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Tisztelt Polgármester Úr!

A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium ismét vizsgálta annak lehetőségét, hogy a
szociálisan rászorulókat, egyedül élő idős embereket fenyegető veszélyhelyzet megelőzésére
segítséget nyújthasson a téli időszakban.

A Kormány az 151612014. (IX. 16.) Korm. határozatban döntött a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáről, melynek felhaszná|ására vonatkozó
részletszabályokat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás áről szőIő 4612014. (IX. 25.} BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rögzíti.

Bizonyára Ön számára is ismeretes, hogy a költségvetési fonások szűkösek. Ettől ftiggetlenül
kerestük annak a lehetőségét, hogy a településen élő szociálisan rászorulók részére segítséget
nyújthassunk. A rendelkezésre álló források isme:retében a bejelentett igényeket a Minisztérium a
lehető legnagyobb mértékben igyekszik kielégíteni.

A fentiekre való tekintettel Dr. Pintér Sándor belügyminisáer úr az ebr42 önkormányzati
információs rendszerben 217 220 igénylésazoinosítóval regisztrált, a helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása iránti pályázatukat pozitív
elbírálásban részesítette.

Miniszter Úr döntés alaplán önkormányzatuk résztire 7g0 575 forint összegű vissza nem térítendő
egyszeri támogatás került jóváhagyásra, melyet alz önkotmányzat 83 erdei köbméter lágylombos
tűzifa vásárlásra használhat fel.

Az önkormányzat a támogatást a Rendelet 4. § alapján használhatja fel. A Rendelet
4. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányz::.at a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat
az erdőgazdálkodótól, ha a meghatározott minőség;i követelményeknek megfelelő tűzifát a Rendelet
1. § (2) bekezdésében meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. A települési
önkormányzat a támogatott mennyiségnél több lrarnakőszenet is vásárolhat, ha a meghatározott
minőségi követelményeknek megfelelő barnakőszenet a Rendelet 1. § (2) bekezdésében
me ghatár o zott ámál ke dv e ző b b fe ltéte l ekkel tudj a Ll eszer ezni.
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Atűzifa valamint a szén szállításával kapcsolatoli költségek az önkormányzatot terhelik (Rendelet
5. § (1) bekezdése). A települési önkorrnányzat a szociális célűtűzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kérhet (Rendelet 5. § (2) llekezdése).

A támogatás folyósítására a miniszter utalványor:ása alapján soron kívül egy összegben került sor
(Rendelet 6. §).

Javasolom, hogy az erdőgazdálkodóval a szállitás pontos részleteit előre egyeztessék, különösen a le
és felrakodás részleteit, költségeit. Javasolom továbbá, hogy lehetőség szerint vonják be
a közfoglalkoztatottakat a program lebonyolítá:;ába, ezá|tal mérsékelhetőek a szállításból eredő
költségek. Szükség esetén a közfoglalkoztatoilak segítsék azon egyedülálló idős, rászoruló
lakosokat, akiknek nehézséget okozhat atámogatitsként megítélttűzifa aprítása.

A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát,, illetve szenet
2015. február 15-ig oszthatja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi
felhasználása legkésőbb 2015. március 31-ig történhet meg. A támogatás felhasználásáról
2015. április 15-ig a Magyar Átlamkincstár felé köteles elszámolni, a Rendelet 2. számű
melléklete szerinti adatlapon. A támcrgatási összeg elszámolásához szükséges
az önkormányzat nevére kiállított számla, amely tartalmazza a vásárolt tűzifa m3-ének vagy szén
q-nak mennyiségét, a tűzífa illetve szén fajtáját és a fizetendő összeget (azaz a támogatás és az
önrész összegét összesen), továbbá a jogosultak részére megállapított határozat és az által.uk
átvett tűziÍa illetve szén mennyiségére vonatl<ozó átvételi elismervény hitelesített másolata
a la pj á n ös szesített, p ol gá rmester álta l a|áírt táll|ázat.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatás és az őnrész együttes nettó összege
eléri a közbeszerzésekről sző|ő 20tL évi CVIII. törvényben meghatározott értékbatárt, a
törvényben meghatározottak szerint kell eljárniuk. Tájékoztatom továbbá, hogy a tűzifa vagy
szén vá.sátlása sorá"r, a, szívezer fnrinl.értékhatá.rt meghaladó rnegrendelésére irán_.rulő szerződést
kizárőIag írásban köthető.

Amennyiben az önkorm ányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben használja
fel, annak maradványáről az áIlamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Átrt.; es az államháztartásről szóló törvény végrehajtásáról szőlő 3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) szerint haladéktalanul köteles lemondani és azt visszafizetni. Jogosulatlan
igénybevétel esetén és a visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot kell fizetni.

A költségvetési támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhas znál'ását
a|átámasztő bizonylatok telj es körű megőrzésének határid eje 2017 . december 3 1 -e.

A támogatói okiratban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet, valamint az Áht. es a, Áur.
rendelkezéseit kel l alkalmazn|

Bízom abban, hogy e támogatás hozzájínul a szociálisan rászorulők haztartásaiban a téli ftítési
problémák enyhítéséhez.

Budapest, 2014. október 28.
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