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Támogatói Okirat száma: 2021/TMOP2/0114 

 

 

TÁMOGATÓI OKIRAT 

 

 

 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

1062 Budapest, Andrássy út 100.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980439, képviseli: Barta-Eke 

Gyula ügyvezető), (a továbbiakban: Támogató) 2021.09.02. napján „Tisztítsuk meg az 

Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást (a továbbiakban: Pályázati kiírás) tett közzé 

az 1598/2020. (IX.21) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében. 

A Pályázati kiírásra Ete Község Önkormányzata a továbbiakban: <Kedvezményezett> 

(székhely: Magyarország Komárom-Esztergom 2947 Ete, Kossuth utca 69, 

cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám/törzsszám: 387062, bankszámlaszám: 11740085-

15387068-02130000, adószám: 15387068-1-11) 2021/TMOP2/0114 azonosító számon 2021. 

szeptember 15. napján pályázatot nyújtott be. Támogató a pályázatot (a továbbiakban: 

Projekt) elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogató 2021. november 3. 

napján meghozott döntése alapján Kedvezményezett támogatásban részesül, az alábbi 

feltételekkel. 

1.  A támogatás tárgya: a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében az 

ország egész területén az illegális hulladéklerakók felszámolására elszámolható költségek 

finanszírozása vissza nem térítendő támogatás formájában. 

2. A támogatás forrása: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. 

Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímnek a 36. Illegális 

hulladéklerakás felszámolásának támogatása jogcímcsoport.  

Támogató a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről 

és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 4.§-a szerinti alább megjelölt 

támogatási kategóriában nyújt támogatást: 

- az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás, 

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13-14. cikke szerinti regionális beruházási 

támogatás, 

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti kis-és középvállalkozásnak 

nyújtott beruházási támogatás, 

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági 

intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, 

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikke szerinti megújuló energia támogatására 

irányuló beruházási támogatás. 

3. Kedvezményezett a Pályázati kiírás I.1. pont szerinti 2. célterület kapcsán 1 000 000 Ft, 

azaz egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult (a továbbiakban: 

Támogatás), melyet köteles a Projekt végrehajtására fordítani.  
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4. A támogatás intenzitása, a támogatott tevékenység elszámolható összköltségének 

meghatározása a Pályázati kiírás I. 4-5. pontja alapján került meghatározásra. 

5. A támogatás intenzitása: 100 %.  

6. Kedvezményezett a támogatásból további támogatást nem nyújthat. Erre vonatkozó jelen 

támogatói okirat kibocsátását megelőzően tett nyilatkozata jelen támogatói okirat 

elválaszthatatlan részét képezi. 

7. A támogatási összeg kizárólag a Pályázati kiírásban szereplő támogatható tevékenység 

(projekt) érdekében kerülhet felhasználásra.  

8. A Projekt megkezdésének időpontja: a Projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás 

beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített 

számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének 

időpontjai közül a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni. 

A Projekt megvalósításra a 2021. szeptember 2. és 2021. november 30. között van 

lehetőség, a pályázat benyújtását követően. A pénzügyi teljesítésnek is ezen időszakban 

szükséges megtörténnie.  

A Projekt befejezésének végső időpontja: 2021. november 30. 

9. A támogatási összeg felhasználására kizárólag Kedvezményezett jogosult.  

10. Támogatás folyósítása: 

Támogató gondoskodik a jelen Támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 

Kedvezményezettnek történő folyósításáról. A Támogatás a megyei/települési 

önkormányzatok esetében 100 % előlegként (előfinanszírozás) egy összegben kerül 

folyósításra, egyházi jogi személy Kedvezményezett esetében a pályázati adatlapon 

megjelölt, szükséges mértékű előlegként, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 10 

munkanapon belül a jelen Támogatói Okiratban megadott számlaszámra a Pályázati Kiírás 

I.4 pontban meghatározott korlátok mellett.  

Azon Kedvezményezettek esetében, akik nem 100% mértékű előfinanszírozásban 

részesültek, azok részére a benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 

elfogadását követő 10 munkanapon belül történik az előlegen felüli fennmaradó összeg 

folyósítása. 

11. Ha a Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb feltételeiben 

változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül, 

köteles azt elektronikus úton bejelenteni a Támogató részére. 

12. A támogatás felhasználásának ellenőrzése: 

A Támogató ellenőrzi a pályázatban vállaltak teljesítését, egyszersmind az általa 

meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek (különösen az Állami 

Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) jogosultak helyszíni és 

dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására a Projekt megvalósítása és a 

fenntartási időszak folyamán. Kedvezményezett az ellenőrzést köteles tűrni, illetve annak 

gyakorlása feltételeit köteles biztosítani. 
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A Projekt megvalósítása során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal 

érintett, pályázatban megjelölt ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését kell 

elvégezni és gondoskodni kell a megtisztított terület megfigyeléséről és meg kell tenni 

minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladéklerakás megelőzése és hatósági 

szankcionálásának elősegítése érdekében. A Támogató fenntartja magának a jogot e 

kötelezettségek 2021. december 31-ig történő ellenőrzésére. 

13. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás 

felhasználását alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő 

10 éven keresztül hiánytalanul megőrizni. 

14. Támogatói okirat visszavonása, módosítása, a támogatás visszafizetése: 

A Támogató jogosult jelen Támogatói okirat visszavonására a Pályázati kiírás II. 2.7. pontja 

alapján. 

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység 

összköltsége a költségtervben foglaltakhoz képest csökken, a támogatás összegét az 

összköltség csökkenésének arányában szükséges csökkenteni. A támogatott tevékenység 

összköltségének csökkenése nem jár Támogatói Okirat módosítással. 

Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy annak összegét a 

Kedvezményezett köteles a Támogató felé haladéktalanul, de legkésőbb a beszámoló 

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 – az értesítőben megjelölt fizetési 

számlára köteles visszafizetni. 

A Kedvezményezett vállalja, hogy a pályázat benyújtásától a támogatás folyósításáig 

köztartozást nem halmoz fel, ellenkező esetben a Támogató dönthet a Támogatói Okirat 

visszavonásáról. 

15. Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján a Kedvezményezettnek visszafizetési 

kötelezettsége keletkezik, a Kedvezményezett a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 

munkanapon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján (a továbbiakban: Ávr.) az értesítőben megjelölt 

fizetési számlára köteles a visszafizetési kötelezettségét teljesíteni. 

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás tárgya, az elnyert támogatás 

összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra kerül a www.tmop.ifka.hu 

honlapon történő közzététel útján. 

16. Beszámolási kötelezettségek 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb a megvalósítási határidő 

végdátumát követő 15 napon belül köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást 

készíteni és benyújtani elektronikus formában. A szakmai és a pénzügyi elszámolás 

kötelező tartalmi elemeit és egyéb szabályait a Pályázati Kiírás II. 4.1. a- b) pontjai 

tartalmazzák. 

 

Elszámolás benyújtására elektronikus úton 2021. december 15. van lehetőség. 
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17. A Kedvezményezett nyilatkozatában tudomásul vette az Adatkezelési tájékoztatót, valamint 

vállalta, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismerteti a részéről a pályázatában kijelölt 

kapcsolattartó személlyel.  

 

18. 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. A Kedvezményezett köteles – a közbeszerzési 

eljárás lezárását követő 60 napon belül, de legkésőbb a jelen Támogatói okiratban 

meghatározott beszámoló benyújtásával egyidejűleg – az ellenőrzéshez (az eljárás 

beazonosításához) szükséges adatokat a Támogató részére írásban szolgáltatni. A fenti 

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 a Támogató által aláírt határidőben. Amennyiben az eljárás 

lefolytatására az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) került sor, a keletkezett 

dokumentumok vizsgálatához Kedvezményezett köteles Támogató részére elektronikus 

hozzáférést biztosítani. A Támogató továbbá jogosult a fenti dokumentumokat a helyszínen 

is ellenőrizni, továbbá jogosult a Kedvezményezetteknél a Támogatás feltételeinek 

teljesülését szúrópróbaszerűen vizsgálni. A Kedvezményezett köteles a Támogatót 

haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az általa lefolytatott közbeszerzési eljárás 

ellen jogorvoslati eljárás indult. 

 

19. Kommunikációs kötelezettségek 

a. Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatóval történt előzetes egyeztetést követően a 

tulajdonában lévő honlapján bemutatja a Projekt helyi jellegzetességeit, folyamatosan 

beszámol a Projekt előrehaladásáról. A számszerű adatok weboldalon történő 

közzétételére a támogató előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. Kedvezményezett vállalja 

továbbá, hogy a weboldalon fotókat tesz közzé az adott terület megtisztítása előtti és utáni 

állapotról.   

b. Kedvezményezett hozzájárul a támogatott Projekt kapcsán a saját weboldalára közzétett 

cikkek, írásos anyagok, fotók, adatok megyei/központi kommunikációban történő 

felhasználásához. 

c. Kedvezményezett a támogatóval történt egyeztetést követően a helyi online 

sajtóban/televízióban kommunikációs aktivitás folytat. 

d. Kedvezményezett az együttműködés ideje alatt legalább 2 alkalommal, a Támogatóval 

előzetesen egyeztetett sajtóközleményt juttat a Projekt 

előrehaladásáról sajtókapcsolataihoz, a helyben szokásos módon. 

e. Amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik közösségi média felületekkel, ezeken is 

köteles az együttműködés ideje alatt legalább 4 alkalommal fényképekkel beszámolni a 



 

 

5 

 

Projekt előrehaladásáról, szerepeltetve a #tisztitsukmegazorszagot és a #tmop, valamint 

az. #innovaciosestechnologiaiminiszterium hashtageket. 

 

20. Jelen Támogatói Okirat 5 oldal terjedelemben készül, mely elektronikus úton kerül 

megküldésre a Kedvezményezett részére. 

21. Jelen Támogatói Okirat – fizikai csatolás nélkül is – elválaszthatatlan részét képezi a 

pályázat és annak mellékletét képező valamennyi Kedvezményezett által tett nyilatkozat, 

dokumentum (különösen Pályázati kiírás II.1.1.2 pont szerintiek), az Adatkezelési 

tájékoztató, valamint a Pályázati kiírás. A Támogatói Okiratban nem szabályozott 

kérdésekben a Pályázati kiírás és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.  

 

 

Budapest, 2021. november 9. 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző Jogi ellenőrző 

 

 

Kapja: 

Kedvezményezett – elektronikus úton 

 

Jelen Támogatói Okirat az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., mint Támogató elektronikus 

aláírásával és pénzügyi és jogi ellenjegyzésével van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum joghatás 

kiváltására való alkalmassága – az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabálynak megfelelően – a papíralapú dokumentuméval 

megegyező. 

 

   

                                                     

 IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
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