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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. szeptember 8.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő, rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi a. 27. alatti Földszinti tanácskozó terniében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely —

képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

A polgármester köszönti a jelenlévőket.

A polgármester megállapítja, hogy Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 6 fő, az
ülés határozatképes.

Darók Sándor képviselő jelezte, hogy beteg, kórházban tartózkodása miatt nem tud jelen lenni az
ülésen.

Szűcs Laios: Javaslom, hogy a 2. napirendet vegyük le.

A képviselőtestület 6 főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

91/201 4tX.0 1.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, és a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendi pontok közül az 1. napirendet tárgyalja, a 2. pontot leveszi a

napirendről.

Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1 Napirend
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: A támogatási igény benyújtásának határideje 2014. október 6.
A rendelet szerint az önkormányzat három féle tüzelőanyagot igényelhet, kemény, és lágy
lombos fafajtát, illetve barnakőszenet. Eddig csak fát igényelhettünk.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestület javaslatát, hogy mire pályázzunk.
Kobela Margit: Javaslom, hogy az idén szénre pályázzunk.
Dr. Dinai Zoltán: A szénnél nincs meghatározva, hogy honnan vásároljuk, meg kell nézni, hogy
honnan a legkedvezőbb.
Joó-Kovács Balázs: Tapasztalatom szerint a barnakőszén jól ég, és kevés a hamu, hamar elég,
hasonlóan, mint a keményfa. Javaslom.
Szűcs Lajos: A támogatásban nem szerepel a ~varköltség, azt vállalnunk kell. Amennyiben egyetért a
Képviselőtestület, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

92/201 4.(X. 01.) Képviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról

A Jászboldogháza Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletet
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megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatást 192 q mennyiségben szén tüzelő
anyagot kívánja igénybe venni.

Az Önkon~ányzat a 192 q utáni, azaz összesen 96.000,- Ft +ÁFA önrészt a költségvetése
terhére biztosítja.

Az önkormányzat 46 2014. (IX.25.) BM rendeletet 2. ~ (1) bekezdés b) pontjában
foglaltaknak megfelelően vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.

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

Határidő: 2014. október 6.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: 1. Magyar Allamkincstár

2. Szűcs Lajos polgármester
3 Dr. Dinai Zoltán jegyző

4. Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
5. Irattár

Amennyiben más kérdés, kérés nincs, az ülést bezárom. Köszönöm mindenkinek a részvételt!

(Szűcs Lajos) (Dr. Dii~ai Zoltán)
polgármester (%.!!~~ jegyző
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Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre

2014. október l-én, szerdán délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó ternie

Javasolt napirendi vont:

1.! Előteijesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

2.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban

Jászboldogháza, 2014. szeptember 29.

Szucs Lajos
.. ! polgarmester

1



JÁSZTELEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Jászboldogházai Kirendeltsége
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Tel: 06-57 562051, Fax: 06-57 562050
E-mail: ieRvzo@iaszboldoghaza.hu

Előterjesztés
szociális célú tüzelőanyag ‚‘ásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybe vételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászboldogháza Község Önkormányzata az elmúlt években rendszeresen igénybe vette a
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatást.

2014. szeptember 25-én lépett hatályba a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46 2014. (IX.25.) BM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet szerint Jászboldogháza Önkormányzata háromféle tüzelőanyagot igényelhet,
kemény, és lágy lombos fafajtát, illetve szenet.

A támogatási igény benyújtásának jogvesztő határideje, a rendelet hatálybalépését követő 10.
nap, azaz 2014. október 06.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet alapján az előterjesztést
tárgyalja meg és döntsön arról, bogy a támogatást milyen mértékben kívánja igénybe venni és
hozzon határozatot, hogy az ehhez szükséges önrészt vállalja.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

.. ../2014.( ) sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a:

A Jászboldogháza Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46 2014. (IX.25.) BM rendeletet
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatást mennyiségben tüzelő
anyagot kívánja igénybe venni.
Az Önkormányzat a m3 utáni, összesen Ft+AFA önrészt a költségvetése
terhére biztosítja.

Az önkormányzat 46 2014. (IX.25.) BM rendeletet 2. ~ (1) bekezdés b) pontjában
foglaltaknak megfelelően vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.

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

Erről értesülnek: 1.! Magyar Államkincstár
2.! Szűcs Lajos polgármester
3/ Dr. Dinai Zoltán jegyző

Dr.
jegyző
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 46/2014. (IX. 25.) SM rendelete
a települési önkormányzatokszociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Az államháztartásról szóló 201 L évi CXCV. törvény 109. 5 (Sa) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 5 8. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva — a Kormány tagjainak feladat- ás hatásköréről szóló 1 52/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. 5 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben— a következőket rendelem el:

1. ~ A Közigazgatási és Elektronikus Kőzszolgáltatások Központi Hivatalának 2014. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzata szociális célú tűzifavásárláshoz Vagy
szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. 5 (1) A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik
a) a szociális rászorultság ás a 2014. évi igénylés részletes feltételeit — legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását

követő 10. napon hatálybalépő — rendeletben szabályozza akként, hogy
aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,

időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra, vagy — tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására — lakásfenntartási támogatásra jogosult elönyt élvezzen,

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

ac) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában Vagy szénben részesülötől ellenszolgáltatást nem kér.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendeletre az elszámolásban hivatkozni kell.

3.5 (1) A támogatás mértéke
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott illetve az országos átlagot jelentősen

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéröl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
Melléklete alapján az országos átlagot jelentösen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3±áfa, lágy lombos fafajta
esetében 8500 Ft/erdei n,3+áfa, szén esetében 3500 Ft/q±áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében
14000 Ft/erdei m3±áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa.

(2) A (1) bekezdés b) pontjába 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.

(3) Lágy lombos tüzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő települési önkormányzat jogosult.
Ha az önkormányzat lágy lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére
nincsen lehetősége.

(4) A 2014. január—március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb
2 m3/ellátott tüzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. A (3) bekezdés hatálya alá tartozó önkormányzat
— lágy lombos túzifa igénylése esetén — a 2014. január—március hónapokban lakásfenntartási támogatásban
részesülők számánakátlaga alapján legfeljebb 3 m3/ellátotttűzifa mennyiséget igényelhet.

(5) A 2014. január—március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb
6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet az önkormányzat.
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4.5 (1) A támogatást a települési önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5—35 cm átmérőjű
tűzifának 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.

(2) Szén vásárlása Esetén a támogatást a települési önkormányzat 20—40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra
fordíthatja.

(3) A települési önkormányzat túzifa esetében a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdógazdálkodótól,
ha az (1) bekezdésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát a 3. 5(1) bekezdésében
meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

(4) A tűzifa, valamint a szén szállításából — ideértve a rászorulőkhoz való eljuttatást is — származó költségek a települési
önkormányzatot terhelik.

5.5 (1) A pályázatot legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb
az azt követő napon lehet postai úton benyújtani — az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött
és kinyomtatott, 1. melléklet szerinti adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányának — a Magyar
Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerint területileg Illetékes területi szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság) történő megküldésével, E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott
támogatási kérelem érvénytelen.

(2) A pályázatnaktartalmaznia kell
a) az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot,
b) a pályázának — az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

72.5 (3a) bekezdés a) pontja szerinti — a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. 5 (1) bekezdése alapján felülvizsgált pályázatok eredeti

példányát az Igazgatóság a benyújtást követő 10 napon belül postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(4) A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő
beérkezését követő 10 napon belül dönt.

(5) A tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó
mennyiségek esetében, csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők összlakosságszámhoz viszonyított
arányát l9gyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. A felosztás alapján a miniszter az igényelt
mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult.

6.5 A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár soron kivül egy összegben folyósítja.

7.5 (1) A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, Illetve szenet 2015. február 15-éig a 2.5(1) bekezdése
szerinti rendeletében foglaltaknak megfelelően osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének
pénzügyi felhasználása legkésőbb 2015. március 31-éig történhet meg.

(2) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2015. április 1 5-éig az Igazgatóság felé a 2. melléklet
szerinti adatlapon számol el a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren, Illetve papíF alapon. A kincstár
a támogatás elszámolásáról 2015. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

(3) A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve vissza&etési kötelezettség
megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban 2015. június 30-áig tájékoztatja az érintett települési
önkormányzatot.

(4) A települési önkormányzata tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-el fordulónappal,
az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

8.5 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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7. melléklet a 46/2014. (IX, 25.) 3M rendelethez

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve: ___________ . H
Települési önkormányzat

KSH kódja: _____________________________

— kemény lombos

Választott támogatás fajtája: — lágy lombos
—szén ______

Maximálisan igényelhető
mennyiség (mVq): ___________________________________

Igényelt mennyiség (m3/q): __________ ________

Vállalt öneró összege (Ft): ________________________________

Önerő biztosításáról szóló
Önkormányzati határozat

száma:

Dátum:

Polgármester P. H. Jegyző
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4. Menyhárt Ernő

5. Dr. Pap Béla
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7. Szűcs Lajos

JEL EN LÉ TI

1. Darók Sándor

Jászboldogháza, 2014. október 1.


