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Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy arról korábban már szóban tájékoztattam Önöket az idei évben is arra törekszünk,
hogy minél tartalmasabb Komlói Napok rendezvénysorozatot biztosítsunk városunk
lakosainak és vendégeinknek. Ehhez társul az idei évben az a törekvés is, hogy méltóképpen
megünnepeljük Komló városi rangjának 70. évfordulóját, amelyben partnerünk - többek
között - a mellékelt kérelmet (1. sz. melléklet) benyújtó Komlóért Egyesület.
Kérelmükhöz csatolták azt az értesítő levelet, amely szerint az egyesület 6 MFt-ot vissza nem
térítendő támogatásban részesült zenés produkció megvalósítására, „70 éves város Komló”
címmel benyújtott pályázatuk alapján. Tekintettel azonban arra, hogy még a szerződés
megkötésére sem került sor, így csak abban az esetben valósulhat meg a pályázattal
finanszírozott produkció, ha annak költségeit Komló Város Önkormányzat megelőlegezi. Az
egyesület mellékelt kérelmében kötelezettséget vállal a kért – visszatérítendő - támogatás
2021. december 28-ig történő visszafizetésére.
Ennek figyelembevételével a megelőlegezés a költségvetés hiányát nem befolyásolja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Pénzügyi,
ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatainak figyelembevételével hagyja jóvá a Komlóért
Egyesületnek nyújtandó 6.000.000,-Ft visszatérítendő támogatást.
Határozati

j a v a s l a t:

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Napokhoz kapcsolódó támogatás
megelőlegezésről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Komlóért Egyesületnek, hogy a „70 éves
város Komló” címmel benyújtott pályázata révén hozzájárul az évforduló és a
kapcsolódó Komlói Napok rendezvénysorozat sikeréhez.

2.

A Képviselő-testület 6.000.000,-Ft visszatérítendő működési támogatást biztosít az 1.
határozati pont szerinti pályázat megelőlegezésére.
Fedezetként a tárgyévi egyező összegű visszatérülést jelöli meg.

3.

A visszafizetés határideje a támogatás folyósítását követő 3. munkanap, illetve
legkésőbb 2021. december 28. napja.

4.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

5.

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor az előirányzat-változások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve a rendeletmódosítás tekintetében 2021. szeptember 30.
Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2021. augusztus 23.
Polics József
polgármester
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Tisztelt Kedvezményezett!
Tájékoztatjuk, hogy az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása programra benyújtott fenti
azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási kérelme a formai ellenőrzést követően érvényesnek
bizonyult, valamint a Támogató fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és
utalványozási, felosztási szabályzatában meghatározott döntéshozó által meghozott döntése alapján 6 000
000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A támogatási jogviszony létrejöttének feltétele támogatói okirat kibocsátásához szükséges,
alábbiakban részletezett dokumentumok megfelelő kitöltése, illetve benyújtása.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - könnyített eljárásrenddel - lehetősége
van arra, hogy a támogatói okirat kibocsátásához szükséges dokumentumokat kizárólag
elektronikus úton nyújtsa be.
Ennek megfelelően kérjük, hogy az alább megjelölt dokumentumokat az EPER „Dokumentum beküldő”jén keresztül - teljes terjedelemben, olvashatóan, az eredeti tartalom változatlan visszaidézésére
alkalmas formában - szkennelve csatolni szíveskedjen jelen levél kiküldésétől számított 8 napon
belül! Amennyiben a kért összes dokumentum kizárólag az EPER „Dokumentum beküldő”-jén
keresztül csatolásra került (és postai úton nem kerülnek benyújtásra), akkor ennek tényéről - a fent
megjelölt időpontig – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt a palyazat@emet.gov.hu e-mail címen
értesíteni szükséges, annak érdekében, hogy azok ellenőrzése megkezdődhessen. Az értesítő levél
tárgyában a pályázat fenti azonosítójának megjelölése szükséges!
a) A szervezet létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának eredeti, 90 napnál nem régebben kiállított példánya (egyházfőhatósági kivonat
amennyiben a Kedvezményezett egyház, egyházi fenntartású intézmény és nem szerepel az Egyházi

Nyilvántartó rendszerben). A dokumentumot az EPER „Dokumentum beküldő”-jén keresztül
szkennelve szükséges csatolni és postai úton szükséges beküldeni az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére.

A jogszabályon alapuló, közhiteles, online nyilvántartásokban nyilvántartott szervezetek (Magyar
Államkincstár által nyilvántartott szervezetek, illetve a civil szervezetek közhiteles bírósági
nyilvántartásában nyilvántartott szervezetek), valamint az Egyházi Nyilvántartó rendszerben
nyilvántartott szervezetek adatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ellenőrzi, így a nyilvántartásba
vételt igazoló, eredeti dokumentumok EPER „Dokumentum beküldő”-jén keresztül történő csatolása nem
szükséges.

A veszélyhelyzetre tekintettel a fentiekben meghatározott, eredeti dokumentum helyett elfogadható az
eredeti létesítő okirat Kedvezményezett által, annak benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben
hitelesített másolata, amennyiben az abban foglalt adatokban változás nem történt. (658/2020. (12.24.)
kormányrendelet szerinti nyilatkozat sablon elérhető a lentiekben megjelölt oldalon.) A dokumentumot az
EPER „Dokumentum beküldő”-jén keresztül szükséges szkennelve feltölteni. A Kedvezményezett által
hitelesített dokumentum csak a jelen támogatás keretében használható, a következő 3 évben ennek
elfogadását kérni más támogatáshoz nem lehet.

b) A képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy az aláírás-minta közjegyző
által hitelesített másolata, illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta,
mely kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál
régebbi. Az eredeti dokumentum(ok) beküldésével egy időben az EPER „dokumentum beküldő”-n keresztül
felcsatolandók! A banki aláíró kartont jogszabályváltozás miatt nem áll módunkban elfogadni.

A veszélyhelyzetre tekintettel a fentiekben meghatározott, eredeti dokumentum helyett elfogadható az
eredeti aláírás minta Kedvezményezett által, annak benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben
hitelesített másolata, továbbá nyilatkozat arról, hogy az abban foglalt adatokban változás nem
történt. (658/2020. (12.24.) kormányrendelet szerinti nyilatkozat sablon elérhető a lentiekben megjelölt
oldalon.) A dokumentumokat az EPER „Dokumentum beküldő”-jén keresztül kell szkennelve csatolni. A
Kedvezményezett által hitelesített dokumentum csak a jelen támogatás keretében használható, a következő
3 évben ennek elfogadását kérni más támogatáshoz nem lehet.

Amennyiben az eredeti aláírási címpéldány/aláírás-minta, létesítő okirat vagy jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat elfogadásra került az elmúlt három évben, és
azok adataiban változás nem következett be, úgy a támogatói okirat kibocsátása során a felsorolt
dokumentumok helyett elfogadható a hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozat azok
változatlanságáról. A korábban kiállított banki aláíró kartont jogszabályváltozás miatt nem áll módunkban
elfogadni, új aláírási címpéldány csatolása szükséges, mely a b) pontban foglaltaknak megfelel. A
nyilatkozatban szükséges annak a pályázatnak az azonosítószámát feltüntetni, melyhez a
korábbiakban eredeti példányként benyújtásra került a vonatkozó dokumentum (aláírási
címpéldány/aláírás-minta, vagy létesítő okirat/nyilvántartásba vételt igazoló okirat), szükséges továbbá a
dokumentumok változatlanságáról nyilatkozni és kérni azok elfogadását jelen – támogatási igény
azonosítóval megjelölt - támogatáshoz. A veszélyhelyzetre tekintettel a fentiekben meghatározott,
eredeti nyilatkozat helyett elfogadható annak az eredeti tartalom változatlan visszaidézésére alkalmas

elektronikus példánya is, mely dokumentumot az EPER „Dokumentum beküldő”-jén keresztül szükséges
szkennelve feltölteni. (Nyilatkozat korábban benyújtott dokumentumok változatlanságáról c. sablon
elérhető a lentiekben megjelölt oldalon.)

c) Amennyiben az EPER regisztrációs adatai elavultak (pl. telefonszám- címváltozás), nem felelnek
meg a valóságnak (pl. hivatalos képviselő személye-, székhely változás esetén) vagy nem teljes körűek (pl.
székhelytől eltérő levelezési cím kerülhet megadásra), úgy a Saját adatok menüpontban elvégzett
módosítást követően mentse el az adatokat, majd a Reg.nyilatkozat menüpontból nyomtassa ki
a regisztrációs nyilatkozatot és egy cégszerűen aláírt eredeti példányban juttassa el a Támogatáskezelő
részére.

A veszélyhelyzetre tekintettel a fentiekben meghatározott, eredeti dokumentum postai úton történő
benyújtása helyett elfogadható az aláírt, dátummal ellátott regisztrációs nyilatkozat EPER „Dokumentum
beküldő”-jén keresztül történő csatolása is. A beküldés tényéről a Támogatáskezelőt haladéktalanul
a palyazat@emet.gov.hu e-mail címen értesíteni szükséges, hogy ellenőrzése megkezdődhessen.

d) Nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról szóló dokumentum aláírt példányát
az EPER „Dokumentum beküldő”-jén keresztül szükséges szkennelve feltölteni. (Nyilatkozat az
Általános Szerződési Feltételek elfogadásáról c. sablon elérhető a lentiekben megjelölt oldalon.)

A fentiekben felsorolt nyilatkozatok sablonjai https://emet.gov.hu/eloado-muveszeti-szervezetektobblettamogatasa-2021-evi-egyedi-tamogatasi-rendszer/ oldalon érhetőek el.
Amennyiben más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve
támogatásban részesül a kérelme és azt igénybe kívánja venni, a hátrányos jogkövetkezmények
elkerülése végett, kérjük jelen támogatás vonatkozásában éljen az önkéntes lemondás
lehetőségével.
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 53. § alapján az államháztartás
központi alrendszeréből a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai
összehangolása, az azonos projekt célok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a társadalmi
és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter szakmai monitoring rendszert működtet. A támogatás
nyújtásának feltétele a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter jóváhagyása,
a jóváhagyás megtagadása esetén a támogatási döntés hatályát veszti.
Kérjük, hogy a támogatási igényével kapcsolatos összes dokumentumon mindig tüntesse fel a pályázati
azonosítót, és postai küldeményeit az alábbi címre postázza:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Előadó-művészeti többlettámogatás
1391 Budapest, Pf. 247.
A támogatói okirat kibocsátásához beérkezett dokumentumokat megvizsgáljuk, és amennyiben a szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, 7 napos határidővel, egy alkalommal
hiánypótlásra szólítjuk fel. A felszólítás elektronikus úton kerül kiküldésre.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a támogatási döntés hatályát veszti, ha a jelen értesítés kiküldésétől számított
határidőt követő további 30 napon belül a támogatási igény benyújtójának mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból a támogatói okirat nem kerül kiadásra, így a támogatási jogviszony nem jön létre.
A támogatási jogviszony létrejöttének és a támogatás folyósításának előfeltétele a támogatói okirat
kibocsátása és hatályba lépése, vagyis jelen levelünkben jelzett dokumentumok teljes körűen beküldésre és
a Támogatáskezelő által elfogadásra kerültek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a fenti
dokumentumokat határidőre nem nyújtja be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére és a támogatói
okirat kibocsátására, valamint a támogatás 2021. évben történő folyósítására nem kerül sor, úgy a
támogatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak minősül, amely az államháztartásról szóló

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján elvonásra
kerülhet.
Amennyiben kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, további információt a palyazat@emet.gov.hu e-mail
címen kaphatnak.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Üdvözlettel:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

