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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott 

Támogatási Szerződés 1. számú módosításáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás (székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.) „Berettyó-Körös Ivóvízjavító 

Projekt” című, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033 azonosító számon nyilvántartott projekt a költségeinek saját 

forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendő támogatásban részesült a BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító 

számon nyilvántartott Támogatási Szerződés (1. számú melléklet) révén (továbbiakban: BM Támogatási 

Szerződés). 

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás „Berettyó-Körös Ivóvízjavító Projekt” című, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-

0033 azonosító számon nyilvántartott projekt Támogatási Szerződése (3. számú melléklet) (továbbiakban: 

KEOP Támogatási Szerződés) 2014. február 3-án szintén módosításra került (4. számú melléklet) (további-

akban: KEOP Támogatási Szerződés 1. számú módosítása). 

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás elnöke, Herczeg Zsolt polgármester úr, a Belügyminisztérium Önkor-

mányzati Gazdasági Főosztálya, dr. Papp Emese Főosztályvezető Asszony részére 2014. április 25-én eljuta-

tott levelében a támogatási szerződés módosítását kérte az alábbiakban felsorolt okokra való hivatkozással.  

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiak-

ban Áht.) 103. § (1) bekezdése alapján a Társulás által ellátott feladatokhoz kapcsolódó, a központi költség-

vetésről szóló törvény Áht. 14 §. (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított támogatás az intézmény szék-

helye szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott helyi önkormányzat igényelheti. A már el-

nyert BM Önerő Alap támogatás kifizetése 2013. július 01-től a Társulás székhely önkormányzata révén 

történhet.    

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás adószámában szintén változás történt, az érvényes új adószám: 

15577135-2-16. 
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A Belügyminisztérium elkészítette a BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támoga-

tási Szerződés 1. számú módosítását (továbbiakban: BM Támogatási Szerződés 1. számú módosítása) (2. 

számú melléklet), amelyet 2014. július 28-án eljuttattak a Társulás részére elfogadás és aláírás céljából. 

 

1. A BM Támogatási Szerződés 1. számú módosítása az alábbiakban tér el a BM Támogatási Szerződéstől: 

1.1., A BM Támogatási Szerződés 1. számú módosításában Mezőtúr Város Önkormányzata, mint Kedvez-

ményezett szerepel (továbbiakban: Kedvezményezett), a Korábbi Kedvezményezett Berettyó-Körös 

Többcélú Társulás (továbbiakban: Korábbi Kedvezményezett) jogutódjaként. A Kedvezményezettnek át 

kell vállalnia a Korábbi Kedvezményezett BM Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit és enged-

ményezni az abban foglalt jogait. 

1.2., A Kedvezményezett vállalja, hogy a Korábbi Kedvezményezett esetleges visszafizetési kötelezettsé-

gei esetén keletkező tartozásaira készfizető kezességet vállal. 

1.3., A BM Támogatási Szerződésben Támogatóként szereplő Belügyminisztérium (továbbiakban: Támo-

gató) a saját forrás kiegészítéséhez szükséges vissza nem térítendő támogatást továbbiakban nem a Korábbi 

Kedvezményezett, hanem a Berettyó-Körös Többcélú Társulás tagönkormányzatai (Mezőtúr, Kétpó, Mező-

hék, Mesterszállás, Túrkeve) (továbbiakban, mint: Támogatottak) részére nyújtja.  

1.4., A Támogatás mértéke 158.072,-Ft-al azaz (százötvennyolcezer-hetvenkettő forinttal) 156.276.050,-Ft-

ra azaz (százötvenhatmillió-kétszázhetvenhatezer-ötven forintra) csökkent a KEOP Támogatási Szerződés 1. 

számú módosítása miatt, az 2. számú melléklet 5. pontjában részletezettek szerint. 

1.5., A Támogató BM Támogatási Szerződés 1. számú módosításában szereplő támogatási összeg 75%-át a 

szerződés aláírását és a minisztériumhoz történő beérkezését követő 8 munkanapon belül előlegként utalvá-

nyozza, ezt követően a Magyar Államkincstár folyósítja a Kedvezményezett fizetési/állami hozzájárulási 

számlájára. 

1.6., A fennmaradó támogatási összeget a Támogató a Közreműködő Szervezet által kiadott igazolásoknak a 

Belügyminisztériumba történő megérkezését követő 8 munkanapon belül utalványozza, ezt követően a Ma-

gyar Államkincstár folyósítja a Kedvezményezett fizetési/állami hozzájárulási számlájára. 

1.7., Az önerő arányos hozzárendelése nélküli kifizetett uniós támogatás esetében a ki nem fizetett önerő 

támogatás előlegként kerül kifizetésre. A Támogató a támogatási előlegösszegét a Közreműködő Szervezet 

által az uniós támogatás teljes kifizetéséről kiadott igazolásoknak a Belügyminisztériumhoz történő beérke-

zését követő 8 munkanapon belül utalványozza, ezt követően a Magyar Államkincstár folyósítja a Kedvez-

ményezett fizetési/állami hozzájárulási számlájára. 

1.8., A Támogatottak kötelesek a támogatás összegét kizárólag a beruházás finanszírozására fordítani, azt 

jogszerűen és rendeltetésszerűen felhasználni. 

1.9., A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás uniós támogatása iránt benyújtott, a 

Támogatottak 4. pont szerinti kifizetési kérelmeinek végleges elfogadásáról a Közreműködő Szervezettől – 

a Belügyminisztérium által megküldött formanyomtatványon – igazolást kér, amelyet a kézhezvételt követő-

en haladéktalanul megküld a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére. A Ked-
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vezményezett köteles a támogatási előleg felhasználását a Közreműködő Szervezet által kiállított „Igazoló 

Adatlap” Belügyminisztérium részére történő megküldésével a kifizetést követő 6 hónapon belül igazolni.   

 

2. Kedvezményezett BM Támogatási Szerződésben foglalt további kötelezettségei: 

2.1., A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy jelen 

BM önerő támogatás felhasználása során milyen esetekben kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. Tudomá-

sul veszi, hogy amennyiben ez nem a 2003. évi CXXIX. Tv (Kbt.) rendelkezései szerint történik meg, úgy 

köteles a támogatási összeget teljes egészében a jelen szerződésben meghatározott kamatokkal együtt a köz-

ponti költségvetésbe visszafizetni és a Kbt.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is viselni. 

2.2., A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításá-

tól számított öt évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti 

meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkor-

mányzati rendeleten kívül – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.  

2.3., Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatással létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításá-

tól számított öt évig nem idegeníti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagyszakmai okok teszik szüksé-

gessé, és abból származó ellenértéket a Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott felada-

tokra fordítja. A támogatással létrehozott vagyon kérelemre csak a belügyminiszter jóváhagyásával idegenít-

hető el. 

2.4., A Kedvezményezett köteles a kapott támogatás felhasználását – számokkal és az egyéb szükséges do-

kumentumokkal alátámasztva – elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított 

szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumo-

kat rendelkezésre bocsátani.  

2.5 A Kedvezményezett köteles a kapott támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal a 

mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint elszámolni. Az év végi elszámolás szabályszerű-

ségének felülvizsgálatára irányadóak az államháztartásról szóló törvényben foglaltak. 

2.6., A Kedvezményezett köteles megküldeni a Belügyminisztériumnak a beruházás befejezését követően – 

az uniós támogatásra vonatkozó elszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg 

– a beruházás 

 a) tényleges bekerülési értékéről, 

 b) az ehhez társult és a Közreműködő Szervezet által igazolt 

 ba) uniós támogatás 

 bb) hazai társfinanszírozás  

 összegéről, és ehhez 

 c) a ténylegesen felhasznált önkormányzati saját forrás nagyságáról készült tételes elszámolást. 

– A közfoglalkoztatás igénybevételéről szóló Munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott munkaigény 

benyújtó lapot, a kiközvetítés tényéről szóló kirendeltségi igazolást, illetve a közfoglalkoztatottak bérjegyzé-

kének, munkaszerződésének hiteles másolatát.   
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2.7., A Kedvezményezett az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás fel-

használásának részletes ellenőrzésére. 

2.8., Amennyiben a BM Támogatási Szerződésében és annak 1 számú módosításban foglalt kötelezettségek 

megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, illetőleg a szerződést érintő adatok és körülmények 

változnak, úgy a Kedvezményezett haladéktalanul köteles erről a Támogatónak írásban bejelentést tenni.   

2.9, A Kedvezményezett köteles az Áht. 64/B. § (1) bekezdése alapján haladéktalanul visszafizetni a köz-

ponti költségvetés javára a támogatás jogtalanul igénybevett részét a BM Támogatási Szerződésé 23, pontjá-

ban foglalt esetekben. A visszafizetendő támogatás után a Kedvezményezett a jegybanki alapkamat kétszere-

sének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. 

2.10., A Kedvezményezett terhelik a BM Támogatási Szerződés megszegésének (Támogatási Szerződés V. 

pontja) következményei is. 

 

Mezőtúr Város Önkormányzata az egységes szerkezetben összeállított Társulási Megállapodás 13. módosítá-

sának (3. számú melléklet) 8.10 pontjában kötelezettséget vállal arra, hogy a költségvetésében megállapított 

előirányzat alapján teljesíti a pénzügyi kötelezettségeit a Társulás felé.  

 

A BM Támogatási Szerződésben 1. számú módosításának elfogadását és aláírását Mezőtúr Város Önkor-

mányzata a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 29/2011.(VII. 28.) számú határozatának (5. számú melléklet) 

alábbi pontokkal történő kiegészítése esetében vállalja.  

Kiegészítés: 

- A Társulási Tanács kijelenti, hogy a BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott 

Támogatási Szerződés és annak 1. számú módosításában szereplő minden kötelezettség és jog tekin-

tetében, illetve azok következményei vonatkozásában a Társulás tagönkormányzatainak felelőssége 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján egyetemleges.  

- A BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződés és annak 1. 

számú módosításában szereplő feladatokat a Berettyó-Körös Többcélú Társulás munkaszervezete 

hajtja végre. Jelen szerződés vonatkozásában Mezőtúr Város Önkormányzatát a Társulási Megálla-

podás 13. módosításában szereplő kötelezettségeken túlmenően további kötelezettség nem terheli.  

- Az anyagi jellegű kötelezettségek és azok következményei vonatkozásában a „Pénzügyi hozzájárulás 

százalékos” mértéke az irányadó. 

Tagönkormányzatok neve:  Pénzügyi hozzájárulás %-os mértéke 

Mezőtúr:      41,7% 

Mesterszállás:      13,5% 

Mezőhék:      11,1% 

Kétpó:       11,7% 

Túrkeve:      22,1% 
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- A Társulási Tanács kijelenti, hogy a BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott 

Támogatási Szerződés 1. számú módosításával egyetért, azt jóváhagyja és felhatalmazza a Társulás 

elnökét annak aláírására. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására: 

 

_____/2014.(  .   .) képviselő-testületi határozat 

  

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támoga-

tási Szerződés 1. számú módosításáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján – 

  

hozzájárul a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 29/2011.(VII.28.) számú határozatának alábbi 

pontokkal történő kiegészítéséhez: 

 

-  A Társulási Tanács kijelenti, hogy a BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilván-

tartott Támogatási Szerződés és annak 1. számú módosításában szereplő minden kötelezettség és 

jog tekintetében, illetve azok következményei vonatkozásában a Társulás tagönkormányzatainak 

felelőssége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján egyetemleges.  

- A BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támogatási Szerződés és an-

nak 1. számú módosításában szereplő feladatokat a Berettyó-Körös Többcélú Társulás munka-

szervezete hajtja végre. Jelen szerződés vonatkozásában Mezőtúr Város Önkormányzatát a Tár-

sulási Megállapodás 13. módosításában szereplő kötelezettségeken túlmenően további kötele-

zettség nem terheli.  

- Az anyagi jellegű kötelezettségek és azok következményei vonatkozásában a „Pénzügyi hoz-

zájárulás százalékos” mértéke az irányadó. 

Tagönkormányzatok neve:  Pénzügyi hozzájárulás %-os mértéke 

Mezőtúr:     41,7% 

Mesterszállás:    13,5% 

Mezőhék:     11,1% 

Kétpó:     11,7% 

Túrkeve:     22,1% 

- A Társulási Tanács kijelenti, hogy a BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilván-

tartott Támogatási Szerződés 1. számú módosításával egyetért, azt jóváhagyja és felhatalmazza 

a Társulás elnökét annak aláírására. 

  

Határidő: 2014. augusztus 22. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

_____/2014.(  .   .) képviselő-testületi határozat 

  

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támoga-

tási Szerződés 1. számú módosításáról 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján – 
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a Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántar-

tott Támogatási Szerződés 1. számú módosítását elfogadja a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

29/2011.(VII. 28.) számú határozatának kiegészítése alapján. 

 

Határidő: 2014. augusztus 22. 

Felelős: Boldog István polgármester 

   

Erről: 

  

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

4. Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

é r t e s ü l n e k .  

  

  

Kétpó, 2014. augusztus 05. 

Boldog István  

  

  

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

  

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

  

  

 


