A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 20/2019.
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13. napján,
15,00 órakor megtartandó ülésére

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása
érdekében adásvételi szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Dr. Antal Zsolt polgármester
Készítette: Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos
Törvényességi ellenőrzést végezte: --------------Tárgyalja:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság:
Humán Bizottság:

2019. február 12.
2019. február 11.

Tisztelt Képviselő-testület!
Decs Nagyközség Önkormányzatához 2018. október 15-ig 433 korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült háztartás tett igénybejelentést. A Belügyiminisztérium a
BMÖGF/69-79/2018. számú támogatói okiratában Decs Nagyközség Önkormányzatának –
433 háztartás igénybejelentését figyelembe véve - 5.196.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújtottnyújtott.
Decs Nagyközség Önkormányzata a kapott támogatást – a kizárólag a 2018. október
15-éig igénybejelentést tett - 433 háztartás, 12.000,- forint/háztartás összegű természetbeni
támogatására használhatja fel. A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz
történő szállítási költségeinek fedezésére, az a támogatásban részesülő háztartást terheli. A
Az önkormányzatnak szerződést kell kötnie a tüzelőanyagot természetben biztosító
gazdálkodó szervezettel, melyben rögzítésre kerül, hogy az érintett háztartásoknak legkésőbb
2019. december 15-éig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét.
A Nyírségi Bioenergia Kft. (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 269.) kedvező ajánlatott
tett önkormányzatunknak az általuk gyártott – minőségi tanúsítvánnyal rendelkező – fabrikett
megvásárlására, valamint ennek ingyenes szállítására. (Az ajánlat, valamint az ajánlat
elfogadása esetén kötendő szerződés tervezet az előterjesztés melléklete)

Kérem a Tisztelt a képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a
határozati javaslat elfogadásáról

Határozati javaslat
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása
érdekében adásvételi szerződés megkötéséről
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Belügyminisztérium által BMÖGF/69-79/2018. szám alatt - a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő tüzelőanyagot felhasználó háztartások egyszeri
támogatására – kiadott támogatói okiratában biztosított 5.196.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatás felhasználása érdekében fabrikett
megvásárlását határozza el a Nyírségi Bioenergia Kft-től (4400
Nyíregyháza, Debreceni u. 269.) az alábbiak szerint:
433 háztartás részére 140 kg/háztartás, összesen 60.620 kg,
67,5 Ft + ÁFA/kg, azaz 4.091.850,- Ft + ÁFA, összesen 5.196.650,- Ft
áron, ingyenes szállítással
b) a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő tüzelőanyagot felhasználó háztartások egyszeri
támogatásához kapott vissza nem térítendő támogatás bruttó 5.196.000,Ft és a fabrikett vételára, bruttó 5.196.650,- Ft közötti bruttó 650,- Ft
különbözetet saját forrásból biztosítja az önkormányzat 2019. évi
költségvetésében.
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy az a) pontban foglalt feltétekkel a
jegyzőkönyv mellékletét képező adás vételi szerződést aláírja.

Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Dr. Antal Zsolt polgármester
Határozatról értesül: Nyírségi Bioenergia Kft.
polg. hiv. pü.-i osztály
irattár

