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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. augusztus 26-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő soron kívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti Tanácskozó termében.

Jelen vannak: Fajka Gábor (később érkezett), Hegyesi József, Szendrei Péter, Szűcs Gergely, Vámosi
Norbert — képviselők
Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Meghívottak: I fő

Szűcs Laios polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy Jászboldogháza képviselőtestülete 7 főből 5 fő van jelen. Az ülés határozatképes.
Joó-Kovács Balázs alpolgármester egyéb más elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni. Fajka
Gáborjelezte, hogy később tud jönni. A meghívót és a napirendekhez tartozó előterjesztést a képviselők
megkapták. Javaslom, hogy a Képviselőtestület a meghívóban lévő napirendeket tárgyalja, Van- e a
napirendekhez kapcsolódóan valakinek más javaslata, kérdése vagy bejelentése?

He2vesi József: Javaslom, bogy az Egyebek napirendben tárgyalja a Képviselőtestület az újonnan
ötletládába érkezett leveleket.

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Az elhangzott javaslattal együtt szavazásra bocsájtom, aki elfogadja a
meghívóban lévő napirendeket, és azt, hogy az Egyebek napirendben tárgyaljuk az újonnan érkezett
ötleteket, az kérem, hogy igennel jelezzen.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2020. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat
Képviselő testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy a mai rendkívüli
ülésen a Szűcs Lajos polgásmester javaslata alapján a inegliívóbaii közölt napirendeket és az Egyebek
napirenden belül tárgyalja a Képviselő-testület Hegyesi József képviselő javaslatára az Ötletláda
érkezetteket is.

Határidő: 2020. 08. 26.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Előterjesztés a Viziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv JBH-IV2021-2035—tervezési időszakra
vonatkozó Felújítási és Pótlási tervrész, valamint Beruházási tervrészének megtárgyalására

Előadó: Tiszamenti Regionálk Vízmű’ek Zárikörűen Működő Részvénytársaság - Szötlősi Péter
Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A napirendhez kapcsolódóan megkaptuk a megtárgyalandó anyagot, melyet a képviselők
részére is megküldésre került. Tisztelettel köszöntöm az ülésen Szöllősi Pétert, aki a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. képviseletében érkezett. Átadom a szót a részére.
Szöllosi Péter: Köszönöm szépen. A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Tiszametiti Regionális
Vízművek Zrt. idén is elkészítette a 2021-2035 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési
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Tervet. 15 évre előre tervezve, a TRV Zn. önkormányzat részére fizetendő 500.000,- Ft/év bérleti díjat
összegyűjtve hosszú távra 15 évre tervezte be. A tervrész három részből áll. Felújítási, pótlási és
beruházási tervrészből. Jászboldogháza esetében beruházásról nem tudunk beszélni. Lehet tervezni
nagyobb beruházást forráshiányként, de nem javasolt, mert honnan teremtené elő az önkormányzat a
beruházás összegét? Rövid, közép, illetve hosszútávról beszélünk. Rövid: a következő egy év.
Rendkívüli eseményeket be kell tervezni rövid, közép és hosszútávra is. 500.000,- Ft rendkívüli
eseményekre került betervezésre (pld. szivattyú meghibásodás). Közép távon szűrőtöltetek cseréjét
Lerveztük. Van még tervezve, de forráshiáriyként van feltüntetve. Az évi 500.000,- Ft összeg nagyon
kevés. A bérleti díjat, illetve a vízdíjat befagyasztották. Emelése nem lehetséges. Csak a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tudja változtatni. Sok éve nem kívánnak változtatni a díjon.
Több megkeresés volt, hogy változtassanak a dfjon, mert az országban a községekben, városokban
nagyon nagy különbségek vannak az ivóvíz díjon. Ugyanazokon az árakon dolgozunk évek óta, amikor
még sem szennyvíz, sem technológiai változás nem volt. Az ivóvízminőség javító programban elkészült
Új technológia üzemeltetése ugyanazon az áron sokszoros veszteséget jelent. A tervrész elkészült.
Kérem, hogy a Képviselőtestületet vitassa meg, és hagyja jóvá. A beruházás nullás, de ebben az esetben
is be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Meghatalmazás esetén a
TRV Zn. benyújtja, de a szakhatósági eljárás díját az önkormányzatnak kell megfizetni. A felújítás,
pótlási tervet a TRV Zrt. adja be, az a ml költségük, és nyújtjuk be a hatóság felé. Ehhez szeretnénk
kérni a Képviselőtestület jóváhagyását.
Szűcs Lajos: Köszönöm Szépen.
HeEvesi József: Mennyi a szakhatósági eljárási díj, amit fizetni kell? Ami az anyagban Úgy került
feltüntetésre, hogy forráshiányos, azt jól értem, hogy ahhoz az önkormányzatnak kell majd
előteremtetnie azt az összeget? Ha az 500.000,- Ft/év keretet túllépjük, akkor a fennmaradó összeget az
önkormányzatnak kell megfizetnie?
Szöllősi Péter: Az eljárási díj összege nem sok, 10 eFt alatt van. Igen, az önkormányzatnak kell
megfizetni. De azok közép és hosszútávra vannak tervezve. A tervet pedig minden évben kell tárgyalnia
a Képviselőtestületnek, ezért ez változhat. Az évi 500.000,- Ft nagyon alacsony. Túllépés esetén
tárgyalunk róla, és reméljük, hogy valamilyen olyan megoldást tudunk találni, amely mindkét félnek
megfelelő lesz.
Szűcs Laios: Az ivóvízellátás jó. A gördülő fejlesztési tervet el kell fogadunk. Arra kaptunk annak
idején ígéretet, hogy 500 eFt bérleti díj megállapítására kerül sor, de ha fel lesz újítva a vízmű Uniós
támogatásból, akkor majd annak arányában a bérleti díj emelkedik. Azt az óta befagyasztották, és nem
emelkedett a bérleti díj. Sajnos nem tudunk mit tenni. Jelentős változást jelentene, ha 4-5 szeres lenne a
bérleti díj. Talán nincs is más olyan település, aki ilyen kevés bérleti díjat kapna.
Szöllősi Péter: Igen szükség volna az emelkedésre, men ha a hálózat régi is, de a vízműnél lévő
technológia teljesen új. Egyszer egységesíteni fogják az ivóvíz árát, men most nagyon változó.
Jászboldogházán úgy gondolom, hogy 1000 Ft volna a reális ár.
Szűcs Lajos: A feladatellátás központosított. Az önkormányzat nem tud rajta változtatni. Az
önkormányzatnak a jogszabályok által előírtakat kell végrehajtani és elfogadni. Probléma esetén, ha a
rendszer meghibásodik, akkor azonnali beavatkozás válik szükségessé, és dönteni kell, hogy kinek kell
majd fizetni.
Szöllősi Péter: Három kút van. Egy kút üzemel, az lett átadva a TRV Zrt-nek. Azon kívül van kettő.
Egyiket nem lehet rákötni a hálózatra, és van egy, amely a strandot működteti. Azt be lehetne vonni, de
nincs felkészítve az új technológiára. Valójában egy kúttal kell megoldani a vízellátást. Nincs tartalék.
Szűcs Laios: Egyéb vélemény, hozzászólás, kérdés van-e? A hozzászólásokkal az írásos előterjesztett
anyagon nem változtattunk. Az írásban megküldött anyagot javaslom elfogadásra. Kérem a
képviselőket, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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70/2020. (VIII. 26.) Képviselőtestületi Határozat
Gördülő Fejlesztési 1erv - JBH-IV vízikőzmű rendszerre 2021 2035- elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte és elfogadja a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zn (5000 Szolnok, Kossuth Lajos ót 5.) által megküldött JBH-IV víziközmű
rendszerre 202 1-2035 Felújítási és Pótlási, valamint beruházási Gördülő Fejlesztési Tervet.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy hatalmazza meg a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt-t, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a fenti terveket
nyújtsa be és a benyújtással kapcsolatos eljárásban Jászboldogháza Községi Önkormányzata helyett és
nevében teljes körűen eljárjon.

Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Értesül: I ./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zn (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)
2./ Szűcs Lajos polgármester

3/ Dr. Dinai Zoltán jegyző
5./ Irattár

Szűcs Lajos: Köszönjük szépen Szöllősi Péternek, hogy eljött az ülésre és részt vett a napirend
megtárgyalásán. A további munkájukhoz erőt. egészséget kívánunk!

Szöllősi Péter elköszönt és elment az ülésről.

2. Napirend
Előterjesztés szociális célú tüzelőaiiyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Idén is pályázni lehet a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatására’ Megjelent a pályázati kiírás. Dönteni kell, hogy mire pályázunk. puha vagy
kemény tűzifára vagy szénre. 10% önerőt és a szállítást kell fizetnie az önkormányzatnak. A fánál 300
- 400 eFt szállítási költség van. A szenet egyszerűbb kezelni, mint a fát. Egyszerűbb volt a kiosztása,
és száraz volt. De sokan fával tüzelnek, ezért sok volt a panasz. A fát 4-6 m-es hosszúságban kapjuk,
ezért azt fel kell darabolni. 4 kamion fát kell eldarabolni, ami nem kis idő és nem kevés költség. Sokszor
vizes, frissen kivágott fát kapunk.

Szűcs Ger2elv: A legutóbbi szén elég rossz minőségű volt. Nem égett el.
Heavesi József: Kemény fára szavazok. A lakosokat előre értesíteni kell, hogy milyen állapotban kapják
meg, hogy ne legyen sok panasz. Hogyan juthatnak hozzá?
Szűcs Lajos: Kérelmezni kell, majd a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt róla. A határozat alapján
kiszállításra kerül és bizonylaton veszi át a lakos.
Van-e még kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, javaslom, hogy keményfát igényeljünk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7 1/2020. (VIII. 26.) Képviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról

A Jászboldogháza Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi Központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pontja alapján megtárgyalta a települési
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önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati
kiírást, és Úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatásként 174 erdei m3 mennyiségben szociális célú
keménylombos tűzifa vásárlását igénybe kívánja venni.

Az Önkormányzat a 174 erdei m3 utáni, azaz összesen 220.980,- Ft, azaz Kettőszázhúszezer
kilencszáznyolcvan forint önrészt a költségvetése terhére biztosítja.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú keménylombos tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igénybevételéhez, valamint
elszámolásához szükséges intézkedéseket megtegye, szerződéseket aláírja.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Ii Magyar Államkincstár

2.! Szűcs Lajos polgármester
3/ Dr. Dinai Zoltán jegyző

4.1 Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző
5.! Irattár

3. Napirend
Előterjesztés a Szolnoki telkek eladására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az önkormányzatnak 4 Szolnoki telek van. Eladásra meg van hirdetve. Két komoly
érdeklődő volt. Többszöri egyeztetés után az egyik vevő, aki két telket szeretett volna vásárolni, de
meggondolta magát és visszalépett. A másik érdeklődő a Dankasirály utca 4. belterület 21091 hrsz.
ingatlanra tett 450.000,- Ft-os árajánlatot. Az eladni kívánt telket ki kell tűzni, mert már a régi karók
nem látszanak.
Úgy javaslom elfogadni az ajánlatát. hogy ha a telek kiméretését és az azzal járó költségeket a vásárló
vállalja. Amennyiben kéri az önkormányzattól a telek kimérettetését, úgy 500.000,- Ft. Van-e kérdés,
hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

72/2020. (VIII. 26.) Képviselőtestületi Határozat
Onkormányzati tulajdonú telek értékesítéséről

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az önkormányzat
tulajdonában lévő
Szolnok, Dankasirály utca 4. belterület 21091 hrsz. ingatlanra vonatkozó

Szegedi Béla (5000 Szolnok Óvoda u. II. által vásárlásra tett ajánlatát az alábbiak alapján.

1. A telek áráért 450.000,- Ft-os ajánlatot úgy tudja elfogadni a Képviselőtestület, ha a telek
kiméretését és az azzal járó költségeket a vásárló vállalja.
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2. Amennyiben kéri az önkormányzattól a telek kimérettetését, Úgy 500.000,- Ft. összegért kívánja
értékesíteni az önkormányzat a tulajdonát kepezo Szolnok, Dankasirály utca 4. szám alatti
telket.

Továbbá amennyiben igényli, akkor az önkormányzat gondoskodik az ügyvéd által történő adásvételi
szerződés elkészíttetéséről, melynek költsége szintén a vásárlót terheli.

A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Szegedi Béla 5000 Szolnok, Óvoda u. 11.
2.! Szűcs Lajos polgármester

3/ Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző

5.1 Irattár

4. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Jászboldogházi tanyák címrendezés ügye — Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úr részére.

Dr. Dinai Zoltáii ie2vző: Két egyedi kérelmet hoztam az ülésre a külterületi tanyák címrendezésével
kapcsolatosan. Az egyik Kőszegi Lászlóné kérelme. A tanya lakott tanya, ezert a tulajdonos kéri a
címrendezést.

Javaslom a 07/2 hrsz-ú tanya ingatlant Tápiói tanya 7. néven elnevezni.

Szűcs Laios: Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

73/2020. (VIII. 26.) Képviselőtestületi Határozat
Kőszegi Lászlóné tanya — címrendezése

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászboldogháza külterület 072/2 hrsz-ú
ingatlant Tápiói tanya 7. néven nevezi el.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az átnevezéssel kapcsolatos közterület elnevezési jegyzékbe
történő felvételével az intézkedést tegye meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya

Kőszegi Lászlóné 5144 Jászboldogháza, Tápiói tanya 7.
Irattár
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Dr. Dinai Zoltán ieEyző: A külterületi tanyák címrendezésével kapcsolatosan érkezett egy másik
kérelem Ménku László jászbeiényi IakosLól. 22 éve a család tulajdonában van atanya. Ezért
szeretnék, ha Ménkű tanyának neveznék el.

Javaslom a 0110/4 hrsz-ú tanya ingatlan Ménkű tanya néven történő elnevezését.

Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, más Javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő Jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2020. (VIII. 26.) Képviselőtestületi Határozat
Ménkű László - tanya címrendezése

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászboldogháza külterület 0110/4 hrsz-ú
ingatlant Ménkű tanya néven nevezi el.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert at átnevez.é%sel kapnolalo% közterűlti elnevezé%i jegyzékbe
történő felvételével az intézkedést tegye meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. final Zoltán jegyző
Jász Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya

Ménkű László 5100 Jászberény, Árendás u. 9.
Irattár

Fajka Gábor önkormányzati képviselő megérkezett az ülésre. Vámosi Norbert önkormányzati képviselő
elment az ülésről.

Szűcs Lajos: A belügyminiszter és a pénzügyminiszter ebben az évben is pályázatot Írt ki az
önkormányzatok rendkívüli támogatására. A pályázatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet
benyújtani a Magyar Allamkincstárhoz. A bankszámláink egyre csökkenő egyenlege kiemelten mutatja
Jászboldogháza Önkormányzat nagymértékben romló pénzügyi helyzetét. A legkörültekintőbb
gazdálkodás ellenére sem tudja az Önkormányzat időben kifizetni a szállítói tartozásait. A benyújtáskor
fennálló szállítói és közüzemi tartozásokra, valamint az előre nem ismert rendkívüli kiadások fedezetére
szeretnénk támogatást kérni.

Javaslom a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását. Van-e kérdés,
hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75/2020. (VIII. 26.) Képviselőtestületi Határozat
A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és az önkormányzatok rendkívüli támogatására
vonatkozó 2020. évi igény benyújtásáról



Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő testillete a Magyarország 2020. évi központi
költsegvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 6. pont és az I. 9 pontjában kapott
felhatalmazás alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal
Erről: 1.) MÁK Szolnok

2.) Szűcs Lajos polgármester helyben
3.) Dr. Dinai Zoltán jegyző helyben
4.) Gazdálkodási ügyintéző helyben
5.) Irattár helyben — értesülnek

Szűcs lajos Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részéről keresett meg e mailben és telefonon
Szécsényi Erzsébet. Jászboldogháza Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kéri a
segítségét, megköszönve az elmúlt évi támogatást’ Az ez évi támogatásból
is Jászboldogháza Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válna lehetővé.
Ebben az évben támogatta önkormányzatunk a helyi Mentőállomást kérését I db ózongenerátor
vásárlásával. Ezért sajnos most nem tudom javasolni az Országos Mentőszolgálat Alapítvány
támogatását. Van-e kérdés, hozzászólás, más vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

76/2020. (VIII. 26.) Képviselőtestületi Határozat
Országos Mentőszolgálat Alapítvány önkormányzati támogatás kérelme

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány támogatási kérelmét.

A Képviselőtestület nehéz anyagi helyzete miatt sajnos nem tudja támogatni az Alapítvány kérését.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Országos Mentőszolgálat Alapítvány — Szécsényi Erzsébet —email

Irattár

HeEvesi József: 2019. november 1-től kezdve egy Közösségi Ötletgyűjtő Láda üzemel az
önkormányzat épületének előterében annak érdekében, hogy mindenki megoszthassa a településsel
kapcsolatos gondolatait, ötleteit, javaslatait, észrevételeit a település vezetőségével a közösség
boldogulása érdekében. Az ötleteiket papírra írva is bedobhatják a ládába (név nélkül), vagy akár
elektronikus formában is eljuttathatják az önkormányzat képviselő-testületéhez.
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A mai napon kibonrásra került az ötletláda. Hegyesi József önkormányzati képviselő felolvasta a levelek
tartalmát. A képviselők javaslatot tettek a beérkezett levelekre.

E- Ötletek, javaslatok, vélemények Képviselőtestület javaslata

I.

Miért Ott lett a bölcsőde? Hogy lesz a gyerekek
felvétele?

4.

5.

7.

Meg kellene vizsgálni az Arany János utcában az Nagyon jó ötletnek tartjuk. Jövőre próbálunk rá
orvosi rendelő előtti parkolás lehetőségét. pályázni, és megvalósítani. Ehhez kb. I millió

forintra lenne szükség. Nagyon köszönjük a szép
levelet és a kiegészítő rajzot. Jó látni azt, hogy az
ötletládába ÖTLETEK is érkeznek, nem csak
vélemények.

Szúnyogirtás kellene azonnal. Megtörtént. Kémiai szúnyogirtást végeztek a
faluban augusztusban. Mintegy 250.000 Ft-ba

___________________ került, amit adományokból szedtünk össze.
Egyelőre még nem tartunk ott, hogy hogyan fog
történni. Erdemes megvizsgálni egy ilyen
intézmény finanszírozását. Meg tudtunk volna
pályázni egy teljesen Új bölcsödét is, de nem az
volt a kérdés, hogy mit építünk, hanem az, hogy
hogyan tudjuk majd működtetni a íeiidelkezési’e
álló szűkös költségvetésből. Ebben a kérdésben
csak normatíva alapján lehet gondolkodni. Az,
hogy az egyik évben több gyerek van, máskor
pedig kevesebb veszélybe sodorhatja egy ilyen
komplett építmény működtetését.

A szúnyogirtás időpontjáról nem volt előzetes A szúnyogirtás várható időpontját (több napot
tájékoztatás. felölelő időtartam) legközelebb közzétesszük a

település honlapján. Sajnos a szúnyogirtást végző
cég is csupán pár órával előtte szólt, hogy jön.

Sokszor problémás a vonatra történő felszállás. Sajnos ez a MÁN hatáskörébe tartozik. Már 10
éve mondjuk nekik ezt a problémát, de csak egy
olyan állásfoglalást kaptunk, hogy: az országban
folyamatban van az alacsonypadlós vonatok
beszerzése és forgalomba állítása.

A Széchenyi út bal oldalán sok a parlagfű. Le lett már kaszálva.
A munkalehetőséget nem helyben kellene Teljesen jogos a felvetés, támogatjuk a helyi
megteremteni? Miért „külföldi” lett az iskola munkaerő felvételét, de nem minden áron. Az
igazgatója, a helyettese és most az iskolatitkár is? intézményvezetői munkakör betöltése, mint
Miért nem helyi lakos? A képviselő testület miért ahogy lennie kell, pályázat Útján zajlott le. Kettő
nem tesz ez ellen semmit? Azt ígérték támogatják pályázó volt, akiket a képviselő-testület
a helyi munkaerőt, támogatott, de mivel az iskola már nem

önkormányzati hatáskör alá tartozik, hanem
tankerületi szintre, így az igazgatói állásra mi
csak javaslatot tehettünk, és csak véleményezési
jogunk volt. Beleszólásunk nincs. Az
igazgatóhelyettest pedig az intézményvezető
nevezi ki, a képviselő testületnek semmilyen
hatásköre nincs ebben a kérdésben. Az
iskolatitkári állást rövid határidőn belül kellett
betölteni. Amint azt mi is láttuk, megjelent a
pályázati kiírás, ahova tudtunkkal 13 pályázónak
érkezett be hivatalos jelentkezése. Ebből a 13
főből 3 fő volt helybeli. A beérkezett
dokumentáció átnézése után az arra alkalmasakat
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az iskola vezetősége egy szóbeli interjúra is
behívta, köztük volt az egyik helyi jelentkező is.
Maga a pályázathoz, illetve a munkakör
betöltéséhez a képviselő testületnek is annyi
hatásköre, beleszólása van, mint mindenki
másnak, azaz semmi. Az igazgatóság saját
döntési joggal rendelkezik, ezzel kapcsolatban mi
képviselők nem tehetünk semmit. Perszejobb lett
volna, ha helybeliek töltik meg ezeket a
pozíciókat, de ha nem jelentkezik boldogházi
lakos, vagy érkezik az állásra alkalmasabb
személy, akkor teljesen érthetőek a döntések.

Nem boldogházi lakos véleménye alapján Szép, Jegyző úr megvizsgálja az ügyet. és ha szükséges
rendezett a település, tiszta utcák vannak. A eljár az ügyben.
Szegfű utcába járva szomorúan tapasztalta, hogy
a Gumiszerelő műhely előtti lakóházak között
van olyan, amely nagyon elhanyagolt, gazos.

Szűcs Laios: Köszönöm szépen Hegyesi József képviselőnek. Van-e még kérdés, hozzászólás,
vélemény” Amennyiben nines több hozzászólás vagy egyéb bejelentés akkor köszönöm szépen a
Képviselőtestület tagjainak a mai ülésen való részvételt és az ülést bezárom.

Kmf.

(Dr. Dinai Zolt )(Szűcs Lajos)

polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

Tisztelettel meghívom a Képviselo-tes u e

11/2020.

MEGHÍVÓ

munkatervében nem szerep s r n ivuli ulésére

Javasolt napirendi Pont:

2020. augusztus 26-án, szerdán délutáa 15,00 órára.

AZ ULÉS JIEL YE: Községháza Tanácskozó emeleti terme

I. Előterjesztés a Viziközműrendszer Gördülő Fejlesztési Terv JBH-lV 2021-2035 — tervezési időszakra vonatkozó
Felójítási és Pótlási tervrész, valamint Beruházási tervrészének megtárgyalására

Előadó: fiszainen i eginnális Vímnlű’ck Zárthönien rvlul’odo Rés~venyiársasag -iráshan
Szucs Lajos polgármester — szóban

2. Eloterjesztes szociális célú tüzeloanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészíto támogatásra pályázat benyújtására
Ebadó: Szucs Lajos polgármester írásban, szóban

3. Előterjesztés a Szolnoki telkek eladására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

4. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester- szóban

Jászboldogházi tanyak címrendezes ügye Ebadó: Dr. Dinai Zoltán jegyzo

Jászboldogháza, 2020. 08. 18.

4’





3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

0 2021. január 2021. december rövid x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

0 2022 2025 közép x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

0 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 0 0

III. ütem 0 0

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése Vízjogi létesítési/elvi engedély száma
Az érintett ellátásért felelős(ök) 

megnevezése
3 4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-15811-1-001-00-10

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

6 7 8 10 115



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/1847-24/2016.ált.
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

500 használati díj 2021. január 2021. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

2 000 használati díj 2022 2025 közép x x x x Nincs változás

3. szűrőknél töltetek cseréje nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

1 700 forráshiány 2023 2023 közép x
A szűrők töltete kimerül, elhasználódik, a megfelelő tisztítás érdekében 
a töltetcserét szükséges elvégezni.

szűrőknél töltetek cseréje Nincs változás

4. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

5 000 használati díj 2026 2035 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

5. 2 db szivattyú felújítása nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

1 200 forráshiány 2033 2033 hosszú x A szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, felújításuk időszerű. 2 db szivattyú felújítása Nincs változás

6.
Technológiai szerelvények javítása 
(szelepek, vezérlés, irányítéstecnológia)

nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

600 forráshiány 2033 2033 hosszú x
A technológiai, gépészeti szerelvények elhasználódásából adódóan a 
felújítás szükségessé válik.

Technológiai szerelvények javítása 
(szelepek, vezérlés, irányítéstecnológia)

Nincs változás

7. Ivóvízhálózat felújítása tolózárakkal, közkifolyókkal, 
tűzcsapokkal 100 fm-en

nem Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

5 000 forráshiány 2033 2033 hosszú x
Az azbesztcement csőanyagú gerincvezeték szakasz cseréje az 
üzembiztonság és a hálózati veszteség csökkentése érdekében 
szükséges.

Ivóvízhálózat felújítása tolózárakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal 
100 fm-en

Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 500 500

II. ütem 3 700 2 000

III. ütem 11 800 5 000

Használati díj: eFt
Jászboldogháza: 500

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma
Az érintett ellátásért felelős(ök) 

megnevezése 3 4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-15811-1-001-00-10

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Jászboldogháza Község Önkormányzata

6 7 8 10 115















Pályázati Kiírás

2020. március ....

Á belügyminiszter ás a pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet L
6. pont ás az 1. 9. pont szerinti

a meEyei önkormányzatok rendkívüli támoRatásán’
és az önkormányzatok reudkíviili tárnoEatására

összhangban
- az államháztartásrói szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Akt.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az elektronikus ügyintézés ás a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi

CCXXII. törvény,
- azeicktronikus ügyintézés részletszabályairól szóló45]/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, ás
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kortn. rendelet

(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

a) A megyei önkormányzatok rendkívü!i támogatása a megyei önkormányzatok 2020. évi
váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.

b) Az önkormányzatok rendkívüli ‚ámogatáw a települési önkormányzatok
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítására szolgál.

2. Keretősszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet:
1. 6. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen a pályázati célja

300,0 millió forint áll rendelkezésre,
— az 1. 9. pontja szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím fedezetéül a

költségvetési törvény 3. melléklet I. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 8 000,0 millió
forint elöirányzata szolgál, figyelemmel az 1. 9. b) alpont szerinti tartósan fizetésképtelen
helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhcs
kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok díjára pont szerinti kiűzetésekre.

3. Pályázók köre

Az la,) pont szerinti támogatásra a megyei önkormányzatok, az 14) pont szerinti támogatásra a
települési önkormányzatok pályázhatnak.

4. A támogatás formája

Az 1 .a,) és I 4) pontok szerinti támogatások vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési
támogatás formájában pályázbatók, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy
feladathoz köthető.



5. A támogatás mértéke

Egyedi félülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban együtt:
miniszterek) állapítják meg.

6. Pályázatok benyújtása

Az I .a) és I .b) szerinti pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati
információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület 2-4. melléklet szerinti Igénylő
Adatlapokon rögzíti a pályázat: célja szerinti igényét, valamint az 1. melléklet szerinti Alapadatok
űrlapon rögzíti a. pályázati kiírás 7. poi~tJábai~ felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja a
pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált
Nyilatkozat űrlapot — mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is — az ebr42 rendszerből
pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben iktatja.

Az ASP iratreridszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP
rendszeiben elek(ionikusan aláiija.

Ezen aláírás időbélye2zőie szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre
kialakított felületen visszatöltí, ás u2yanezcn a napon a Magyar Allamkinestár (a továbbiakban:
Kincstár) részére a MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapujára megküldi.

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura
történő me~küldése e2yiittesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kinostár MAKPI3R hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben
legkésőbb;

2020. szeptember 30.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be az I a) pont szerinti támogatásra pályázatot’

Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be I .b,) pont szerinti pályázatot. Előre nem
látható esemény bekövetkezése esetén 2020. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal
a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2020. november 10.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nines lehetőség, azokat
kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő ős hitelesítendő dokumentumok

Az J.a~) pont szerinti pályázatok esetében:

I. Az 1. mellékletbe (Igénylő Adatlap) feltöltendő ős rögzítendő dokumentumok:
I. Az önkormányzat szöveges kérelme

2. A pályázat benyújtásáról szóló közgyűlési határozat

~ Egyéb, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumok (p1. Kincstárihatározat, jogerős bírósági ítélet, stb.)
4. Igényelt támogatás összegének és részletes indoklásának rögzítése

H. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat
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Az 1.4) pont szerinti pályázatok esetében:

Az 1. mellékletbe (Alapadatok) feltöltendő dokumentumok:

1. Az önkormányzat szöveges kérelme

2. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat

~ i3gyéb, a benyújtott igény alát~~Jására szolgáló dokumentumok (p1. Kincstári
határozat, jogerős bírósá&jjtélet, stb.)

4 Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó meg nem fizetett hozzájárulásra
~ töit1~őiéi~lés esetén szükséges dokumentumok:
4.1. Rövid szöveges indoklás
4.2. A társulás költségvetése

4 ~ Nyilatkozat arról, hogy a pénzforgalmi bevételek miért maradnak cl a. ±~ltséovetésben tervezettől

II. A 2-4. mellékletekben rögzítendő a pályázat célja szerinti támogatási igény

III. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat

Nem ny4jthat he támogatási igényt ős nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, akinek

- a 20W. évi költségvetési rendeletének, és

- a 2020. március I S-őt követően benyújtott igény esetében a 2020. évi költségvetési
rendeletének,

- a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének,

- a 2020. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról Szóló rendeletének,

a pályázat benyújtásakor hatályos állapota a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában
nem szerepel.

A Pályázó önkormányzat polgármesterének elektronikusan aláírt Nyilatkozata tartalmazza a pályázat
I. mellékletébe feltöltött dokumentumok listáját, valamint nyilatkozik arról, hogy a pályázatban
rögzített támogatási igényben foglalt adatok, információk ős a feltöltött dokumentumok teljeskörűek és
valósak, és nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást a Kincstár
Pályázó szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) az Avr. 70. * (3) bekezdése és
83. ~-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhivásnak megfelelő dokumentumokat,
az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással,
elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a ia,) ős I .4) pont szerinti pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a
Belügyminisztérium Onkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun
(KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a pályázat a helyi önkormányzat által foglalkoztatottak nettó munkabére határidőben történő
kifizetését veszélyeztető esemény elhárításához kapcsolódóan kerül benyújtásra, a felülvizsgálatot az
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Igazgatóság haladéktalanul bfolytatja és véleményével együtt soron kívül továbbítja a pályázatot a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

Ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a pályázat vizsgálata során további tájékoztatást vagy
dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, azt a helyi önkormányzat a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter felhívására a felhívástól számított 5 napon belül’ a hiánypótlási eljárásnak
megfelelően, elektronikus úton teljesíti.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz elegel, vagy azt nem megfelelően teljesíti, ás emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az
Igazgatóság elutasítja ás egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek, az alábbiak szerint:

— az 1 q) pont szerinti támogatás esetében 2020. november 30-áig,

— az I .b,l pont szerinti támogatás esetében szükség szerint de legkésőbb 2020. december 1 0-éig.

A döntést megalapozó értékelési szempontok:

— az I .a,) ás I 4) pontok szerinti támogatások esetében főként ainiak vizsgálata, hagy at
Önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételei, valamint a kötelező feladatok ellátása
biztosítottak-e.

Nem nyújtható az I 4) pont szerinti támogatás:

— a költségvetési törvény 2. melléklet 111.4. pontja szerint támogatott intézmények kapcsán
felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,

— olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2019-ben vagy 2020-bal)
rendkívüli támogatást kapott, vagy amelyek fedezete más állami támogatásból biztosított (Pl.
gyermekétkeztetési feladatok),

— olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi reidezése a pályázat benyújtását megelőzően
megtörtént,

— olyan fizetési kötelezetiségekhez, amelyek 2019. év előtt keletkeztek,

— fejlesztésből, felújításból, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,

— folyószámla-hitelkeret rendezésére,

— az egészségügyi feladatellátással összefüggésében igényelt közös feladatellátás kivételével a
közös feladatellátáshoz kapcsolódó, elmaradt hozzájárulási kötelezettségre,

— jövőben felmerülő, még Ic nem járt határidejfí személyijuttatásokra,

— képviselő-testületi tagok tiszteletdija,

— nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez.

10. Döntésről való értesítés

A miniszterek döntéséről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus
támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 2 munkanapon belül az ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben
értesülnek a pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és
nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter a támogatási döntést követően —
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támogatói okirat helyett — a lámogatás felhasználásának ás elszámolásának feltételeiről támogatási
szerződést köt a kedvezményezettel.

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

A pályázati döntéssel szembenjogorvoslatnak helye nines, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ehr42 önkormányzati információs
rendszerben a miniszteri döntést követő 2 napon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a
támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás
megítélésére. Eszrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon
belül new vezet eredményre, Úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra valójogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő
2 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Kinestár az utalványozást követően
soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12, Támogatás felhasználása

Az I .a) pont szerinti támogatást a megyei önkormányzat tárgyévet követő 6v november 30-áig
használhatja fel, ás a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő év november 30-áig kell
visszafizetni.

Az I .4) pont szerinti támogatást a települési önkormányzat — a támogatási szerződés kötése esetét és a
visszatérítendő támogatást kivéve — a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja
fel, és a visszatérítendő támogatást legfeljebb tárgyévet követő 6v december 3 l-éig kell visszafizetni,

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett tániogatásnak
minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

13, A támogatás elszámolása és ellenőrzése

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

A Kedvezményezett a támogatás felbasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A 12. pont szerinti határidőn belül, támogatási szerződés esetében az abban rögzített határidőn belül
fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. Az I ‘4) pont szerinti
visszatérítendő támogatást a miniszterek döntése szerinti határidőig, de legkésőbb a tárgyévet követő
óv december 31 -éig kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

A helyi önkormányzat a támogatással az éves költségvetési beszámolója keretében, továbbá — a
támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve -- az Igazgatóság felé az I .4)
pont szerinti támogatás esetén legkésőbb 2021. április l0-éig, az I .a) pont szerinti támogatás esetén
2022. január 31 -éig elektronikusan számol cl a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadott
adatlap szerint a pénzügyileg rendezett számlák másolatával és azok összesitőjével, valamint a
pénzügyi felhasználást alátámasztó banki kivonatokkal.
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Az önkormányzat az I .cQ, illetve I .b,~ pontok szerinti támogatás elszámolása során a felhasznált
számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2020. évi rendkívüli
önkormányzati támogatás leii~ére elszámolva” záradékot. Az önkormányzat az I .b,) pont szerinti
támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázata 4. mellékletében szerepeltetett számlák, fizetési
kötelezettségek teljesítésével számolhat cl. Támogatási szerződés esetében a helyi önkormányzat a
támogatással a mindenkori éves költségvetési beszámolója keretében, illetve az igazgatóság felé
legkésőbb a szerződésben rögzített felhasználási határidőt követő 30 napon belül számol cl.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása
során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Ávr. 83. ~ (2) bekezdésében fbglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a
Támogató ás a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását; a 94. ~-ban 6s 97—99. ~-ban
meghatározott feladatokat — a döntés-előkészítés, a támogatási szeiződés módosításának,
felmondásának vagy az attól való elállás kivételével — a Kinestár látja cl.

Az igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. *-a szerinti feltilvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A
felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot
követően elektronikusan értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.
Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás
elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezínényezett 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
Áht. 53/A. g-ának és az Avr. 83. ~ és a 97-99. *-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság
útján lemondani ős azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet — a késedelmi kamat kivételével — a Kedvezniényezett az Ávr. 99. ~ (2)
bekezdése szerinti visszaflzetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,
hogy kötelező feladatainak ellátását az e~’összegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Avr. 99. ~ (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat
tartalmazza.

A Pályázók, a pályázati ki/rássai ás a támogatás felhasználásával ka~x~olaws szakmai kérdéseikkel a
Belü~miniszt&iwn Önkonnányzaü Gazdasági Főoszíályához ‚‘O6-]/44]-169O,)~fordulhatnak.
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