1. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 29-én tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy: A téli rezsicsökkentésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm.
határozat (továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a
belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az előzetes igénybejelentéssel
érintett háztartások számára természetbeni támogatás biztosítása céljából háztartásonként 12
000 forint összegű költségvetési támogatást nyújtson a települési önkormányzatoknak a
költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó
támogatói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019.
december 31.
A Korm. határozat 4. pontja alapján a Kormány felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a
költségvetési támogatás elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok
figyelembevételével alakítsák ki, és jelezzék, hogy az igénybejelentés feltétele annak
tudomásulvétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.
A fűtőanyag szállításra árajánlatokat kértünk, mely az előterjesztés melléklete.
Kérem, a T. Képviselő-testület, hogy a téli rezsicsökkentés szabályainak helyi végrehajtására a
mellékelt rendelet tervezetet elfogadni és az árajánlatok alapján a fűtőanyagot szállító
vállalkozást kiválasztani szíveskedjenek.
Káptalantóti, 2019. január 15.

Csom Károlyné
polgármester

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (…..) önkormányzati rendelete
a 2018. évi téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban meghatározott
feladatainak végrehajtása céljából, a 2018. évi téli rezsicsökkentésben nem részesült
háztartások egyszeri támogatásának elosztásáról és feltételeiről a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Polgármester 2019. január 31-ig igazolást (a továbbiakban: Igazolás) ad ki az előzetes
igényfelmérés során, 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm.
határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) meghatározott támogatás egy háztartásra eső
összegéről (12.000 Ft).
(2) Az Igazolás tartalmazza:
a) igényfelmérés során bejelentett személy nevét és lakcímét,
b) a támogatásra jogosult háztartás címét,
c) a tüzelőanyag juttatás formáját.
(3) Az Igazolás 2019. december 15-ig használható fel.
(4) A Polgármester - a képviselő-testület felhatalmazása alapján - a tüzelőanyag természetbeni
biztosítására a tüzelőanyag kereskedésre jogosult gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban:
Gazdálkodó szervezet) megállapodást köt.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott megállapodásban a támogatás felhasználására
vonatkozó feltételeket úgy kell szabályozni, hogy
a) az Igazolás felhasználása során az ellenérték nem tartalmazhatja a támogatásra
jogosult háztartás részére történő kiszállítás költségét.
b) a Gazdálkodó szervezet a megállapodás megkötésétől az Igazolás
felhasználhatóságának idejéig folyamatosan rendelkezésre tart a megállapodásban
meghatározott mennyiségű tüzelőanyagot.
(6) A Gazdálkodó szervezet 2019. december 15-ig biztosítja az általa a megállapodásban
vállalt tüzelőanyag átvételének a lehetőségét. Káptalantóti Község Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) a ténylegesen átadott tüzelőanyagok ellenértékét a
megállapodás megkötését követően havonta fizeti meg az Igazolások alapján. Az utolsó
kifizetést legkésőbb 2019. december 31-ig teljesíteni kell.

2. §
(1) Az igazolás a természetbeni támogatás egyszeri felhasználására jogosít és nem ruházható
át.
(2) Az Önkormányzat 2019. február 10-ig tájékoztatja az igénybejelentést benyújtó
háztartásokat a támogatás átvételének feltételeiről.
(3) Az Igazolás felhasználása során a Gazdálkodó szervezet köteles átvételi elismervénnyel
igazolni, hogy a jogosult háztartás részére adta át az Igazolás szerinti tüzelőanyagot.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. június 30-én hatályát veszti.

Keszei Endre Tibor
polgármester

Lutár Mária
jegyző

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2019. ………..

Lutár Mária
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a 2018. évi téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása
nincs.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti, egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletnek alkalmazása adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén
várható következmények:
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében hozott 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 4.
pontjában a Kormány felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a költségvetési támogatás
elosztásának módját és feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével alakítsák ki.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel.

Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (I. …..) önkormányzati rendelete
a 2018. évi téli rezsicsökkentés végrehajtásának helyi szabályairól
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban meghatározott
feladatainak végrehajtása céljából, a 2018. évi téli rezsicsökkentésben nem részesült
háztartások egyszeri támogatásának elosztásáról és feltételeiről a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Polgármester 2019. február 15-ig igazolást ad ki az előzetes igényfelmérés során, 2018.
október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm.
határozat) meghatározott támogatás egy háztartásra eső összegéről (12.000 Ft).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolás tartalmazza:
a) igényfelmérés során bejelentett személy nevét és lakcímét,
b) a támogatásra jogosult háztartás címét,
c) a tüzelőanyag juttatás formáját.
(3) A jelen rendeletben meghatározott igazolás 2019. december 15-ig használható fel.
(4) A Polgármester - a képviselő-testület felhatalmazása alapján a tüzelőanyag
természetbeni biztosítására a tüzelőanyag kereskedésre jogosult gazdálkodó szervezetekkel (a
továbbiakban: Gazdálkodó szervezet) megállapodást köt.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott megállapodásban a támogatás felhasználására
vonatkozó feltételeket úgy kell szabályozni, hogy
a) az (1) bekezdésben meghatározott igazolás felhasználása során az ellenérték nem
tartalmazhatja a támogatásra jogosult háztartás részére történő kiszállítás költségét.
b) a Gazdálkodó szervezet a megállapodás megkötésétől az igazolás
felhasználhatóságának idejéig folyamatosan rendelkezésre tart a megállapodásban
meghatározott mennyiségű tüzelőanyagot.
(6) A Gazdálkodó szervezet 2019. december 15-ig biztosítja az általa a megállapodásban
vállalt tüzelőanyag átvételének a lehetőségét. Káptalantóti Község Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) a ténylegesen átadott tüzelőanyagok ellenértékét a
megállapodás megkötését követően kéthetente fizeti meg, az átvételi elismervények alapján.
Az utolsó kifizetést legkésőbb 2019. december 31-ig teljesíteni kell.

2. §
(1) A jelen rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott igazolás a természetbeni támogatás
egyszeri felhasználására jogosít és nem ruházható át.
(2) Az Önkormányzat 2019. február 15-ig tájékoztatja az igénybejelentést benyújtó
háztartásokat a támogatás átvételének feltételeiről.
(3) Az utalvány felhasználása során a Gazdálkodó szervezet köteles átvételi elismervénnyel
igazolni, hogy a jogosult háztartás részére adta át az igazolás szerinti tüzelőanyagot.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. június 30-án hatályát veszti.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2019. január …

Lutár Mária
jegyző

Megállapodás

Létrejött egyrészről Káptalantóti Község Önkormányzata (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.
adószám: 15427906-1-19) mint megrendelő képviseletében Csom Károlyné polgármester (a
továbbiakban: Megrendelő)
másrészről Tördemic Tüzép Kft. (8263 Badacsonytördemic, Szent István u. 77., adószám:
11330387-2-19, cégjegyzékszám: 19 09 501695) mint szállító képviseletében Csonka László
ügyvezető (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban együtt : Szerződő felek) az alábbi
tartalommal.
Felek a Belügyminisztérium téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása keretében biztosított
juttatás igényjogosultak számára történő természetbeni biztosítása érdekében együttműködnek.
1. A megállapodás tárgya a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások részére tüzelőanyag szállítása.
1.1 tűzifa: 62 db háztartás részére, 12.000 Ft/háztartás = 744.000 Ft (400 kg/háztartás)
1.2 propán-bután palackos gáz: 35 db háztartás részére, 12.000 Ft/háztartás = 420.000 Ft (3 palack
csere/háztartás)
1.3 szén: 1 db háztartás részére, 12.000 Ft/háztartás = 12.000 Ft ( Cseh barnaszén: 207 kg/háztartás,
Lengyel szén: 144 kg/háztartás)
1.4 fabrikett: 1 db háztartás részére, 12.000 Ft/háztartás=12.000 Ft (12 csomag/háztartás (10
kg/csomag)
értékű fűtőanyag beszerzése és értékesítése.
2. Megrendelő vállalja, hogy a Szállító árajánlata szerint, a háztartásonkénti 1.500,- forintos
fuvarköltséget kifizeti.
3. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a szerződésben vállalt
termék beszerzését, értékesítését, szállítását.
4. Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott fűtőanyagok ellenértékét a Szállító által
Megrendelőhöz benyújtott számla alapján a számla beérkezésétől számított 8 napon belül Szállító
11748052-20043276 számú bankszámlájára történő utalással kiegyenlíti az alábbiakban részletezett
feltételek teljesülése mellett. Az ehhez szükséges fedezet Megrendelő rendelkezésére áll.
5. Szállító vállalja, hogy a Megrendelő által kibocsátott 12.000 Ft fűtőanyag átvételére jogosító
„Igazolás” szerinti tüzelőanyag átvételének lehetőségét 2019. december 15. napjáig biztosítja.
6. A kiadott tüzelőanyagról a vállalkozó kéthetente az Önkormányzat nevére számlát állít ki,
melyet megküld az Önkormányzat részére, a számlához mellékeli az adott hónapba kiadott
tüzelőanyagra vonatkozó nyilvántartást. Az Önkormányzat a számla ellenértékét a vállalkozó
számára a megjelölt fizetési határidőig köteles megfizetni.
7. A Megrendelő részéről kibocsátott névre szóló igazolásminta a szerződés mellékletét képezi. A
kibocsátott Igazolások hitelességét a Megrendelő képviselőjének aláírása és bélyegzőlenyomata
tanúsítja.
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8. Szállító a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott listán az Igazoláson feltüntetett fűtőanyag
igényjogosult magánszemély részére történő átadásának napját feltünteti, egyidejűleg az Igazolást
az igényjogosulttól átveszi, a fűtőanyag átvételt az igényjogosult a lista aláírásával igazolja. Szállító
a 3. pontban meghatározott számlához mellékeli az igényjogosulttól átvett Igazolást és az átvételt
igazoló lista másolatát.
9. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számlához csak teljes értéken
beváltott Igazolvány csatolható. Részben beváltott, vagy nem a Megrendelő eredeti aláírását és
bélyegzőjét tartalmazó Igazolvány nem számlázható.
10. A csak részben, vagy teljes mértékben beváltott Igazolást az igényjogosult magánszemély a
Szállítónak átadja, aki azt a számlázásig őrzi.
11. Szállító az ezen Megállapodás alapján kiadott tüzelőanyagokról naprakész nyilvántartást vezet,
amit kérésre a Megrendelő képviselőjének bemutat.
12. Felek tudomással bírnak arról a belügyminisztériumi kikötésről, miszerint az Igazolás értéke a
tüzelőanyag igényjogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére nem fordítható, a szállítás
költsége az igényjogosultat terheli, továbbá, hogy a támogatás nem ruházható át.
Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

Káptalantóti, 2019. január 30.

Csom Károlyné
polgármester

Csonka László
ügyvezető
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