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Melléklet: Pályázati kiírás 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. július 31. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat 

benyújtásáról. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9 pontja alapján a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására.  

 

A pályázat keretében az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési 

önkormányzata szociális célú tűzifavásárlásához vagy barnakőszén vásárlásához kapcsolódó 

támogatást nyerhet el. 

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 3.000.000.000,-Ft fejezeten 

belüli átcsoportosítás eredményeként további 2.000.000.000,-Ft, így összesen 5.000.000.000,-

Ft áll rendelkezésre. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

A támogatás mértéke Harkány Város Önkormányzat esetében kemény lombos fafajta 

esetében 17.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA, lágy lombos fafajta esetében 10.500,-Ft/erdei m3 + 

ÁFA. Tekintettel arra, hogy Harkány település nem szerepel a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. 

melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok között, így 

vonatkozik rá az, hogy a támogatás felhasználásának további feltétele, hogy kemény lombos 

fafajta esetében 1.000 Ft/ erdei m3 + ÁFA, lágy lombos fafajta esetében 1.000,-Ft/erdei m3 

+ ÁFA mértékű önrész vállalása szükséges.  

 

A pályázati kiírás szerint az igényelhető mennyiség az önkormányzat által a 2018-as évben 

foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga (0 fő), az önkormányzat 2017. évi 

OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma (75 fő), az 

önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak száma, osztva hárommal (77 fő osztva hárommal: kerekítve 26 fő), 

illetve a 2019. január 1-ei lakosságszámból a 80 év felettiek (254 fő) korcsoportos adatának 

együttes száma osztva kettővel (127 fő) alapján kerül meghatározásra.  

 

Az ebr-r felületen rögzített pályázati adatlap alapján maximálisan 408 erdei m3 tűzifa 

igénylésére lehet jogosult az Önkormányzat, amely mennyiség a pályázati kiíráshoz igazítva, 

a fent írt feltételeknek megfelelő lakossági és közfoglalkoztatott adatok alapján teremtődik.  

 

Keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet 

az önkormányzat. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei 

m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. 



 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság és a 2019. 

évi igénylés részletes feltételeit –legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon 

hatályba lépő- rendeletben szabályozza, akként, hogy  

 

a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 

 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 

 

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 

 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

Harkányban a Hivatal által kigyűjtött statisztikai adatok alapján 2019. július 01. napján 28 fő 

részesül lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban és 29 fő gyermek rendelkezik 

halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó határozattal. Az esetlegesen 

felmerülő ellátási igényekhez igazodva 2019. 07. 15. napján jogsegély kérelemmel fordultunk 

a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatalához, amelyben kértük, hogy 

szíveskedjenek adatot szolgáltatni arról, hogy hány harkányi lakcímmel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező lakos bír aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosító 

érvényes és hatályos határozattal. Az előzetes szóbeli tájékoztatás alapján Harkány 

vonatkozásában a 2017-es évben 75 fő, a 2018-as évben 70 fő és a 2019-es évben 68 fő 

rendelkezik aktív korúak ellátására és  a 2017-es évben 7 fő, a 2018-as évben 9 fő és a 2019-es 

évben 6 fő időskorúak járadékára jogosító határozattal. A 80 év felettiek száma 254 fő, amely 

elosztva kettővel 127 főt jelent. Fent írt statisztikai adatokat összesítve 131 fő az, akit az 

esetlegesen beérkező kérelmek alapján az elbírálásnál és a kiosztásnál előnyben kell 

részesíteni. A támogatásban részesülő személyek között előfordulhat, hogy an átfedés az 

egyes háztartások között, így ez a létszám kevesebb is lehet. 

 

Tájékoztatásul a tavalyi évben 98 erdei m3-re nyert el támogatást az önkormányzat. Az elnyert 

98 erdei m3 fát igen nehézkesen, több esetben a rászoruló családok Hivatal általi felkeresését 

követően sikerült csak kiosztani, így mindenképpen javasoljuk, hogy a valós igényekhez 

igazodva történjen meg az igénylés. A fent írt statisztikai számadatok és az ellátottanként 

legfeljebb 2 erdei m3 kiosztásának lehetőségével számolva, figyelemmel, javasoljuk, hogy a 

maximálisan igényelhető 408 erdei m3-ből 150 erdei m3-re nyújtsa be igényét a Képviselő-

testület. Ezen mennyiséggel biztosítva lenne a szociálisan rászorult ellátotti kör tüzelőanyag 

ellátása. 

 

A pályázatot elektronikusan és papír alapon a Kincstár területileg illetékes szervéhez is be kell 

nyújtani, az elektronikus rögzítés határideje 2019. augusztus 01. 16.00 óra, a papír alapúé 2019. 

augusztus 02. A határidők jogvesztők. 

 

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a 

miniszter állapítja meg, akként, hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 



erdei m3 alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen 40 erdei m3 alatti 

mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, 

a közfoglalkoztatottak 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított 

arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. A felosztás alapján 

a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A 

miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet. 

 

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok 

miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2019. augusztus 30. 

napjáig. A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs és kifogás benyújtására 

sincs lehetőség. 

 

A támogatást a kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 

cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 

nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos 

vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5 %-a lehet a nem 

kemény lombos fajokból származó fafajta. Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több 

tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő 

tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja 

beszerezni. 

 

A tűzifa kiosztásának határideje: 2020. február 17. napja. A tűzifa szállításának költségei a 

kedvezményezettet terhelik. A támogatás teljes összegének pénzügy felhasználása legkésőbb 

2020. március 31-éig történhet meg. 

 

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy 

példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi 

elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a 

tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét. 

 

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat megvitatását és annak elfogadását. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról. 

 

1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be 150 

erdei m3 kemény lombos tűzifára a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására, melyhez önerőként 1.000,-Ft/erdei m3+áfa megfizetését vállalja. 

 

2.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázati kiírás 6. 

pontjában írtakat, miszerint a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 
      Felelős:     Azonnal 

      Határidő:Polgármester 



Pályázati Kiírás 

2019. június ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet -  az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével -  a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti

A települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Avr.) 

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a 
Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre 
többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a 
legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások 
tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2019. január l-jei adatai alapján az 5000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy 
barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 1. 9. pont alapján a pályázati célra 3 000,0 millió forint, fejezeten 
belüli átcsoportosítás eredményeként további 2 000,0 millió Ft, így Összesen 5.000,0 millió forint áll 
rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2019. január l-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg 
nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az Önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a 
továbbiakban együtt: ellátott):

• az önkormányzat 2018.évi átlagos közfogíalkoztatotti létszám adata,
• az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában 

részesülők száma,
• az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
• a 2019. január 1-ei íakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei nrVellátott tűzifa 
mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei 
nrVel látott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6



q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő 
lakosságszámot meg nem ha ladó települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség 
meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke 

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési 
Önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 18 000 Ft/erdei in3+áfa, lágy lombos 
fafajta esetében 11 500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 
17 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 10 500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 
Ft/q+áfa.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, 
a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta 
esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2019. évi 
igénylés részletes feltételeit -  legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő 
-  rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, 
időskorúak járadékára, vagy -  tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 
nyújtására -  települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt 
élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A Pályázati Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított 
pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2019. augusztus 1. 16:00 óra 

A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2019. augusztus 2.
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A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár 
területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy 
másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap 
érvénytelen.

7. Benyújtandó dokumentumok

Benyújtandó dokumentumok
Benyújtás módja 
P^papír alapon,

EP™ elektronikusan és papír 
alapon is

1 . Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 
kitöltött megfelelő Pályázati Igénylő Adatlap
(kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)

EP

2. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi 
határozat másolata, mely tartalmazza a saját forrás 
biztosítására vonatkozó igazolást

P

3. Az Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok EP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás 
beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a 
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot -  egy másolati példány 
megtartásával -  az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, 
hogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter 
állapítja meg, akként hogy a kemény lombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti 
mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m3 alatti mennyiségek, 
barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt 
meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti 
adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához 
(18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A feloszlás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is 
jogosult. A miniszter a döntése meghozatalkor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok 
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2019. augusztus 30-ig.
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10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus 
támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 5 
munkanapon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása 
esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb Összegű 
támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez 
öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való 
jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül 
utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron 
kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm 
átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására 
fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 
5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnakőszén 
vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott 
követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb 
feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás 
felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2020. február 17-éig osztja ki a 
rászorulók részére, a támogatás teljes Összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2020. március 31- 
éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy 
példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi 
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag 
mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII, törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében 
e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni keli.

A tűzifa, valamint a szén szállításából ~ ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is -  származó 
költségek a Kedvezményezettet terhelik.
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A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 
minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a 
tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves 
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2020. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter 
által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az 
elszámolásban a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre 
hivatkozni kell. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb 
bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2019. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás 
terhére elszámolva” záradékot.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2020. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési 
kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett 
települési önkormányzatot.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a 
támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97-99. §-ban 
meghatározott feladatokat -  a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, 
felmondásának vagy az attól való elállás kivételével -  a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A 
felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot 
követően papír alapon értesíti a minisztert.
Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, 
illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a 
kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a 
Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az 
Aht. 53/A. §-ának és az Avr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság 
útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet -  a késedelmi kamat kivételével -  a Kedvezményezett az Ávr. 99, § (2) 
bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, 
hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az 
Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/44F I 690) fordulhatnak.
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