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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 201?. augusztus 21-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő, soron kívüli nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében.
Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely, Dr. Pap Béla, Menyhárt Ernő,
Vámosi Norbert, képviselők,
—

Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

-

polgármester
jegyző

Lakosság részéről: O fő
A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az
ülésenjelen van 7 fő képviselő.
A Képviselőtestületi ülés határozatképes.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a mai ülésen a meghívóban közölt napirendet tárgyalja a
Képviselőtestület. A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Amennyiben
nines, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2017. (VIII. 21.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a meghívóban
közölt napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület.
Határidő: 2017. augusztus 21.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—

—

1. Nanirend
Előterjesztés az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
történő pályázat benyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: A Belügyminiszter ebben az évben is pályázatot hirdetett ki a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. Javaslom, hogy barnakőszén tüzelő vásárlására adjuk be a
pályázatot. A támogatás mértéke 3.000,- Ft/q. A településünk esetében a maximálisan igényelhető
szén mennyiség 852 q. Ehhez 541.020,- Ft önerő szükséges. Az önerőt az önkormányzat 2017. évi
költségvetés szociális keretéből tudjuk biztosítani. A támogatás megítélése esetén a szenet 25 kg-os
zsákos kiszerelésben lehet igényelni, és a szociálisan rászoruló lakosok részére kerül kiosztásra. A
kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalja majd. Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nines, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 7 f6 jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2017. (VIII. 21.) Képviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról
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A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pontja alapján megtárgyalta a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírást, és úgy
döntött, bogy a kiegészítő támogatásként 852 q mennyiségben barnakőszén tüzelő vásárlását igénybe
kívánja venni.
Az Önkormányzat a 852 q utáni, azaz összesen 541.020,- Ft öniészt a költségvetése terhére biztosítja.
Az önkormányzat 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.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 28.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: 1.1 Magyar Allamkincstár
2.1 Szűcs Lajos polgármester
3/Dr. Dinai Zoltán jegyző
4.1 Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
5.1 Irattár
—

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen az eddigi munkát, a nyílt ülést bezárom. A Képviselőtestület zárt
napirenddel folytatja tovább az ülést.

Kmf.

Lajos)
polgármester

(Dr. ~mai Zoltán)
jegyző

Jószboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTÓL

11/20 17.
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Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre
2017. augusztus 21-én, hétfőn délután

15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Közsésliáza Tanácskozó terme
Javasolt napirendi pout:

1.1

Előterjesztés az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra történő pályázat benyújtására
Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
—

2./

Előterjesztés a „Jászboldogháza Díszpolgára” cím adományozására történő javaslat
megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester szóban

3./

Egyebek
Szűcs Lajos polgármester szóban
Otthonteremtési támogatási kérelem megtárgyalása
-

Jászboldogháza, 2017. augusztus 16.

Szűcs Lajos
polgármester

Á.
Pályázati Kiírás
2017. június

....

A belügyminiszter pályázatot hirdet
az államliáztartásért felelős miniszter egyetértésével
a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet 1. 9. pont szerinti
—

—

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanya2 vásárhíshoz kapcsolódó táiuo~atására
összhangban
sz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.),
a szánivitelről sz6ló 2000. évi C. to~~rvény~
az állambáztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.
-

-

I. A pályázat célja
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2017. január l-jel adatai
alapján az 5000 76 lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú
tüzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.
2. Keretösszeg
A költségvetési törvény 3. melléklet 1. 9. pont alapján a pályázati célra 3 000,0 millió forint áll
rendelkezésre.

3. Pályúzúk köre
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2017. január
1-jei adatai alapján az 5000 76 lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
pályázhatnak.
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2016-ban foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám
adatának átlaga, illetve a 2017. január 1-el lakosságszániból a 80 év feletti korcsopoiios adatának
együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).
Keniénylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifh mennyiséget
igényelhet.
Lágy lombos ttízifa igénylése esetén sz önkormányzat legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget
igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére 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 sz önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke
A támogatás mér(éke
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23,) Korra. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélkühiséggel sújtott települési
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Filerdei m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 FlJq+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében
14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500
Ft/q+áfa.
c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasznáiásának 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 FlJq+áfa mértékű önrész vállalása.
6. Pályázatok benyújtása
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2017. évi
igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő
rendeletben szabályozza akként; hogy
—

—

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról sz6ló to vény 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 divezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 in3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön soi~ valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtöl ellenszolgáltatást nem kér.
A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A Pályckafl Jgényló’Adadap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az €ITC a célra kialakított
pályázati felületen történik.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2017. augusztus 25. 16:00 óra
A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2017. augusztus 28.
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 adatlap
érvénytelen.
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A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kelt az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.
8. Hiáuypótlús
A pályázatok szabályszerűségi, formai ás 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 S napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
l-la a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, Vagy azt nem megfelelően teljesíti, ás emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot
egy másolati példány
megtartásával az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaktildi a Pályázónak ás egyúttal értesíti,
hogy pályázata érvénytelen.
—

—

9. Pályázat elbírálása, döntés
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a inegpályázott összeg keretein belül a miniszter
állapítja meg, akként hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek, barnakőszén
igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó
niennyiségek esetében, csökkentett. a közfoglalkoztatottak 2016. évi átlagos létszámának a település
aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló
előirányzatot felosztani.
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is
jogosult.
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2017. szeptember 29-Ig.

10. Döntésről való értesítés
A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezniényezett) elektronikus
támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 5
munkanapon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.lm honlapon is közzétételre kerülnek.
A pályázati döntéssel szembcnjogorvoslatnak helye nines, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.
A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 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. Eszrevéte] esetén a Kedveztnényezetteí a Támogató egyeztet. Amennyiben ez
öt napon belül nem vezet eredményre, ágy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való
jogosultságát.
11. Támogatás folyósítása
A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül
utalványozza a támogatást’ A támogatást a Magyar Allamkinestár az utalványozást követően soron
kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.
12. Támogatás felhasználása
A támogatást a Kedvezményezett +1- 5% elfogadott tílréshatárú, átlagosan 100 em hosszú, 5—35 cm
átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei konnányhivatal erdészeti igazgatőságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására
fordítliatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb
5%-a leheta nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezmányezett 20—40 mm átmérőjű barnakőszén
vásárlásra fordítbatja.
A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott
minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott áraM
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 2018. február 15-éig osztja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2018. március 31éig történhet meg.
A támogatás átvételét át\’ételi elismervény kiállitásávat kell igazolni 2 példányban, melyből egy
példány 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 tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. lörvény 90’ ~-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében
e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.
A tűzifa, valamint a szén szállításából
költségek a Kedvezményezettet terhelik.

—

ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is

—

származó

A Fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett tániogatásnak
minősül.
13.

A támogatás elszániolúsa és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és Felelős annak jogszerű felhasználás6ért.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített naprakész nyilvántartást vezet, a
tárgyévre cső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ej rordulónaplal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol cl.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2018. április 16-áig sz 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 2017. évi igénylés részletes feltételeit tartalmaz6 rendeletre
hivatkozni kell.
A kincstár a támogatás elszámolásáról 2018. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.
A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési
kötelezetts~g megállapítása esetén a miniszter a kinestár útján, írásban tájékoztatja az érintett
települési önkormányzatot.
Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. ~-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja,
hogy a Kedvezniényezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben
használta Fel, értesíti a Kedvezményezettet ás a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást,
támogatásrászt a Kedvezményezett az Aht. 53/A. g-ának és az Avr. 83. ~ (3) bekezdés b) pontja ás a
97-99. ~-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság úlján lemondani és azt ügyleti kamattal,
illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkorrnáriyzatokért felelős miniszter az Ávr.
97. ~ (2)-~3) bekezdések ás a 98. * (5) bekezdése szerint módosított támogatói okiratot, támogatási
szerződést vagy visszavonásuk esetéii az erről való értesítést elektronikus úton sz Igazgatóság
útján küldi meg a Kedvezniényezettsek, mely alapján sz Igazgatóság az Avr. 99. ~ (2) bekezdése
szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.
—

—

Részletfizetési kérelmet a késedelmi kamat kivételével a Kedvezinényezett az Ávr. 99. ~ (2)
bekezdése szerinti visszalizetési határidőig nyújthat be az lgazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,
bogy kötelező feladatainak ellátását az egyősszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Avr. 99. * (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelniezővel. A támogatás
Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.
—

—

A páíyázók a pályázati kUrássai és a támogatás felhasználásá val kapcsolatos szakma! kérdéseikkel a
Belügyminisztérium Onkor,nányzaÍi Gazdasági Főosztályához c’O6-1/441-1690..)for’lullutüak.
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I Igénylésazonosító I ol
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja
Települési önkormányzat neve:
Települési önkormányzat KSH kódja:
Választott támogatás fajtája:

barnakőszén

Maximálisan igényelhető mennyiség (m3/q):

852

Igényelt mennyiség (m3/q):

852

Vállalt önerő összege (Ft):

541 020

Önerő biztosításáról szóló önkoriTlányzati határozat száma

A pályázó Önkormányzat nyilatkozik, hogy
a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a va

‚

valósak és hitelesek

köztartozással nem rendelkezik
a saját forrás rendelkezésre áll

Igen

megfelel az Áht. 50. *-ában meghatározott
nem áll fenn harmadik személy irányá~a Ő
meghiúsíthatja
-

-

eknek
lezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását

adólevonási Joggal nem rendelkezik
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