Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
E LNÖ K ÉTÖ L

8/20 18.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel íneghívom a Képviselő-testület 2018. évi rnunkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

2018. július 23 -án, hétfőn délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza emeleti Tanácskozó tenne
Javasolt napirendi nontok:

1.

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgá1tató Társulás Társulási Megállapodás
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A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2018. 07. 10-i ülésén 25/2018. (VII.
10.) számú határozatával elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, melyet szükséges
minden tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozattal

2018. 07. 18. 14:0~

Fwd: Képviselő-testü)eti döntéshez dokumentumok
jóváhagynia 2018. július 31-ig.
Mellékelten megküldöm a testületi döntéshez szükséges alábbi dokumentumokat:
-Társulási Tanács határozatának kivonata,
-

Képviselő-testületi határozati Javaslat 1.

-

Képviselő-testületi határozati Javaslat 2.

Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalva (2. számú képviselő-testületi határozati
Javaslat melléklete)
-

Kérem, hogy a testületi döntésről szóló határozatok kivonatait az ülést követően legyenek
szívesek a Társulás részére megküldeni legkésőbb 2018. Július 31-ig.

Tájékoztatoni Önöket, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának
következő ülése 2018. augusztus 7-én lesz. ( Kérjük aláírásra meghatalmazott személy
megjelenését, továbbá szíveskedjék az önkormányzat bélyegzőjét magával hozni.)

Kérem azokat az önkormányzatokat, ahol még nem döntöttek a végleges csatlakozási
szándékról, azok a szükséges döntést szíveskedjenek meghozni legkésőbb 2018. Július 31-ig.
Tisztelettel:
Bertalanné Drávucz Katalin
Polgármester
Jászladány, Hősök tere 6.
Tel: e6-57-817951

Mentes a virusoktól.
Mellékletek:

avaEt,com
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Társulási Megállapodás egységes szerkezetben.doc
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25. sz. határozati kivonat Társulási Megállapodás módosítása.pdf

1,4 MB
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Határozati lavaslat 1.:
..J2018. (VII.

...)

. önkonnányzatKépvlselő—testulete
sz. határozata
‘

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának
elfogadásáról
Önkormányzat Képviselő-testűlete megtárgyalta és minősített
többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának
25/2018. (VII. 10.) számú határozatával eliégadott Társulási Megállapodás
módosítását az alábbiak szerint:
1.’ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának az
»5. A Társulás célja” pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Jászapátl ás Jászberény járás ellátási területén szenvedélybetegek
részére alacsonykiiszöbű ellátás nyújtása”.
2.1 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megáflapodásának a
„6. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskör” pontja az alábbi szövegrésszel
egészül lő:
szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtása;
drog-megelőzési programok koordinálása”
„

-

-

3.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 7.
pontjában „‚4 Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati ~inkciókba
sorolv&’ az alábbi szövegrésszel egészül Id:
074052
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
101145
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása”
„

4.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása a kővetkező
91B ponttal egészül Id:
„9/B Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása:
Á Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás biztosíthatia:
az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton
való részvétel ösztönzését é.sJlgyelemm.el kísérését,
megkeresó programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése
érdekében,
a szenvedélybetegség okozta egészségügyi ás szociális károk mérsékléséhez
szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
a kríziskezelést űz életet veszélyeztető, a testi. szociális, kapcsolati ás
életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére,
az anonimitást a szemé’yes adatokat nem kel! megadni, igazolni ás
nyilvántartani, Illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni,
Á szolgáltatás nem tagadható meg a absztinencla hiánya ás a
szenvedélybetegség során jelentkező tünetek magatartási formák micit!
mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást”
-

-

-

-

-

—

-

S.! Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megáflapodásának 1. számú
ftlggeléke az alábbiakra változik:

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjainak
megnevezése
székhelye
Álattyán Község Onkormányzata
Jánoshida Községi Onkormányzat
Jászalsószentgyőrgy Községi
Onkormányzat
Jászapáti Városi Onkormányzat
Jászberény Városi Onkorinányzat
Jászboldogháza Községi
Onkorniányzat
Jászdózsa Községi Önkormányzat
Jászfelsőszentgyörgy Községi
Onkormányzat
Jászjákóhalma Község
Onkormányzat
Jászlcisér Város Önkormányzata
JászladányNagyközségi
Onkormányzat
Jászszentandrás Község
Onkormányzata
Jásztelek Községi Onkormányzat

5142 Alattyán, Szent István tér 1.
5143 Jánoshida Főút 28.
5054 JászalsószentgyörQy, Fő üt 53/a

..

5130 Jászapáti, Velemi Endre üt 2.
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Főút 57.

2.028
2.542
3.510
8.819
26.404
1.678
2.163
1.873

5121 Jászjákóhalma, Fő üt 27.
5137 Jászkisér, Fő u. 7.
5055 Jászladány, Hősök tere 6.

2.935
5.496
5.697

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
5141 Jásztelek, Szabadságút 71.

A Jászsági Szociális SzoI~áltató Társulás lakossá~száma:
Erről:

Lakossága
fő

2.432
1.619
67.196

1 ./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
é r t e s ii in e k .

Határozati javaslat 2.:

..

./2018. (VII.

...)

Önkormányzat Képviselő-testülete
sz. határozata

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megá[lapodásának jóváhagyásáról
Önkonnányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását az előterjesztés szerh~ti tartalommal.
A Képviselő-testület fe1hatahi~azza
polgánnestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Képviselő -testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás részére.
A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival
lép hatályba.
Határidő:
Felelős:
Erről:

201 8. július 31.
polgármester

I ./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

N hoaa’ :

.Fászsági Szociális Szol~&áHató TársuLás Társulási Tanács 2018. július 1(1—én
megtartott ülésének jegyvi~künvéböl

‚l’sisá~~ Szoctális Szolgáltató ‘Fársulás Vá sulási i’auiies
25/2(H8. (\~tL. ILL) sz. ba~át-uza(a
A. fászsági Szociális Szolgáltató társulás Társulási Megállapod: inak [lt(idOsitásaVOl
A .lás/.sáC_!i Szociális Szolgáltató Társulás Társulási I anácsa niegtárgyalta és a
Jászsági Szociális Szolgállato ‘Lársuhís Pénzih2vi Bizottság j:t\aslatáfll
hgvelemmel elR’gudja a 8/2013. (\‘l II) számú határozattal cl logadott
iübbszöröscn módosított
iász.sági Szociális Szolgáltató ‘lársulás ‘l’ársulási
Megál lapoclásának módosítását az alábbi ak szeri at:
.

—

1.1 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának at

~.5. A Társulás célja pontja az alábbi szüvegrésszel egészül ki:
‚‚

.Jó.Cc’!]?óÍI óv ‚Iósbeiéiii’

jGIYLV

ellótósi ferü/etón s:ein’etlélvberegek

‚~js:L~,-e alaeson3la’Ls’:öbíí elióíós ‚n’újtósa

‘.

2.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának a
.ó. A Társulás által ellátott feladat— és batáskür pontja az alábbi szö\’egrésszel
cgészül Ki:
..

-

—

3~/

s:e,n’ec/óh’hc’tegek récére ul’ic~o;n ‘kíLcö !;!! elI ütv ‚n’ú/Ióscz.
‚Irog—nzeg elő:és’ ])J’OE~JUJ) ink honi” hu’ ~Iósa

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás ‘l’ársulási Megál lapodásának 7.
pu~i áb:in .‚‚A Társulás sznkmai ulaptevékenvségei kormányzati funkciókba
sorolva az alábbi szüvegrésszcl egészül Li:
j\

‚‚

07-1052

Ahít~v:i~—me~e/ű:és pnt~i’aniJa!. revé kern ‘~b.~ei

101145

teuzve’ hé/ii etei,~ek ((lUC5Ou?1 ‘kfLcöhíí

C/iCi/ás’!

‘

.1.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási l\4cgállapudása a kü\’etkct~i
0/l~ P°~ t LU egészü I Ki:
‚‚

Á
-

9 B S’:e,i’’L’L/e/rheÍet~ek ‚uhreson~ifis:ölnr c’h/ó/’~v’u:
.JCíV.’~fl~l SC)Cui/iS

S~oig’íJt’!to 7ór,vzuhis hi:!osiI/?’ufa:

a: on’osi vagt eg”é/ teJ’ópías ke:e/é~ en, sz igóJr’zfl~xhazi ‚s:zhw’cs~iz’z/aíon

való részvétel ösztönzését ésfigvelennnel kíséré.vét,
—

-

—

—

u,ieí~keresŐ pro ‚gr’mio/c s:ervcce’ve( ‚i: ellátásra s:orz~/ó ‚vzenielrek elerese
ér’ Jc’kehü’i~,
a szei re’ /élvb»regség olcozia egész~ gücJi es szociális kórok ui,erseicI”.wllL’z
szu’kseges egyes ói’ialomesökkenío szolgóhrarasokni.
a krízis keze/és! a: életet YL’szélrez!L’!ő, ii festi. szociahis. kapc.vo It u/i és
életi ez~’tés i rendszerheti kuilakuiht kezel/terei (en ll”l’t2’/e/C esetére.
‚1: ‚ntouiinüí’ is!
ci sz’’nié/i es ‚u/’itoka! neat hell me Lta’h7i, igazolni és
i7vih’’óiu’ írtani, illetve e~’éiii ~on’ (ozósi tervet nem ku/I készu’’u?i
-

—.

.!

.v:n/a/iaIúv

IIC In

;ng~u/huu) ;„eg ‚i: c,1~cí/;zt,zuhz Iliújiva ‚~ a
.wrón je/cníke:ő ín;ww/’. j?z’z&~’uarfl~.v! fö,nz’~/c iii/al!
‚cak iienz 1’L.CC/~ ‘e:íeliI( a /i:lolm~usfe1ad’Uelh~!’ar.

.C’”fl(’ /éh/w’e~ég

flhilkIk/’Iig, (1117/g
5.!

jásysági Szociális S,olgáltaló l’ársulás ! ársulási l\iegállupodásánnk 1. számÚ
Itiggeleke av ~iláhhit’ki~ változil’:
Jászsúal Szociális Szolgáltató Társulás m~ainaI
megnevezése
székhelye
‚4

Lakossága
f/i

ÁI~~tt~ án Község
Önkormányzata
Júnoshida Községi
Onk oriná nvza (
Jászalsószentgyörgv Községi
Onkorinányzat
.lás7apáli Városi Önkormányzat
Jászberény Városi
Ön k orn~ánvza I
.híszholdogliázu Községi
On ho ml ányzat
iászdózsa Községi
Ön k OflIl án yzu I
iásvíelsőszenlgyörgy K57.ségi
Ön korra án yzat
.lúszjákóhalnlu l’özség
Onko mm án \zat
iászk isér \1áros ()nkornlányzata
iúszladánv Nagvközségi
On ho mi án vzat
iászsventanrlrás Község
()nk orni ányzut u
Jásztelek Községi
Önk orra án yzut

5142

Aluttyán. Szem

István tér 1 .

2.02’~

5143 iánoshida Fő Út 28.

2.542

5054 Jászalsós/tntg\ örgy. Fő út
53/a
5130 Jászapáti.Velemi_Endre út 2.
5100 Jászberény. Lehel vezér tér

3.510
8.819

26.404

Ig.
5144

iászholdouháza. Rákóezi ót

1.678

.lászdózsn. Szent Mihály (ér I.

2.163

27.
5122

5111 iászíelsőszenlg\ örgy. Fő Út

/ .873

57

5121 Jászják óhul ma. Fő Út 27.

2. 93.5

5137

.Iászkisér. Fő u. 7.
5055 1 ásziadány. I lősök (eme Ó.

5.496
5.697

5136 iászszenlandrás. Rákóezi út

2.432

94.

5141 Jásztelek. Szabadság út 71.

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszúma:
11 .A]ársulási’ I

1,619

67.196

anács Felkéri a tagönkonnán\ zatok képviselMeslülrteit. bogy 2018.
július hónap 3 1 . napjáig döntsenek a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
Társulási Meuállapodásu módosításának elfogadásáról.
lutáridő: 2018. július 31.
Felelős: (ugömikonnámnzatok polgármesterei
I

2

ill .~\lársulási Ianács Ilkéri a Jászladám’ i PoIgármc~icri I li\tal Pénzüg\ i
( )s,[ál’ át. IH)W’
1. a jelen határozut 1. bekezdés 3. punijában szereplő kt)rnlán\zati Iiinkció
változá~ukat vezesse Út. valalTIlilt
2.

.~szsÚej ~7ociáIis Szoluállaló társulás társulási ! arácsának 65/2016. (Xl.

4.) számú határezatával hatályon kívül heheztti ..J04U,12 ( ‚v’i/cuI—, es
g’ern;eh jó/cl; s:ok~’ ~//uíás

kormány za I funkció törlését ke/dcmén\ ez/c

a Magyar Át lam k ncslárnál vezetett 1 örzskönvvi N\ i lváiii artáshan.
laláridő: Társulási [\legállapodás niódosításanak hatályba lépését l’ö\ető 3(1 nap.
Felelős: iászladán3 Polgármesleri I livatal pénzfig\ oszlál\a.
IV. A társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok kép~ iselő—lesliiletei
mindegvil’ének niinősftett többséggel meghozott, a módosításra szóló. ‚artalmában
mindenben megegyező határozat a alapj án lép hatályba.
Erről:

iászsági Szociális Szolgáltató l’ársulás tagjai székli&yükön
2] jászsági Szociális Alapszolgá]tató Központ
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Pályázati Kiírás
2018’ június
A belügyminiszter pályázatot hirdet
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
a
Magyarország 20~8. évi központi költségyetéséről szóló 2017’ évi C. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szer nti
—

—

A telerülési önkormányzatok szociális célú tiizelőanya2 vúsárláshoz kanesolódó támo~atására
összhangban
azállamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Alit.),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korni. rendelet
(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.
-

-

-

A pályázat célja

I.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 1-livataláriak 201$. január 1-jei adatai
alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú
tűzifavásárlásboz vagy barnakószén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázbat.
2.

Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 1. 9. pont alapján a pályázati célra 3 000,0 míllió forint áll
rendelkezésre. Felezeten belüli átcsoportosítás öredményeként összesen 4.000,0 millió Forint áll
rendelkezésre.
3. Pályázók köre
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 1-livatalának 201$. január
1-jei adatai alapján sz 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
pályázhatnak’
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag niegvásárlásához igényelhet támogatást.
Az igényelhetö mennyiség sz önkormányzat által 2017-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám
adatának átlaga, illetve a 201 8. január l-ej lakosságszámból a $0 óv feletti korcsoportos adatának
együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).
Keménylomhos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellálotl tűzifa mennyiséget
igényelhet.
Lágy lombos tüzifa igénylése esetén sz önkormányzat legfeljebb 3 m3/elláiott tüzifa mennyiséget
igényelhet. Lágy lombos tűzifa igéi~ylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén~
Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő
települési önkormányzat jogosult.
Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényeIket.
4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke
a) a kedvezményezett települések hesorolásáról és a besorolás feltéelrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2, melléklete alapján a jelentős nwnkanélkülisé.ggel sújtott települési
önkormányzat vonatkozásában. kemény lombos fafajia esetében 15 000 Ft/erdei m34-áfa, lágy lombos
fafajta esetében 8500 Ft/erdei rn3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkomtányzat vonatkozásában. kemény lombos fafajta esetében
14 000 Ft/erdei m~+áfa. lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei ni3+áfa, szén eseléhen 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 2018. évi
igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő JO. 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 gyámtigyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
e) háztartásonként legfeljebb Sm3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja. hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltalást nem kér.
A pályázalokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A Pályázati Jgényló’Ádarlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által üzemeltetett cl~r42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított
~ályázati felületen történik.
A pályázatok elektrouilcus rögzítésének határideje 2018. augusztus 31. 16:00 Óra
A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2018. szeptember 3.
A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár
területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy
másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati ad~tlap
érvénytelen.

7. Benvújtandó doI’unlentuntoI(
l3cnyújtás módja
P=papír alapon,
EP= elektronikusan ás papír

Benyújtandó dokumentumok
~
L
Az ebr42 önkormányzati informáci6s rendszerben
kitöltött
megfelelő Pályázati
Igénylő Adatlap
(khiyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)
2.
A pályázat benyú~tásáró1 Szóló képviselő-testületi
határozat másolata, mely tartalmazza a Saját forrás
biztosítására vonatkozó igazolást
3.
AzAvr. 75. ~ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok

alapo~s_____
EP
P

]

E?

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.
8. Hiánypótlás
A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Avr. 70. ~ (3) bekezdése ás 83. ~-a alapján végzi.
Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás
beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért Felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot egy másolati példány
megtartásával az ok megjelölésével sz Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak ós egyúttal értesiti,
hogy pályázata érvénytelen.
—

—

9. Pályázat elbírálása, döntés
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter
állapítja meg, akként hogy a tűzifa igényekböl elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek, harnakőszén
igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítanL Az ezt meghaladó
mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2617. évi átlagos létszámának a település
aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló
előirányzatot feloszlani.
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is
jogosult.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló e]őirányzat erejéig, a pályázalok
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül döni, de legkésőbb 2018. szeptember 28-ig.

10, Döntésről való értesítés
A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus
támogatói okiratban. a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 5
mankanapon belül értesülnek azebr42 Önkormányzati információs rendszeren keresztül.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek,
A pályázati döntéssel szembenjogorvoslatnak helye nines, és kifogás henyújtására sincs lehetőség.
A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az «br42 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 Kedvezményezetlel a ‘támogató egyeztet. Amennyiben ez
öt napon belül nem vezet eredményre, Úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való
jogosultságát.
I 1.Támogatás folyősitása
A miniszter a támogatói okiratok 10’ pont szerinti elfogadását követő S iminkanapon belül
utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Allamkincstár az utalványozást követően soron
kívül, előfinanszírozás keretében. egy összegben folyósítja.
12. Támogatás felhasználása
A támogatást a Kedvezményezett +1- 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 fafajia.
Barnakőszén ‚‘ásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20~0 mm átmérőjű barnakőszén
vásárlásra fordíthatja.
A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott
minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál
kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.
Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás
felhnszná]ása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe,
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2019. február I 5-éig osztja Ici a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2019. március 31éig történhet meg.
A támogatás átvételét átvételi elísmervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy
példán.y a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag
mennyiségét, valamint az átvétel idejét.
A tüzifa származását sz erdőröl, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009, évi
XXXVIL törvény 90. *-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében
e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz esatolni kell.
A tűzifa. valamint a szén szállitásából
költségek a Kedvezméiiyezettet terhelik’

—

ideértve a rászorulókhoz való eljutíatást is

—

származó

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulallanul igénybe vett támogatásnak
minősül.

13. A támogatás elszámotása ős eflenőrzése
A támogatás felett a Kedvezniényezett rendelkezik, és Felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántarást vezet, a
tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-el Fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol cl.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 20)9. április l5-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 és a 20)8. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre
hivatkozni kell.
A kincstár a támogatás elszáinolásáról 2019. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.
A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési
kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett
települési önkormányzatot.
Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94, ~-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja,
hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben
használta fel. értesíti a Kedvezményezettet ős a minisztert. A jogosnlatlanul igénybe vett támogatást
támogatásrészt a Kedvezményezett az Alit. 53/A. *-ának és sz Avr. 83. ~ (3) bekezdés b) pontja ős a
97-99. ~-ajnak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján temondani és azt Ogyleti kamattal,
illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter sz Avr.
97. * (2)-(3) bekezdések és a 98. ~ (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot, támogatási
szerződést vagy visszavonásuk esetén az erről való értesítést elektronikus úton az Igazgatóság
útján küldi meg a Kedvezniényezettnek, mely alapján az Igazgatóság az Avr. 99. ~ (2) bekezdése
szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.
—

—

Részletfizetési kérelmet a késedelmi kamat kivételével a Kedvezményezett az Ávr. 99. ~ (2)
bekezdése szerinti visszalizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz. ha a kérelmező igazolja,
bogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Ávr. 99. ~ (3) bekezdése szerint részletiizetési megállapodást köt a kérelmezővel, A támogatás
Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.
—

—

A pályázók a pályázaü kiirással és a támogatás fclhasználásá”al kapcsolatos szakmat ké;’déseikkel a
]3eJiJgymiJ?iszíérium Onkonnányzati Gazdasági Fó’oszfályálioz (O6-I/44]-]690)Jbrdulkatnak.

A szociális tüzelőanyag igénylés~ segédlete
A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak
mtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre
került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás).
I génylési feltételek:
A pályázatnak tartalmaznia kell
a pályázati adatlapot,
o
a pályázat benyz~j’ásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat
másolata, mely tartahnazza a sajátforrás biztosítására vonatkozó igazolást.
Amennyiben a Dályázó önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani a támogatási i~ény
benyújtásához. akkor a i~ályázat benyújtásáról szóló kényiselő-testületi határozatot kell
mellékelrii.
Kérjük. hogy a nályázati kiírás 6. pontiában foglalt vállalást (a telenülési önkormányzat a
szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is foglalják bele
a k€nviselő-testületi határozatba.

Minőségi követelmények:
.

Tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat ±5% elfogadott
tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a
megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt
tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó
fafajta.

‘

Szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű
barnakőszén vásárlásra lb rclíthatja.

Felhívjuk a űgyelmet, hogy
‘

a pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat
igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes
feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba
lépő rendeletben szabályozza.
—

—

A fenti szabályozás azt jelenti. hogy az önkormányzatoknak legkésőbb a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napig meg kell hozniuk a rendeletüket.
Kérjük. ügyeljenek a ijályázati kiírásban foglalt határidő betartására. amennyiben nem
teljesítik a l3ályázati kiírásban foglalt rendeletalkotási kötelezettséget. az az elnyert támog~j~s
teljes összegének visszaüzetését vonja maga után!
‘

a pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatást a települési önkormányzat a
fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott
erdőgazdálkodóktől történő tűzifa megvásárlására fordíthatja.

Kérjük. üEyelienek a Dályázati kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól történő vásárlási
kötelezettség betartására. amennyiben nem a nályázati kiírásban meghatározott
erdőgazdáUcodóktól vásárolják meg a tűzifát. az az elnyert támogatás teljes összegének
visszafizetését vonja maga után!
Szén vásárlása esetében a pályázati kiírás nem tartalmaz az eladóra vonatkozóan olyan jellegű
korlátozást, hogy kitől lehet a barnakőszenet beszerezni, ezért kereskedelmi forgalomban
bárkitől lehet vásárolni, aki barnakőszenet forgalmaz.
a pályázati kiírás 12. pontja alapján a kedvezményezett a támogatott mennyiségnél
több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek
megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb
feltételekkel tudja beszerezni.
Amennyiben a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot (tűzifa,
illetve barnakőszén) az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami a pályázati
kiírásban meg van határozva, akkor dönthet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is
vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő összegét nem csökkentheti. hanem a
többletvásárláshoz mérten arányosan több önkormányzati önerőt is kell biztosítania.
o

A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa. valamint a szén szállításából ideértve a
rászorulókhoz való eljuttatást is származó költségek a telenülési önkon~ánvzatot
terhelik.
—

—

.

A pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatás átvételét átvételi elismervény
kiállításával kell igazolni 2 példányban. melyből egy példány a K~vezményezettet.
egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell
tüntetni a támogatásban részesült nevét. a tüzelőanyag fajtáját. valamint az átvétel
idejét.

A pályázati kiírás 12. pontja alapján megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak
2019. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének
pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2019. március 31-éig történhet meg, azaz az
erdőgazdálkodó részére szén vásárlása esetén, akitől a szenet vásárolták legkésőbb 2019.
március 3l-éig kell átutalni a megvásárolt tüzelőanyag árát. Az önkormányzatoknak az
elszámolás során ennek igazolására a hivatalos banki átutalásról készült értesítést, (annak
kivonatát) hitelesítve kell az Igazgatóság részére megküldeni.
-

-

Amennyiben bármelyik határidőt részben nem tartja be az önkormányzat. az az elnyert
támogatás részleges visszafizetését vonja maga után!

•

A pályázati kiírás 12. pontja alnpján a tűzifa származását az erdöről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tör”ény 90. ~-a szerint
kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés
szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

Kérjük. hogy a szállító jegyek másolatát az elszámoláshoz csatoliák!

