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Iktatószám: BMÖGF/885 -32/2020.

A Belügyminisztérium települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása
keretében kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT
1.A Belügyminisztérium mint Támogató (a továbbiakban: „Támogató”) rögzíti, hogy Kerekharaszt Község
Önkormányzata (a továbbiakban: „Kedvezményezett”) az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a
„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm.
határozat (a továbbiakban: 1598/2020. (IX. 21.) Korm. hat.) 6. pontjában foglaltak alapján megjelentetett Pályázati
kiírás alapján pályázatát az ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer) 506837
azonosító számon rögzítette és a 2020. évi Pályázati kiírásnak megfelelően benyújtotta.

2.Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2020. december hó 7.
napján kelt BMÖGF/885-30/2020. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 4 182 770,- Ft, azaz négymillióegyszáznyolcvankettőezer-hétszázhetven forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

3.A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) folyósítja egy
összegben a Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 7 munkanapon belül.

4.A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt,
alábbiakban meghatározott célokra, a támogatói okirattal (vagy annak módosításával) elfogadott, és a költségtervben
részletezett költségekre, a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel 2021. február 28. napjáig:

Támogatási
összegrész

Támogatott tevékenység
1.

hulladék elszállítása és kezelése

2 958 236 Ft

2.

A hulladék összegyűjtése

1 034 034 Ft

3.

A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű
feladatok

Összesen támogatás

190 500 Ft
4 182 770 Ft

5. A támogatás forrása a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 31. Tisztítsuk meg az
Országot! pályázati támogatás cím megnevezésű előirányzat.

6. A támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a 4. pontban meghatározott tevékenységekre, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően használhatja fel. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során
érvényesíti a vonatkozó államháztartási, számviteli jogszabályokat, az adóügyi és társadalombiztosítási előírásokat,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, továbbá a jelen támogatói okirat előírásait.
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7. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználása során – ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak –
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárási kötelezettség esetén, amennyiben a
beszerzés közbeszerzési eljárás nélkül történik meg, akkor a Kedvezményezett köteles a támogatási összeget teljes
egészében a jelen támogatói okiratban meghatározott kamatokkal együtt a központi költségvetésbe visszafizetni, és a
Kbt-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni.

8. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett
tudomásul veszi, hogy a támogatás nem ruházható át, nem engedményezhető és nem vonható össze más hazai vagy
egyéb európai uniós támogatással.

9. A Kedvezményezett 10 napon belül tájékoztatja a Támogatót minden olyan, a jelen okiratban szereplő adatban,
illetve egyéb körülményben bekövetkezett változásról, amely érdemben érinti a támogatott tevékenység teljesítését,
eredeti céljának megvalósulását, a támogatás jogszerű felhasználását. A tájékoztatási kötelezettség különös tekintettel
kiterjed arra az esetre, ha a jelen okirat tartalmával megegyező tevékenységre a jelen támogatás felhasználási
határidején belül – támogatásban részesül, azaz a kettős finanszírozás veszélye áll fenn. A Kedvezményezett köteles
intézkedni a kettős finanszírozás elkerülése érdekében, és a megtett intézkedésekről a Támogatót köteles tájékoztatni.

10. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásának, illetve a felhasználás megvalósulásának ellenőrzését a
Támogató, továbbá minden olyan szervezet és hatóság részére lehetővé tenni, melyeket erre jogszabály jogosít,
illetve kötelez. Köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához
szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni
ellenőrzést lehetővé tenni.

11. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást a visszaigényelhető általános forgalmi adó
megfizetésére nem használhatja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a jogállása változása miatt, vagy más okból a
támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a
keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a Támogató által is támogatott
általános forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni.

12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során a támogatás terhére a kétszázezer forint értékhatárt
meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet.
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.

13. A támogatói okirat, illetve a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező pályázati dokumentumok csak
abban az esetben módosíthatóak, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett
volna. A támogatói okirat támogatás felhasználásának határidejét megelőzően történő módosításának a
Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a
támogatási összeg növekedését, és a felhasználás határidejének meghosszabbítását.

14. A Kedvezményezett a támogatói okirat módosítására irányuló kérelmét írásban, indoklással ellátva köteles a
Támogató részére a felhasználási határidőn belül eljuttatni. A Támogató a módosításra irányuló kérelem pozitív
elbírálását követően intézkedik a támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező pályázati dokumentumok
módosításra történő felnyitásáról, és ezt követően, amennyiben szükséges, a támogatói okirat módosításáról. A
módosított támogatói okirat elektronikus úton kerül kiadásra az ebr42 rendszerben. A Támogató a kérelem elutasítása
esetén az elutasítást és annak indoklását haladéktalanul megküldi Kedvezményezett részére.
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15. A támogatásból beszerzett eszköz elidegenítése esetén az abból származó ellenértéket a Kedvezményezettnek
igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra kell fordítania. Amennyiben a Kedvezményezett az
elidegenítésből származó ellenértéket nem a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja, úgy a támogatás
összegét/támogatásrészt vissza kell fizetnie.

16. A támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a 1598/2020. (IX. 21.) Korm. hat.
kihirdetésének időpontja, azaz 2020. szeptember 21. napja.

17. A támogatott tevékenység megvalósításának és a támogatás felhasználásának határideje 2021. február 28. napja.
Az ezen határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

18. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

19. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. március 31. napjáig
szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az az ebr42 rendszeren keresztül, valamint szöveges
indokolással a 21. pontban előírt mellékletekkel alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói
okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról az Elszámoló melléklet kitöltésével, valamint
az abban előírt dokumentumok feltöltésével.

20. A Pályázati kiírás II. 7. 3 szerinti kommunikációs kötelezettségeivel összefüggésben a Kedvezményezett:
a. köteles a támogatott tevékenységre vonatkozó tájékoztató táblát kihelyezni a településen legalább egy központi
helyen a megvalósítási időszakban a jelen támogatói okirat 1. mellékletben foglalttartalommal, , legalább A/3
méretben, a pénzügyi beszámoló elfogadásától számított 5 évig,
b. vállalja, hogy a honlapján, egyéb média felületein beszámol a projekt előrehaladásáról,
c. hozzájárul a támogatott projekt kapcsán általa közzétett cikkek, írásos anyagok, fotók központi kommunikációban
történő felhasználásához.

21. A szakmai és pénzügyi beszámolóhoz mellékelni kell különösen az alábbi dokumentumokat:
a. Szerződés(ek);
b. Árajánlatok, megrendelő;
c. Számla(k);
d. Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, mérlegjegy);
e. Kifizetés bizonylata;
f. Fotódokumentáció (előtte – megvalósítás folyamata – projekt vége).

22. A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni az „Az illegális hulladéklerakók felszámolása
2020. évi pályázati támogatás terhére BM felé elszámolva” záradékot.
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23. A Kedvezményezett az ebr42 rendszeren keresztül, az az Elszámoló Adatlapon feltölti a jelen okirat 21.
pontjában felsorolt dokumentumokat ezt követően lezárja elszámolását.
A lezárást követően az ebr42 rendszer automatikusan generál egy „Nyilatkozat” megnevezésű űrlapot, melyet a
Kedvezményezett a rendszerből pdf formátumban letölt, majd az iratkezelő szakrendszerében iktatja. Az iktatott
Nyilatkozatot a Kedvezményezett polgármestere az Application Service Provider elektronikus információs
rendszerben, vagy egyéb, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő,
elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben elektronikusan aláírja. Ezen aláírás időbélyegzője szerinti
napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a
Kincstárnak a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen
megtalálható „ÖTF” elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül
(KRID azonosító: 434024334) elektronikus úton megküldi a Kincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban:
Igazgatóság) részére.
A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen
jelenti az elszámolás benyújtását.

24. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 93. § (1) bekezdése szerinti beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát és elfogadását – a Támogató és a Kincstár
közötti megállapodás alapján – a Kincstár látja el.

25. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz
aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, bizonylatokkal
alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolóját a Kincstár jóváhagyta.

26. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási határidejének elmulasztása, illetve a beszámoló nem megfelelő
teljesítése esetén a Kincstár írásban, határidő tűzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére,
illetve a hiányok pótlására. A beszámoló benyújtására vonatkozó felszólításra legfeljebb egy, hiánypótlási felhívás
kibocsátására legfeljebb két alkalommal van lehetőség.

27. Amennyiben a beszámolási kötelezettség teljesítésére a Kincstár által kitűzött határidők leteltéig nem, vagy nem
megfelelően kerül sor, úgy a teljes támogatási összeg vagy a hiányzó dokumentumokkal érintett támogatásrész
jogosulatlanul igénybe vett támogatásként visszafizetendő.

28. A támogatás jogosulatlan igénybevétele – ideértve a felhasználási időszakon kívüli pénzügyi teljesítést is –, a
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § és 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az
Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A támogatással
összefüggésben keletkezett visszafizetési kötelezettség az Igazgatóság által megjelölt fizetési számlára történő
utalással teljesíthető.

29. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt a nem
megjelölt feladatra használta fel, vagy a felhasználási cél a tervezettnél alacsonyabb összköltséggel valósult meg,
akkor a támogatásról, vagy meghatározott részéről haladéktalanul lemond – erről írásban tájékoztatja az
Igazgatóságot – és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizeti.

4/5

Azonosító: 506837

PDF készült: 2020.12.10. 11:33:35

30. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint a Pályázati kiírás rendelkezéseit kell alkalmazni.

31. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre.

32. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatással összefüggésben keletkezett iratokat, valamint a
támogatási összeg felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljeskörűen a mindenkori iratkezelési szabályoknak
megfelelően kezelni, és a támogatás elszámolását követő 5 naptári évig hiánytalanul megőrizni.

33. A pályázat, a pályázathoz és a támogatói okirathoz mellékelt dokumentumok, az okirat kiadásának feltételeként
meghatározott dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan részét képezik, és a Támogatóra, valamint a
Kedvezményezettre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben jelen okirathoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de
mindennemű értelmezés során elsődlegesen a támogatói okirat rendelkezései az irányadóak.
34. Jelen okirat a kötelezettségvállaló elektronikus aláírásával lép hatályba és hatálya a jelen okiratból eredő
valamennyi kötelezettség Felek általi teljesítéséig terjed.

35. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.

36. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett részére, az Igazgatóság
részére, valamint papír alapon a Támogató Irattára részére.
A miniszter nevében és megbízásából
Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium

Budapest, 2020. december hó

nap

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

Jogi ellenjegyzés:

dr. Papp Emese

dr. Fekete Zsuzsanna

főosztályvezető
Önkormányzati Gazdasági Főosztály

Peres Képviseleti és Szerződés –előkészítő Főosztály

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

Budapest, 2020. december hó 7. nap

Budapest, 2020. december hó 8. nap

Elektronikusan aláírta: Pogácsás Tibor János
Elektronikus aláírás ideje: 2020.12.10 11:33:35 CET
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