
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA .

1 .sz. példány

10/20 19.

JEGYZŐKÖNYV
soron kívüli nyílt üléséről

(2019. július 24.)

85/2019. (VII. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

86/2019. (VII. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról

87/2019. (VII. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A Strandfürdő melletti tóhoz tartozó terület fejlesztéséről

88/2019. (VII. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Gördülő Fejlesztési Terv - JBH-IV víziközmű rendszerre 2020-2034 - elfogadásáról

Készült: 2 példányban



99

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. július 24-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő rendkívüli nyílt ülésén 15.00 órakor, a Strandf&dő, 5144
Jászboldogháza, Alkotmány u. 5. alatti épületében.
Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Szűcs Gergely, Dr. Pap Béla, Vámosi
Norbert képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán -jegyző

Lakosság részéről vendég: 11 Fő

A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, hogy

a Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 7 Fő képviselő.

A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a mai ülésen a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület. A mai ülés összehívására azért volt szükség, mert a szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtási határideje 2019. augusztus 1. Az egyebek napirendben a
Kifog-Lak-Part Kft. tó hasznosításával kapcsolatos terveiről szóló tájékoztató megtárgyalását javaslom.
Ez kapcsolódik a mai ülés helyszínéhez, ezért kérem, hogy személyesen nézzük a tónál lévő
munkálatokat. Az egyebek napirendi pontban javaslom még a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
víziközműszolgáltató által megküldött „Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034” beruházási terv javaslatot
megtárgyalni. A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Amennyiben
nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 Fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

85/2019. (VII. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendj ének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai rendkívüli
ülésen a Szűcs Lajos polgármester javaslata alapján a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület.

Határidő: 2019. július 24.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

1. Napirend
Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás pályázati kiírásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az előző években mindig később, az ősz folyamán volt a szociális tüzelő vásárlásához
kapcsolódó pályázat kiírása. Ebben az évben 2019. augusztus 1-ig lehet benyújtani a pályázatot. Az
elmúlt években szénre pályáztunk, de nagyon sokan igényeltek tűzifát, mert csak azzal tudtak tüzelni.
Ebben az évbenjavaslom, hogy kemény fára adjuk be pályázatot. Az önkormányzatnak ebben az esetben
228.600,- Ft. önrészt kellene biztosítania a költségvetésből.
Van-e kérdés, hozzászólás, másjavaslat?
Kobela Manit: Jó lesz, ha fát igénylünk.
Szűcs Lajos: Amennyiben más javaslat nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fó jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



86/2019. (VII. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi Központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9 pontja alapján rnegtárgyalta a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szoló pályázati
kiírást, és úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatásként 180 erdei m3 mennyiségben szociális célú
kemény lombosfa vásárlását igénybe kívánja venni.

Az Önkormányzat a 180 erdei m3 utáni, azaz összesen 228.600,- Ft, azaz Kettőszázhuszonnyolcezer
hatszáz forint önrészt a költségvetése terhére biztosítja.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú kemény lombosfában részesiilőktől ellenszolgáltatást
nem kér.

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

A pályázat benyújtási határideje: 2019. augusztus 1
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

2. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Képviselőtestület részére kiosztásra került a tó és a hozzákapcsolódó telek alakításával
kapcsolatos elképzelés, melyet a KIFOG-LAK-PART Szolgáltató KR ügyvezetőjétől kapott az
önkormáiiyzat. A megküldöttek alapján kéri a KR a Képviselőtestület hozzájárulását az elképzelés
megvalósításához. Megkérem a Képviselőtestületet, hogy nézzük meg a területet, hogy hogyan, hová
szeretnék meg valósítani a terveiket.

A Képviselőtestület személyesen bejárta, és megnézte a tó és a hozzá kapcsolódó területen végzett, és
jelenleg is folyó munkálatokat. Majd, amikor visszaérkeztek, az ülés folytatódott tovább.

Szűcs Laios: Megnéztük a terület alakításával kapcsolatos munkálatokat, de mivel a tervezett
beruházásról leírást és költségbecsiést nem kapott az önkormányzat, ezért Így dönteni nem tud a
Képviselőtestület. Javaslom, hogy hiánypótlásra kérjük fel az (Jgyvezetőt, és egy későbbi ülésen
tárgyalja újra a Képviselőtestület. Van- e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 f6 jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

87/2019. (VII. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A Strandfürdő melletti tóhoz tartozó terület fejlesztéséről
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Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a tó és hozzá kapcsolódó
telek alakításának elképzelését, melyet a KIFOG-LAK-PART Szolgáltató Kft. (5144 Jászboldogháza,
Alkotmány u. 5.) részéről megkapott az önkormányzat.
Mivel az anyag költségbeeslés nélkül érkezett, ezért hiánypótlára szólítjuk fel a KIFOG-LAK-PART
Szolgáltató Kit ügyvezetőjét Kmett Juliaiinát, bogy a 2019. évben tervezett beruh~’’sokról ismételten
nyújtson be egy rövid leírást az elvégzendő munkálatokról készített költségbecsiéssel, melyet a
Képviselőtestület újra megtárgyalhat.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Ertesül: 11 a KIFOG-LAK-PART Szolgáltató Kit — Kmett Julimina ügyvezető
2.1 Szűcs Lajos polgármester
3/ Dr. Dinai Zoltán jegyző

5.! Irattár

Szűcs Lajos: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközműszolgáltató által megküldött „Gördülő
Fejlesztési Terv 2020-2034” beruházási terv javaslatot a mai napon kaptuk kézhez. Ezért szeretném
most tájékoztatásul kiosztani, és megtárgyalni. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette a
vízkőzmű rendszerre vonatkozó, 2020-2034 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét. Javaslom, hogy fogadjuk el az elkészített anyagot, ás bízzuk meg a szolgáltatót
az önkormányzat nevében a Magyar Energetikai ás Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő
benyújtásával jóváhagyás céljából. Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 16 jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

88/2019. (VII. 24.) KéDviselőtestületi Határozat
Gördülő Fejlesztési Terv - JBH-IV víziközmű rendszerre 2020-2034 - elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte és elfogadja a Tiszanienti
Regionális Vízművek Zrt (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) által megküldött JBH-IV víziközmű
rendszerre 2020-2034 Felújítási, Pótlási Gördülő Fejlesztési Tervet.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, bogy 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 Onkormányzata helyett és
nevében teljes körűen eljárjon.

Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Ertesül: 1.! Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)
2.! Szűcs Lajos polgármester

3 Dr. Dinai Zoltán jegyző
5 Irattár

Van-e kérdés, vélemény, bejelentés, amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a Képviselőtestület
tagjainak az ülésen történő részvételt, és az ülést bezárom.

Az ülés után a Képviselőtestület tagjai, ajelenlévőkkel közösen finom vacsorát fogyasztottak el.a
(Dr. Dinai Zoltán)

polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTÓL

10/2019.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésére

2019. július 24-én, szerdán délután 18,00 órára.

AZ ÜLÉS HELYE: StrandfUrdő (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5.)

Javasolt napirendi pont:

1. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás pályázati kiírásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

2. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester, szóban

Az ülés után vacsora és fürdési lehetőség lesz a Strandfflrdőn, melyre a párjával együtt
tisztelettel várom.

Jászboldogháza, 2019. július 17.
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ELŐTERJESZTÉS

HATÁROZATI JAVASLAT

2019. (VII. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról

A Jászboldogháza Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi Központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pontja alapján megtárgyalta a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról
szóló pályázati kiírást, És úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatásként 180 erdei mJ mennyiségben
szociális célú tűzifavásárlását igénybe kívánja venni.

Az Önkormányzat a 180 erdei m3 utáni, azaz összesen 228.600,- Ft, azaz Kettőszázhuszonnyolcezer
hatszáz forint önrészt a költségvetése terhére biztosítja.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú kemény 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: 2019. augusztus 1
Felelős: Szűcs Lajos : polgármester
Ertesül: 1.I Magyar Allamkincstár

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

4.1 Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
5. Irattár

Jászboldogháza, 2019. 07. 24.

Szűcs Lajos
polgármester



Pályázati Kiírás

2019. június ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet — az államháztartásért felelős miniszter egye(értésével — 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 Iüzelőanya2 vásárláshoz kapcsolódó táinoeatására

összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill, törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korrn. rendelet

(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.

I. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élű családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította cl 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, bogy a
legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások
tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2019. január I -jei adatai alapján az 5000 f6
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormái’yzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy
barnakőszón vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázbat.

2. Keretösszeg

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

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2019. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg
nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tuzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

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

. az önkormányzat 2018.évi átlagos közfoglalkoztatotti 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 kedvezményrejogosultak száma (osztva hárommal), illetve

. a 2019. január l-ei lakosságszámból a 806v feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m3/ellátott tűzifa
mennyiséget igényeIket. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az Önkormányzat legfeljebb 3 erdei
ni3/ellátott tüzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az Önkormányzat legfeljebb 6



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

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

4. A támogatás formája

Á támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/20 15.
(IV. 23.) Kont. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős niunkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 18 000 Ft/erdei rn3+áfa, lágy lombos
fafajta eset~ hen 11 500 Ft/erdei m3+áfa, széji esetében 3000 Ft/q+áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében
1’7 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 10 500 Ftierdei m3+áfa, szét’ 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 FtJq+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, bogy

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) háztar(ásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

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

A pályázatokat elektronikusan és papíralapoi~ is be kell nyújtani.

A Pályázcwi Igénylő Aclatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkorniányzatokért 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. 1&O0 Óra

A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2019. augusztus 2.



A palyázati igénylő adatlapot és a további benyújt&mdó dokumentumokat papír alapon a Kinestár
területileg Illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: lgazga[óság) kell cljuttatni egy eredeti és egy
másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

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

7. Benyújtandó dokumentumok

Benyújtás módja
Benyújtandó dokumentumok P=papir alapon,

EP elektronikusan és papír
alapon is

1. Az ebr42 Önkormányzati információs rendszerben
kitöltött megfelelő Pályázati Igénylő Adatlap EI~
(kinyomta(va, aláírva, bélyegzővel ellátva) .

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

3. Az Án. 75. ~ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok EP

A benyújtott pályázat~ak tartalmaznia kell az 1-3 pontok szerinti dokumentumokat.

8. Hiánypótlás

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

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

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz elegel, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbirálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot — egy másolati példány
megtartásával — az ok megjelöléséve) sz Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti,
hogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogalás mértékét a megpályázoti összeg keretein belül a miniszter
állapítja meg, akként bogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti
mennyisógek, a lágylombos tŰzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m3 alatti mennyiségek,
barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti inennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt
meghaladó inennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti
adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermek”&deln’i kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához
(18-65 óv) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

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

A miniszter a benyújtott pál5’á7~tOkról a rendelkezésre álló elöirányzat 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: Kedvezinényezett) elektronikus
támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntési kővető S
munkanapon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.

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

A pályázati döntéssel szenibenjogorvoslatnak helye nincs, ás kifogás benyújtására sines lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az e6r42 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. Eszrevétel 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 kővető S munkanapon belül
utalványozza a támogatást. A támogatást. a Magyar Allamkinestár az utalványozást követően soron
kívül, előijnanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +1- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5—35 cm
átmérőjű tüzifának kizárólag a fővárosi ás a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására
fordíthatja. Kemény lombos vastag tüzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb
5%~a lehet a nem kemény lombos fajokból szán azé fafajta.

Barnakősz.én vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20~0 nun átmérőjű barnakőszén
vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott
követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiirásban meghatámzoti 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 ligyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, Illetve szenet 2020. február I 7-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 részesNtct illet meg. Az átvételi
elismervényben fel kell (üntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag
mennyiségét, valamint azátvétel Idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdögazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 90. ~-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében
e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszánioláshoz esatolni kell.

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 elszáinolása és ellenőrzése

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

A Kedvezményezett a lámogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a
tárgyévre cső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ej fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol cl

A Kedvezményezett a támogatás felhasznólásáról 2020. április 1 5-éig az Igazgatóság felé a miniszter
által kiadott adatlap szerint számol cl az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az
elszámolásban a szociális rászorultság ós a 2019. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeleire
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 elfogadásár6l, 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
tárnogat6 ás a Kinestár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. ~-ban és 97—99. *-han
meghatározott feladatokat —. a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának,
felmondásának vagy az attól való elállás kivételével —a Kincstár látja cl.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. ~-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A
felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektTonikusan, 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 niegállapitja, hogy a Kedvezményezett a
kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a
Kedvezményezettet. A jo~osulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezctt az
AM. 53/Á. ~-ának ás az Avr. 83. ~ ás a 97-99. *-ainak Figyelembe vételével köteles az Igazgatóság
útján lemondani ás azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet — a késedelmi kamat kivételével — a Kedvezinényezett az Ávr. 99. * (2)
bekezdése szerinti visszaflzetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolta,
hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Avr. 99. * (3) bekezdése szerint részleitizetési megállapodást köt a kérehnczővel.

A páiyázók Q pályázati kiírással és a (ámoga(ás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a
Belügyminisztérium Önkonnányza,’i Gazdasági Főasztályához (06-1/441-1690)fordulhan;ak.
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IktatószámP~’ ~
Tárgy: Viziközműrendszer GFT 2020-2034

Felújítási, Pótlási terv és Nyilatkozat

_____ .. Beruházási terv javaslat
Ugyintéző: Potyók Aron
Kédük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra

_________ hivatkozni!

A 2011. évi CCIX törvény a viziközmü-szolgáltat~ásró1 I 1.5-a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves idötávra
gördülő fejlesztési terv, Felújítási, Pótlási ás Beruházási terv készítését ás annak véleményezéséről nyilatkozat
kiadását írja elő.

A fejlesztési ás pótlási tervrész elkészítésére a viziközmű szolgáltató (TRV Zn.) a
véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért fele]ős adja ki. Ezt
terveket a véleményezéssel együtt a viziközmű szo]gáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év
30.-ig ..

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért Felelős (Onkormányzat) feladata (kivétel a törvény 115 3bek.
koncessziós szerződés alapján üzemeltetett viziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a
viziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a terveket a véleményezéssel együtt a viziközmű szolgáltató nyúj~a be
az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30.-ig

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.
A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia

Hivatal a figyelmeztetés ás a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően esatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer Felújitási
és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközmüvük több települést érint, akkor az ellátásért felelős
önkormányzatok képviseletét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük~ hoav a törvényben mezadott
határidőn belül. de legkésőbb 2019.szeytember 01-ic küldjék inee írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A
Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A Beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a Beruházási terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási ten’ beadásával, abban az esetben a esatolt
Meghatalmazás kitöltött ás aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük esatolpi az
ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 1. melléklet; 6.~ 2. pont) és a S2akhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet
14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot ás a Beruházási terv elfogadásáról szóló
Képviselő Testületi határozatotibatározatokat. A beadandó dokumentumoknak ás a mindkét fél által aláírt
Meghatalmazásnak leckésőbb a beadási határidő elött 30 nappal. legkésőbb 2019. szeptember 01-ig a
rendelkezésünkre kel] állni. ezen időponton túli beérkezés esetén a Meghatalmazás érvényét veszti.

Tiszarn&’~r. ‘

5000 Szcr’c •~L~1 ajos Cl 5,
KHB: i0~)4508-Z50i 3087
MószÉn V255832-2.1s

rn~....%.

Zsoter Lászlo
Beruházási és Vállalkozási osztályvezető

5000 Szolnok, Kossuth Lejos Ül 5. Tel: (56) 422•522 Fox: (56) 373~029

MAVÍZ

Tiszamenti Regionális Vízművek Zr?.

TRY Zr
J&,W’,rnáirrat~

~ ~tr.cci&Sé~ Ii
5t44JMt~ ‘“

É~kezg.:n: ___

~
El~tz~W~t fUtó,záin Előad6:

Tisztelt Önkormányzat!

kötelezett,
követően a
szeptember

Tisztelettel:

Szolnok, 2019.07. 17.

Poór János István
Operatív Főmérnök

~‘ű\’Gk Zr(.

Web: www.twzri.hu (~mail: titkwsag@irvzn.hu



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

TRV ZRT.

ördülő Fejlesztési erv
JBH-IV

víziközmű rendszerre
2020-2034

Ellátásert e e os megnevezése: Jászboldogháza Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos Út 5.

Szolnok, 2019. augusztus 30.
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A Víziközinű-rendszer, ellátási termet bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: JBH-IV

A víziközmű-rendszer részei: Jászboldogháza vízmű, Jászboldogháza ivóvízhálózat

A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések;
áHapotjeHemzés:

Jászboldogháza vízmű:
A vízellátást 1 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű 1994-ben létesült, kapacitása 480 m3/d.
A vízmű felújítása 2015-ben történt. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vas-mangán
eltávolítás, ammóniu eltávolítás, szervesanyag csökkentés. A vízmű automatizált.
Alkalmazott technológia: ventillátoros gáztalanítás, fertőtlenítés.

1 db mélyfúrású kút
1 db KMnO4 adagoló berendezés
2 db katalitikus szűrő
1 db klórozó berendezés
2 db THM szűrő
I db hypo adagoló berendezés
1 db 100m3-es, 1 db 35 rn3-es tározó
2+1 db hálózati szivattyú
1 db víztorony 50 m3-es

A KEOP-1 .3.0/2F/09-201 0-0031 azonosító számú Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt
keretében 2015-ben valósult meg vízműtelepi és ivóvízhálózati rekonstrukció. KEOP
beruházás keretében az elektromos és irányítástechnikai berendezések, a kútszivattyú és a
kútfej elemeinek cseréje megtörtént. A vízműtelep megfelelően karbantartott létesítmény. Az
üzemépület állapota jó, szerkezeti problémák nincsenek. A KEOP beruházás keretében 2015-
ben Új technológiai gépház, új műtárgyak, berendezések kerültek beépítésre, rendszeres
karbantartáson kívül más beavatkozást nem igényelnek.
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‚Iászboldogháza ivóvízhálózat:
A hálózat majdnem teljes része 1962-ben létesült, amit azbesztcement csővel építettek ki. A
90-es évek után lett a hálózat tovább bővítve, KM-PVC illetve KPE csövet alkalmazva.

2527 Ű~ NA 100 ac gerincvezeték
3587 ú~NA 125 acgerincvezeték
9256 ün NA 100 ac gerincvezeték
233 üi~ NA 50 KM-PVC gerincvezeték
20? 6~ D 90 KM-PVC gerincvezeték
359 % D 90 KPE gerincezeték

2015-ben KEOP beruházás keretében végzett rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a meglévő
tolózáraknák egy részében a szerelvények és idomok cseréje megtörtént, összesen 19 db Új
tolózár lett beépítve az Új mosatási csomópontokon kívül. Létesült 4 db új mosatási
csomópont (beépített Új tolózárak: 16 db) és 5 db Új föld feletti tüzcsap is. A vízhálózat gerinc
és bekötő vezetékeinek műszaki állapota még megfelelő.
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