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ELŐTERJESZTÉS 
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt Csákány 

Község Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból támogatott 

„Közbiztonság javítása térfigyelő rendszer kiépítésével” című 

pályázatára megítélt támogatás visszavonásáról 
 

 

A pályázatot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2009. augusztus 10-i 

ülésén 381.761,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 140001209K 

számú támogatási szerződés alapján az önkormányzat vállalta a „Közbiztonság javítása 

térfigyelő rendszer kiépítésével” című pályázat megvalósítását. (1/1. sz. melléklet) 

 

A pályázat keretén belül a kedvezményezett vállalta, hogy 3 db térfigyelő kamera 

telepítése valósul meg a szükséges digitális rögzítő beszerzésével együtt.  

 

A Magyar Államkincstár, valamint a DDRFÜ által 2015. május 13-án lefolytatott 

helyszíni záró ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a beruházás keretében 

beüzemelt kamerarendszer nem üzemel, mivel az 2013 decemberében leszerelésre 

került tekintettel arra, hogy egy új rendszer kiépítésére került sor. (1/2. sz. melléklet) 

 

A támogatási szerződés 5. pontja, valamint a 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdése értelmében (továbbiakban: Rendelet) a támogatással megvalósult 

fejlesztések, kapacitások fenntartását, üzemeltetését, a kapcsolódó szolgáltatások 

nyújtását, továbbá a veszélyelhárítást szolgáló védművek karbantartását a 

kedvezményezett a projekt befejezését követően 5 éven keresztül folyamatosan 

biztosítani köteles. 

 

A helyszíni ellenőrzés során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a 

kedvezményezett a támogatási szerződésben, valamint a vonatkozó felhasználási 

rendeletben foglalt kötelezettségének nem tett eleget. 

 

A Rendelet 20. § (2) bekezdés c/ pontja értelmében a kedvezményezett a támogatási 

szerződésben rögzített kötelezettségeinek – különös tekintettel a fenntartási, 

üzemeltetési, szolgáltatási, karbantartási kötelezettségekre – nem tesz eleget, akkor 

az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt összege visszafizetésének 

elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének zárolására vagy 

törlésére kerül sor. Ebben az esetben az igénybe vett támogatást jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összegben kell visszafizetni a 

Kincstár által vezetett, támogatási szerződésben megjelölt számla javára. 
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A Nemzetgazdasági Minisztérium által 2015. október 19-én érkezett, 

NGM/37096/2//2015. iktatószámú állásfoglalás szerint a vonatkozó jogszabály és a 

támogatási szerződés alapján egyértelműen a támogatás visszavonása szükséges. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a támogatási szerződésben vállalt fenntartási-, 

üzemetetési-, működtetési kötelezettségének a Támogatott nem tett eleget. 

 

A Támogatási Szerződés 8. pont 9. bekezdése alapján a Döntéshozó köteles az elállás 

jogát gyakorolni, ha a Kedvezményezett a szerződésben vállalt fenntartási, működtetési, 

karbantartási és szolgáltatási, valamint együttműködési kötelezettségét nem teljesíti. 

 

A Rendelet 20. § (8) bekezdése értelmében, amennyiben a visszavonásból adódó 

visszafizetési kötelezettség egy összegben történő teljesítése a kedvezményezett 

gazdálkodását súlyosan veszélyeztetné, a kedvezményezettnek kezdeményezése esetén 

lehetőség van a kötelezettség részletekben történő teljesítésére. A visszafizetés 

futamideje nem lehet hosszabb 36 hónapnál. A törlesztés ütemezéséhez kapcsolódóan a 

döntéshozó  – a támogatott kérésére – elfogadhat türelmi időszakot, a törlesztés 

futamideje azonban ezzel együtt sem haladhatja meg a 36 hónapot. 

 

A Rendelet 20. § (12) bekezdése értelmében a rendelet által meghatározott visszatérítési 

vagy visszafizetési kötelezettség méltányossági okokból történő mérséklésére vagy 

elengedésére nincs lehetőség. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja Csákány Község 

Önkormányzata 2009. évi TEKI előirányzatból 381.761,-Ft támogatásban 

részesített „Közbiztonság javítása térfigyelő rendszer kiépítésével” című, 

140001209K számú támogatási szerződés 6. pont 5. bekezdése alapján az igénybe 

vett támogatás jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét tekintettel arra, 

hogy a Kedvezményezett a szerződés 5. pontjában foglalt fenntartási-, üzemeltetési- 

működtetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 A Kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a 

381.761,-Ft-ot a Támogatási Szerződés, valamint az egyes 2009. évi decentralizált 

önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi 

központi előirányzatok  felhasználásának  részletes  szabályairól szóló 85/2009. 

(IV. 10.) Korm. rendelet 20. § (2), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel 

összhangban, késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni az értesítés 

kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül a 10032000-01720299-00000000 

számlaszámra a támogatási szerződés számának megjelölésével. 

 

A tőke és a kamat összege az alábbiak szerint alakul:  

- visszavonás hatálya: 2015. november 12. 

- tőke összege: 381.761,-Ft 

- kamat összege a visszavonás napjáig: 387.950,-Ft 

- napi kamat összege: 180,53 Ft  

 

2. A közgyűlés elrendeli a határozatok megküldését a Dél-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség részére. 
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Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

3.  A Közgyűlés felkéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a 

döntésről értesítse a Kedvezményezettet, valamint a Magyar Államkincstárt.  

 

Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2015. november 3. 

 

Jakó Gergely 

 

 

Az előterjesztést készítette:      

 

Sárdi Petra      

mb. hazai programvégrehajtási csoportvezető 

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési  

Ügynökség Nonprofit Kft.  
































