
Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott 
személy által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az 
összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab 
bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az 
összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. 
 
6.6. A Kedvezményezett a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást úgy köteles elkészíteni, 
hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. 
 
6.6.1.  A Támogató a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást a beérkezést követő 60  
(hatvan) napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról, illetve elutasításáról. A Támogató 
döntéséről és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett, és a Kedvezményezett által 7.6. pont szerint 
jelzett fel nem használt támogatás visszafizetésének kötelezettségéről 5 (öt) napon belül írásban 
értesíti a Kedvezményezettet.  
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6.6.2. Ha a Kedvezményezett a szakmai beszámolásra, pénzügyi elszámolásra vonatkozó 
kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott szakmai beszámoló, pénzügyi 
elszámolás tartalmát nem a jelen támogatói okirat III. mellékletét képező számlaösszesítőnek 
megfelelően teljesíti, úgy a Támogató határidő megjelölésével írásban felszólítja a 
Kedvezményezettet, a szakmai beszámoló benyújtására, a hiány pótlására, vagy a szakmai 
beszámoló, pénzügyi elszámolás egyéb módon történő korrekciójára.  
 
6.6.3. A szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elfogadására jelen pontban rögzített határidő ez 
esetben egy alkalommal legfeljebb 20 (húsz) nappal meghosszabbítható. Kedvezményezett 
tudomásul veszi, hogy a pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy 
a támogatást a Kedvezményezett rendeltetésszerűen használta-e fel.  
 
6.7. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv 
képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a 
helyszínen is segíteni. 
 
6.8. Jelen okiratban meghatározott szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló 
dokumentumok az alábbi címen találhatóak meg: 7700 Mohács, Budapesti országút 1. 
 
7. A támogatói okirat visszavonása, a támogatás visszafizetése: 
 
7.1. A Támogató a támogatói okirat visszavonására az alábbi esetekben jogosult:  

a)  a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást,   
b) a Ávr. 96. § a) - i) pontjai szerinti esetekben,  
c) a Kedvezményezett a Támogató által előírt biztosítékot a Támogató által megjelölt határidőig 

nem vagy nem megfelelően nyújtotta be. 
 
7.2. A támogatás visszatérítendő.  
 
A visszafizetés határideje a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásától számított 30 
nap. 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény (Vksztv.) 5/H. §-a biztosítja a lehetőséget a 
víziközmű-szolgáltatóban tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatok számára, hogy amennyiben 
nem tudnak, vagy nem kívánnak a törvényben foglalt víziközmű-szolgáltatás ellátási 
kötelezettségüknek eleget tenni, úgy az ellátásért felelősséget és a hozzá kapcsolt víziközmű 
vagyont, működtető vagyont és a működtetés biztosítására a szolgáltató társaságban fennálló 
tulajdonosi részesedést önkéntesen, ingyenesen átadhatják a Magyar Állam részére. Ezen átadási 
folyamatok összességét integrációnak nevezzük. 
 

Amennyiben az integráció megvalósul 2023. február 28-ig, úgy a felek vállalják, hogy 
Kedvezményezett kérelmére a jelen támogatói okirat módosításával intézkednek a támogatás vissza 
nem térítendő támogatásként történő nyújtásáról. 
 
7.3. Ha a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen támogatói okirat visszavonását megalapozza, a Támogató felfüggeszti a 
támogatás folyósítását, és erről a Támogató legkésőbb a támogatói okirat visszavonását, a támogatás 
folyósításának felfüggesztését megalapozó körülmény tudomására jutástól számított 5 (öt) napon 
belül a Kedvezményezettet írásban tájékoztatja. 
 
7.4. Ha a Támogató a jelen támogatói okiratot visszavonja, az addig a Kedvezményezett részére 
folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét vissza kell fizetni a 
Támogató által megadott határidőn belül.  



7 
 

 
7.4.1. A támogatás visszafizetése a Támogató adatai között rögzített pénzforgalmi számlára 
visszautalással történik a jelen támogatói okirat 3.3. pontjában megjelölt ÁHT azonosító, a 
kötelezettségvállalás azonosítója és a támogatói okirat iktatószámának feltüntetésével.  
 
7.4.2. A Támogató a támogatói okirat visszavonása során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a 
megvalósult feladat mértékét és a Kedvezményezett magatartásának felróhatóságát. 
 
7.5. A Támogató a támogatói okirat visszavonása nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás 
részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes 
felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatás összegét a jelen támogatói okirat 7.6. pontja és az Áht. 53/A. § alapján 
köteles visszafizetni. 
 
7.6. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége 
a költségtervben foglaltakhoz képest csökken, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének 
arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően szükséges 
csökkenteni. A támogatott tevékenység összköltségének csökkenéséről a felek támogatói okirat 
módosítás keretében állapodnak meg. 
 
7.7. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy annak összegét a 
Kedvezményezett köteles a Támogató felé haladéktalanul, de legkésőbb a szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás benyújtásával egyidejűleg jelezni. Kedvezményezett a fel nem használt 
támogatási összeget a Támogató külön fizetési felszólítását követően, egy összegben – jogosulatlan 
igénybevétel megállapítása esetén az Ávr. 98. § szerinti kamattal – köteles visszafizetni. 
 
A fel nem használt támogatás a Támogató adatai között rögzített pénzforgalmi számlára 
visszautalással történik a jelen támogatói okirat 3.3. pontjában megjelölt ÁHT azonosító, a 
kötelezettségvállalás azonosítója és a támogatói okirat iktatószámának feltüntetésével. 
 
7.8. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen okirat IV. mellékleteként csatolt 
nyilatkozata ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa 
megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett vagy 
áthárított és a Támogató által is támogatott adó összegének megfelelő támogatást köteles a Támogató 
részére a Támogató adatai között rögzített pénzforgalmi számlára, a támogatói okirat iktatószámának 
és a 3.3. pontban meghatározott ÁHT azonosító megjelölésével 30 (harminc) napon belül 
visszafizetni. 
 
 
8. A támogatási jogviszony módosítása: 
 
8.1. Jelen támogatói okirat módosítása, kizárólag írásban történhet. A Kedvezményezettnek a 
támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszony módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes 
indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie a felhasználási véghatáridő leteltét 
megelőzően.  
 
8.1.1. A Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet támogatói okirat-módosítást, 
amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg. Támogatói okirat-
módosítás keretében sor kerülhet különösen: 
- a támogatási cél megvalósulását nem veszélyeztető határidő-módosítás,  
- a feladat költségvetésének módosulása, valamint  
- a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás  
miatt, amely módosítást a Kedvezményezett az eredeti vagy a korábban módosított támogatói 
okiratban a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti.  
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8.1.2. A támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása szintén írásban 
kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatói okiratban meghatározott 
beszámolási határidő leteltéig. 
 
8.2. A Támogató a Kedvezményezett nem kellően megalapozott támogatói okirat-módosítási 
kérelmét elutasítja. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható okból 
ered, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató választ a támogatói okirat-módosítás 
és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények (támogatói okirat visszavonása) között.  
 
8.3. Támogató az Áht. 48/A. § (3) bekezdése alapján jogosult jelen támogatói okirattal létrejött 
támogatási jogviszonyt egyoldalúan, a Kedvezményezett javára módosítani. 
 
9. Biztosítékok: 
 
9.1. A Kedvezményezett a következő biztosítékokat bocsátja - legkésőbb a támogatás folyósításáig 
- a Támogató rendelkezésére: 
a Kedvezményezett számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett: 
- a Támogató javára szóló és kizárólag a Támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható, 
- a szakmai beszámoló, és pénzügyi elszámolás elfogadását követő 5 (öt) évig érvényes  
- valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó 
beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, mely tartalmazza:  
 =   a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 
     legfeljebb 35 (harmincöt) napra való sorba állítására, valamint  
                      =  a fedezethiány esetén a pénzintézet részteljesítés végzésére vonatkozó rendelkezést.  
 
9.1.1. Ha a Kedvezményezett több bankszámlával rendelkezik, egyidejűleg nyilatkozik  a 
felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.  
 
9.1.2. Amennyiben a Kedvezményezett határidőn belül nem, vagy csak részben teljesíti a támogatás 
visszafizetésére meghatározott kötelezettségét, annak érvényesítése felhatalmazás útján beszedési 
megbízással történik.  
 
9.1.3. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a bejelentetteken kívül további bankszámlája nincs; ezzel 
összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy ha új bankszámlát nyit, azt 8 (nyolc) napon belül 
bejelenti a Támogatónak, egyúttal csatolja az új bankszámlára vonatkozó – a fentiekben 
meghatározott tartalmú – beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg 
nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről. 
 
9.2. A Kedvezményezett a támogatás összegéből beszerzett vagyont – amennyiben az a 
Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a beszámoló benyújtására  
meghatározott határidőtől számított 5 évig és az 5.3.1. pontban meghatározott időtartamig a 
támogatás céljának megfelelően köteles használni, és ezen időtartamon belül csak a Támogató 
előzetes írásbeli jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 
átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti 
meg. 
 
9.3. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás teljes összegét vagy annak egy részét tárgyi 
eszköz beszerzésre, illetve egyéb beruházás megvalósítására fordítja, köteles a támogatás 
segítségével beszerzett, illetve bővített tárgyi eszközöket a jelen támogatói okiratban megjelölt 
céloknak megfelelően működtetni.  
A Kedvezményezett működtetési kötelezettsége körében a tárgyi eszközt saját költségén fenntartja, 
rendeltetésszerűen üzemelteti, és az adott tárgyi eszköz kezelésére vonatkozó szabályok szerint 
javíttatja, illetve folyamatos karbantartásáról gondoskodik.  
A Kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz állagmegóvásáról és vagyoni szempontú védelméről 
folyamatosan gondoskodni.  
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10. Egyéb rendelkezések: 
 
10.1. A Kedvezményezett a jelen okirat aláírásáig a Támogató részére átadta az alábbi 
dokumentumok Ávr. 75. § (3) bekezdése szerinti – 30 (harminc) napnál nem régebbi – példányát: 

- a Kedvezményezett létezését igazoló hiteles okirat (cégkivonat.) 
- a Kedvezményezett képviselőjének hiteles cégaláírási nyilatkozata (ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-minta). 
 
10.2. Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjaiban meghatározott bármely körülmény 
bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a 
Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban, vagy a költségvetési támogatás 
egyéb – a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett, vagy a 
jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás 
következik be, – különösen ha a Kedvezményezett ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, vagy a 
helyzetében olyan változás áll be amely jelen okirat célját veszélyezteti vagy ellehetetleníti – a 
Kedvezményezett a tudomására jutástól, vagy az eljárás megindulásától számított 8 (nyolc) napon 
belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak. 
 
10.3. Ha a Támogató a 10.2. pont szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez a 10.2. 
pontban, valamint az Ávr. 96. § b), e), vagy g) pontjaiban meghatározott körülmények 
bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megteszi 
az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a költségvetési támogatás feltételeinek 
módosítására, jogszabályban vagy jelen okiratban meghatározott esetekben annak visszavonására, az 
attól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás visszakövetelésére, az Ávr. 98. § (5) bekezdése szerinti részleges visszafizetés 
elrendelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. 
 
10.4. A jelen támogatói okirattal összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak 
vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát 
törvény közérdekből elrendeli.  
 
10.4.1. A Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a 
Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna – így 
különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat –, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról történő 
beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta. 
 
10.4.2. 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. 
 
10.4.3. A Támogató és a Kedvezményezett vállalja, hogy az V. mellékletben foglalt Adatkezelési 
tájékoztatót megismerteti a részéről kijelölt 5.6. pont szerinti kapcsolattartó személlyel. 
 
10.5. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során – szükség szerint – megfelelően 
alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.   
A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési 
eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű 
és hatékony felhasználását biztosítsa.  
Azt, hogy a Kedvezményezett eleget tett-e a közbeszerzési jogszabályoknak, a Támogató a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. §-a alapján közzétett 
dokumentumokból ellenőrzi.  
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10.5.1. A Kedvezményezett köteles a jelen támogatói okiratban meghatározott beszámoló 
benyújtásával egyidejűleg – az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges adatokat a 
Támogató részére írásban szolgáltatni. Az ellenőrzés során a Támogató bekérheti a Kedvezményezett 
vagy a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósításába bevont közreműködő által 
folytatott (köz)beszerzési eljárás során a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
keletkezett dokumentumokat.  
 
10.5.2. Amennyiben az eljárás lefolytatására az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) került 
sor, a keletkezett dokumentumok vizsgálatához Kedvezményezett köteles Támogató részére 
elektronikus hozzáférést biztosítani. A Támogató jogosult a dokumentumokat a helyszínen is 
ellenőrizni. 
 
10.5.3.  A Kedvezményezett köteles a Támogatót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az 
általa lefolytatott közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult. 
 
10.5.4. A Kedvezményezett a támogatási jogviszony fennállása alatt vizsgálni köteles, hogy az 
NKOH Korm. rendelet alanyi hatálya [2. § (1) bekezdés] alá tartozó szervezetnek minősül-e. 
Amennyiben igen, úgy az NKOH Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó beszerzései 
megvalósítására kizárólag az NKOH előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. 
 
10.5.5. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen támogatás nyújtása az NKOH 
Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozik a támogatási jogviszony lényeges elemeire – különösen 
annak tartalmára és összegszerűségére – vonatkozó módosításra kizárólag az NKOH jóváhagyását 
követően kerülhet sor. 
 
10.6. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során – a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon, 
köteles a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai 
kivitelezésben történő megjelentetésére, melynek további részleteiről – igény esetén – a felek a jelen 
támogatói okirat aláírását követően külön szerződésben állapodhatnak meg. A Kedvezményezett a 
Támogató nevének feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen támogatói okirat hatálya alatt 
jogosult.  
 
10.7. A Kedvezményezett a támogatási jogviszony fennállása alatt vizsgálni köteles, hogy a Nemzeti 
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (Továbbiakban: DKÜ Rendelet)1. § (2.) 
bekezdése alá tartozó szervezetnek minősül-e. Amennyiben igen, úgy a DKÜ Rendelet tárgyi hatálya 
alá tartozó beszerzései megvalósítására kizárólag a DKÜ előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. 
 
10.8.  A Támogató és a Kedvezményezett közötti támogatási jogviszony a jelen támogatói okirat 
közlésének napján jön létre.  
A Kedvezményezett támogatási igényétől eltérő tartalmú támogatói okirat esetén a támogatói okirat 
közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a támogatói okirat elfogadásával kapcsolatban 
nyilatkozatot tehet. Elfogadásnak kell tekinteni, ha a Kedvezményezett ezen időtartamon belül nem 
tesz nyilatkozatot.  
Amennyiben a Kedvezményezett a támogatói okiratot elfogadja, vagy 15 (tizenöt) napon belül nem 
nyilatkozik, a támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésének napján jön létre.   
 
10.9. Ha a támogatási jogviszony hatálya alatt a Kedvezményezett személyében jogutódlás történik, 
akkor a jogutód a jogutódlást követő 30 (harminc) napon belül írásban köteles nyilatkozni arról, 
hogy az Áht.-nak és a támogatási jogviszonynak a Kedvezményezettre vonatkozó követelményeit 
teljesíti, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
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10.10. A jelen támogatói okiratban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint az Áht. és az Ávr. – az irányadók. 
 
10.11. A felek a jelen jogviszonyból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni.  
 
10.12. A jelen támogatói okirat kiadására az Áht. 48. § (1) bekezdés b) pont, és az Ávr. 65/A. § (1) 
bekezdés b) pont ba) alpontja alapján került sor. 
 
A támogatói okirat 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 
példány a Támogatónál marad, 1 példány a Kedvezményezettnek kerül megküldésre.  
 
Mellékletek: 

I. Szakmai feladatterv 
II.  Költségterv 
III.  Számlaösszesítő és elszámolási segédlet 
IV.  A Kedvezményezett nyilatkozata (és annak függeléke: Összeférhetetlenségi 

nyilatkozatok) 
V. Adatkezelési tájékoztató 
VI.  Nyilatkozat pénzforgalmi számláiról 
VII.  Felhatalmazó levelek 
VIII.  Antikorrupciós nyilatkozatok 
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