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Tisztelt Képviselő-testület!
Szákszend Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be 2018. március
12-én 1920293521 számon a Magyar Államkincstárhoz a Vidékfejlesztési Program keretén belül a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-94-4-17
kódszámú, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség-Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet
támogatása című felhívás alapján. Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2018.(II.14.)SZKÖKt. számú határozatával döntött, hogy a Szákszend 1025 helyrajzi szám alatti volt
„hatósági húsbolt” épületében polgárőri és körzeti megbízotti iroda kialakítására, a Szákszend 1025
helyrajzi szám alatt a Magtár udvarán közösségi tér kialakítására, valamint a Szákszend 510/6 helyrajzi
szám alatti Faluház vizes blokk felújítására adja le a pályázatot. Az önkormányzat 2018.október 2-án a
Faluházra vonatkozó kérelemrész visszavonását kérte. A 2019. augusztus 16-án kelt 3018321176
azonosító számú Támogatói Okirat támogatásra alkalmasnak minősítette az önkormányzat által
benyújtott kérelmet. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi
költségvetési előirányzatból összesen 3 141 112 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult az
önkormányzat. A támogatás intenzitása 75,00%.
A projekt keretében a volt „hatósági húsboltban” polgárőr és körzeti megbízott irodát kellett volna
kialakítani a nyílászárók cseréjével, vizes blokk felújításával, új burkolásokkal. A Magtár rendezetlen
területén közösségi teret kellet volna létrehozni. A projekt nem került megvalósításra, a támogatást nem
vette igénybe az önkormányzat. A pályázati kérelmünket 2018-ban nyújtottuk be. Az önkormányzat
anyagi helyzetére tekintettel nem tudjuk a támogatás mellett sem megvalósítani a projektet.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 90. § (1)
bekezdése értelmében az irányító hatóság jogosult - a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben
meghatározott egyéb esetek mellett - a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását
kezdeményezni. A Korm.rendelet 75.§ (2) bekezdése alapján a támogatási szerződés alapján
megvalósuló támogatási jogviszonyra vonatkozó, e rendeletben meghatározott feltételeket a támogatói
okirat alapján megvalósuló jogviszonyokra is megfelelően alkalmazni kell. Az irányító hatóság a
Korm.rendelet 90.§ (1) f) pontja alapján jogosult a támogatói okiratot visszavonni, ha a
kedvezményezett a támogatási kérelemben vagy a támogatási szerződéshez adott nyilatkozatát
visszavonja. A Magyar Államkincstárhoz benyújtott nyilatkozathoz mellékelni kell a Képviselő-testület
döntésének kivonatát, amely arról szól, hogy a beruházás nem fog megvalósulni.

Kérem a napirendi pont megtárgyalását!
Szákszend, 2020. július 2.

Papp Attila Csaba
polgármester
Szákszend Község Önkormányzat képviselő-testületének …/2020.(VII.23.) Kt. határozata a VP619.2.1.-94-4-17 kódszámú, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség-Hagyományőrző, kulturális, civil
és sportélet támogatása című felhívás című pályázat visszavonásáról
Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018.(II.14.)SZKÖKt. számú határozata
alapján a VP6-19.2.1.-94-4-17 kódszámú, Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Hagyományőrző,

kulturális, civil és sportélet támogatása című pályázati felhívásra benyújtott 1920293521 kérelmét
visszavonja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat visszavonásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
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