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Iktatószám: BMÖGF/403-16/2020

A Belügyminisztérium a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása
keretében kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRATOT
1. A központi költségvetés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján kötött,
hatályban lévő közszolgáltatási szerződés esetében, a közszolgáltatónak a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló
2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 3. § (5) és 10. § (5) bekezdésekben előírt feladatainak tárgyévi
térítésmentesen ellátásához a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapot szerinti – a közszolgáltatási díjból befolyó
bevétellel csökkentett, továbbá az előző évi támogatás elszámolását követően az előző évi tényadatok alapján meg
nem igényelt összeggel növelt – nettó közszolgáltatási díjnak megfelelő összeget biztosít az ellátásért felelős
önkormányzaton keresztül.

2. A Belügyminisztérium, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) rögzíti, hogy Eperjes Község Önkormányzata
(a továbbiakban: Kedvezményezett) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. mellékletének I. 2. pontja alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi
ellátásának támogatására kiadott 2020. évi Pályázati Kiírásra pályázatát az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben 478044 igénylésazonosító számon a Pályázati Kiírásban foglaltaknak megfelelően benyújtotta..

3. Jelen támogatói okiratban a Támogató a Kedvezményezettet a benyújtott pályázata alapján a 2020. június 11.
napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 182 672,- Ft, azaz egyszáznyolcvankettőezer-hatszázhetvenkettő forint
– vissza nem térítendő támogatásban részesíti az alábbiak szerint.

OROS-KÉMÉNY BT.

Támogatás összege
(Ft)

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2020. évi térítésmentes ellátásához a pályázatban megadott,
becsült adat alapján a támogatás összege

182 672

a 2019. évre vonatkozó támogatás elszámolását követően a 2019. évi tényadatok alapján meg
nem igényelt támogatás összege

0

a 2020. évben folyósítandó támogatás összege összesen

182 672

4. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja egy összegben a
Kedvezményezett fizetési számlájára, a támogatói okirat hatályosulását követő 5 munkanapon belül.
5. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét a Kedvezményezett a beérkezést követő 2
munkanapon belül köteles továbbutalni a közszolgáltató(k)nak. A Kedvezményezett az utalás(ok)ról szóló
bankszámla kivonat(ok) hiteles másolatát (banki igazolás(oka)t) azok megérkezését követő 2 munkanapon belül
köteles a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához BELUGY elnevezésű (KRID azonosító:
629214158) hivatali kapuján keresztül megküldeni.
6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2020. évi térítésmentes ellátásához a pályázatban megadott, becsült adat
alapján nyújtott támogatás 2020. január 01. és 2020. december 31. között, illetve ha a közszolgáltatási szerződés 2020.
december 31. előtt megszűnik, akkor a szerződés megszűnéséig elvégzett, Kstv. 3. § (5) és 10. § (5) bekezdésekben
előírt feladatok térítésmentes ellátásához használható fel.
7. A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért
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8. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési
beszámoló keretében és rendje szerint számol el.
9. A Kedvezményezett 2021. január 31-éig elektronikus beszámolót nyújt be az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2020. évi térítésmentes ellátásához a pályázatban megadott, becsült
adat alapján nyújtott támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű
felhasználásáról. Az elektronikus beszámoló benyújtásának módját és a beszámolóhoz szükséges dokumentumokat a
Pályázati Kiírás 12. pontja határozza meg.
A beszámoló akkor tekinthető benyújtottnak, ha a Kedvezményezett az ebr42 rendszer által automatikusan generált
Nyilatkozatot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs
rendszerben elektronikusan aláírja, és 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 az „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.
10. A 2020. december 31-e előtt megszűnő közszolgáltatási szerződések esetén a szerződés megszűnését követő 15
napon belül a közszolgáltató végelszámolást készít, mely alapján a Kedvezményezett a 9. pontban rögzített módon a
megszűnéstől számított 30 napon belül benyújtja a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolót.
11. Az Igazgatóságnak 10 munkanap áll rendelkezésre a beszámolónak az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára.
A felülvizsgálat eredményéről az Igazgatóság a felülvizsgálati adatlap csatolásával értesíti a minisztert. A beszámoló
részbeni vagy teljes elfogadásáról a miniszter dönt, mely döntésének megalapozásához a Támogató a
Kedvezményezettet további dokumentumok benyújtására szólíthatja fel. A Támogató a támogatás felhasználásról
készített elszámolás elfogadásáról szóló döntéséről írásban értesíti a Kedvezményezettet.
12. A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói okiratban meghatározottak szerint
teljesült, és a Kedvezményezettnek a bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Támogató elfogadta.
13. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése alapján a
támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása
esetén a Kedvezményezett a költségvetési támogatás összegét ügyleti kamattal, késedelmes fizetés esetén késedelmi
kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
14. 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.
15. A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatási iratokat, valamint a támogatási összeg felhasználását
alátámasztó bizonylatokat teljes körűen, a mindenkori iratkelezési szabályoknak megfelelően kezelni, és a támogatás
elszámolását követő 10 naptári évig hiánytalanul megőrizni.
16. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján jelen támogatási jogviszony a támogatói okirat közlésével jön létre. A
támogatási jogviszony létrejöttéhez a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is szükséges.
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17. Ha a Kedvezményezett ezen elektronikus úton közölt Támogatói Okirattal összefüggésben 2020. június 17-én
12:00 óráig nem tesz nyilatkozat formájában észrevételt az ebr42 információs rendszeren keresztül, azt a Támogató a
Támogatói Okirat elfogadásának, egyben a fenti feltételeknek való megfelelés kinyilvánításának tekinti.

18. A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben az Áht., Ávr., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak, valamint a Pályázati Kiírás rendelkezéseit
kell alkalmazni.
19. 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 a
támogatás kötelezettségvállalására Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár jogosult.
20. Jelen okirat elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a Kedvezményezett
részére és a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére.

Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll:

Jogi ellenjegyzés:

dr. Papp Emese

dr. Szabó Zsuzsanna

főosztályvezető
Önkormányzati Gazdasági Főosztály

Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

Budapest, 2020. június 11. nap

Budapest, 2020. június 15. nap

Elektronikusan aláírta: Pogácsás Tibor János
Elektronikus aláírás ideje: 2020.06.17 12:32:51 CEST

3/3

