TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA
Értesítem, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) képviseletében
eljáró NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő és Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 103; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048725; adószám:
25456790-2-44 a továbbiakban: Pályázatkezelő)
……………………………… (Név), ……………………………… (felhasználási hely), a továbbiakban: Kedvezményezett)
„Lakossági azbesztmentesítés című pályázati kiírásra beérkezett ……………………………… kódszámú
(Kedvezményezett azonosító) pályázatát (a továbbiakban: Projekt) elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Pályázatkezelő a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően biztosítja a Kedvezményezett részére, az
…………………… számú pályázata szerinti maximum 300 m2 azbeszthulladék térítésmentes elszállítását.
1. Támogató a Tiszta Ország Program keretében kívánja a hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálását
megvalósítani, minek következtében a Pályázatkezelő közreműködésével kívánja támogatni a jogszerű
hulladéklerakás továbbfejlesztését. A Támogató KGEF/1609/2021-ITM_SZERZ iktatószámú Támogatói
Okiratában a fenti szakmai feladat teljesítésével kapcsolatosan felmerülő Pályázatkezelői költségek
megtérülése érdekében Pályázatkezelőt támogatásban részesítette.
2. A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 386651
3. Pályázatkezelő 2022. ……… ………. napján tette közzé a „Lakossági azbesztmentesítés” elnevezésű
Projektet, melyre Kedvezményezett pályázatot nyújtott be, amelyet a Pályázatkezelő a pályázati
felhívásban előírt szakmai kritériumok ismeretében bírált el.
4. A támogatás tárgya a lakossági azbesztmentesítés, amelynek fő célja, hogy a Pályázatkezelő a lakosság
körében képződött azbeszt tartalmú építőanyag hulladékot megfelelő szakértelemmel összegyűjtse,
elszállítsa, majd megszervezze a lakossági azbeszthulladék ártalmatlanítását.
5. A támogatás forrása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
1. melléklet XVII. ITM fejezet, 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 35. Energetikai és fenntarthatósági
ágazati feladatok alcím, 3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport, Tiszta
Ország Program megvalósításával kapcsolatos feladatok, Lakossági azbesztmentesítési program
részfeladata.
6. A támogatás kizárólag 17 06 05 HAK kódú azbeszthulladék elszállítására vonatkozik. A
Kedvezményezett a pályázatában megnevezett helyszínről - ingatlanról - 1 alkalommal kérheti az
azbeszthulladék elszállítását az ártalmatlanító végpontokra maximum 300 m2 mennyiségben. A Támogató
által meghatározott előirányzatok figyelembevételével a Pályázatkezelő kijelenti, hogy az
azbeszthulladék fogalmi körébe jellemzően a tető, kerítés, homlokzatburkolás, válaszfalak, régi
gáztűzhelyekben a sütő környékén található (azbesztlapok) azbesztet tartalmazó építőanyagok
sorolandóak. Az azbesztet tartalmazó 17 06 01 HAK kódú szigetelőanyag, a 17 06 03 HAK kódú egyéb
szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmazza, továbbá a 17 06 04 HAK kódú
szigetelőanyag, amely különbözik a fenti kettőtől jelen pályázatnak nem tárgya.

7.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja ……. év …… hónap …… nap, a megvalósítás
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végső határideje: ……… év ………. hónap …….nap, amely időszak alatt az azbeszthulladék elszállításra kerül.
Felhívjuk a nyertes Pályázó szíves figyelmét, hogy az azbeszthulladék elszállításakor személyesen neki,
mint Kedvezményezettnek, vagy meghatalmazottjának jelen kell lennie.

8.

……………………………………………………… Az azbeszthulladék elszállítását végző Vállalkozó cég neve.

A szállítás pontos időpontjáról az azbeszthulladék elszállítását végző Vállalkozó előzetesen egyeztet majd
a Kedvezményezettel.
Hangsúlyozandó, hogy a teljesítés akkor elfogadott, ha az alább részletezett dokumentációk rendelkezésre
állnak:
- az elszállítást végző vállalkozó által készített fotódokumentáció (előtte-utána fotó),
- átadás – átvételi nyilatkozat, mind a Kedvezményezett, mind a Szállító aláírásával.
Az elszállítást végző vállalkozó a kedvezményezettől semmilyen jogcímen és indokkal nem kérhet és
fogadhat el pénzbeli ellentételezést!
A szállítást végző vállalkozó kizárólag az átadás-átvételi elismervényen feltüntetendő személyes
adatokat (pályázó neve és a pályázat kódszáma) jogosult elkérni, ezen kívül más személyes adatot nem
kérhet!
9. Kedvezményezett a támogatás igénybevétele során köteles jelen Támogatási Okirat és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.
10. Pályázatkezelő visszautasíthatja a Projekt tárgyát képező feladat teljesítését, ha a Kedvezményezett
neki felróható okból megszegi a Pályázati Felhívásban, a Támogatói Okiratban vagy más jogszabályban
foglalt kötelezettségeit.
11. A jelen Támogatói Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében különösen, de nem
kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm.rendelet rendelkezései az irányadóak.
12. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony jelen Támogatói Okirat kiállításával
jön létre, mely elektronikusan kerül megküldésre a Kedvezményezett részére.
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