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Javasolt napirendi pont:

1 ./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban

2.! Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozás megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

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

41 Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán —jegyző — szóban, Írásban

5.! Előterjesztés a háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán —jegyző — szóban, Írásban

6.! Előterjesztés a védőnői pályázat elbirálására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

7.! Egyebek
Szűcs Lajos polgármester
- Tájékoztató a 2016. évben benyújtott pályázatokról - Írásban
- Porteleki lakosok kérelme a Porteleken keresztül vezető és a Farmosi összekötő út
felújítása érdekében - szóban
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polgármester

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldoghaza.hu
honlapon.



Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest Pf. 1418
részére ajánlott küldeményként postázandó
2015. október 1-ig

Általános Szerződési Feltételek 1 sz. melléklete
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

fel atá atók mára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő

Bu Hunga Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi

erzödési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a

írálás s települési Önkormányzat által nyújtott támogatás Összegének

alanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 2016 évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott

döntését a https:I/www.eper. hu/eQerbursa/onk/tonkbeleD.asDx internet címen elérhető EPER-Bursa

rendszerben rögzíti.

4 Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a

pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2016
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Alapadatok (önkormányzat):

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

Polgármester:

Jegyző:

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám:

Pénzintézeti adatok:

Számlavezető intézet neve:

Önkormányzat bankszámlaszáma:

aláírás

nyilatkozat

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

RH.

EsolFelhasználói adatok (Központi .~

Központi kapcsolattartó neve:

Felhasználónév:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kijelentem, hogy

Alulirott Önk
aláírásával kijelen

vá’t~As áU be, Úgy a szükséges adatmódosítást
a változás bekövetkezésétől számított

.m megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.

Kelt

Nyomtatás: éééé.hh.nn. 66:pp
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A település? ás megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:

- 2016. “A” típusú;
- 2015. “B” típusú.
- 2014. “B” típusú;
- 2013. “B” típusú;

2016. január 31.

A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül
2016. március 18. tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica

ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
A felsőoktatás? intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa

2016. március 25. rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
A Támogatáskezelő a beérkezett támogatás? összegeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatás? intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után

2016. március 31. továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a
Támogatáskezelő számlaszámára.

2016. április II. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2016. május II. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2016. június 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

A Támogatáskezelő visszautalja a k? nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket
2016. július 31. (amennyiben a felsőoktatási intézménytől mér visszaérkeztek) az érintett települési és

megyei önkormányzatoknak.
A települési ás megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:

2016. augusztus 31. - 2016. “A” típusú;
- 2016. “B” típusú.
- 2015. “B” típusú;
- 2014. “B” típusú;

A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül
2016. szeptember 15. tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica

ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa

2016. október 3. rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportositja, majd a jogosult hallgatók után

2016. október továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a
Támogatáskezelő számlaszámára.

2016 október 10 A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult. hallgatók részére.

2016. november 10. Az esedékes ösztöndijrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2016. december 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2017 Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási. januer . intézményekben, amennyiben ezek 2016 decemberében nem kerültek kifizetésre.

. . A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket2017. marcius 31. (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési
és megyei önkormányzatoknak.
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BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
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A csatlakozni kívánó települési önkormányzat regisztrál a Támogatáskezelő által
üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer), és az
onnan kínyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti

2015. október 1. példányban, aláírva (polgármester vagy jegyző aláírásával) és lepecsételve
visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormáriyzati Osztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának résztvevőjévé válik.
A csatlakozott települési önkormányzat kiirja a pályázatokat (‘A’ és “B” típus

2015. október 5. együttesen).
A w’~.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a Csatlakozott

2015. október 9. települések” menüpont alatt megtekinthető a 2016. évi pályázati fordulóhoz
csatlakozott települések listája.
Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése a

2015. október 9. Támogatáskezelőhöz.
A felsőoktatásért felelős államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló

2015. október 16. méltányossági kérelmekről, és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a
Támogatáskezelőt.
A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a

2015. október 19. felsőoktatásért felelős államtitkár döntéséről.

2015. november 9. A pályázatok benyújtásának határideje.
A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a megyei önkormányzat

2015. november 20. között kötendő 2016. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt és
lepecsételt példányát a Támogatáskezelő részére.
A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja

2015. december 7. a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból

2015. december11. formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt
eljuttatja a Támogatáskezelö részére.
A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási

2015. december 17. Onkormányzati Osztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített
adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postal úton,
írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.

2016. január 22. A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben,

2016. január 29. továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja a
Támogatáskezelőhöz.
A Támogatáskezelő értesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az “A” és “B” típusú

2016. március II. támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül

2016. március 11. értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített
pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.



Kivonat: Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016
megtartott ülésének jegyzőkőnyvéből.

/2016. (IX. 12.) 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. (lX.25.) BM rendeletet
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatást 870 q mennyiségben barnaszén tüzelő
anyagot kívánja igénybe venni.

Az Önkormányzat a 870 q utáni, azaz összesen 552.450,- Ft önrészt a költségvetése terhére biztosítja.

Az önkormányzat 46/2014. (IX.25.) BM rendeletet 2. ~ (1) bekezdés ac) 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: 2016. szeptember 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: l./ Magyar Allamkincstár

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

4./ Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző
5.! Irattár

Szűcs Lajos sk. Dr. Dinai Zoltán sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: (Dalmadi Nándorné)
jkv.



Pályázati Kiirás

2016. augusztus ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) L melléklet IX. Helyi Önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása jogcim szerinti

települési önkorniányzatol’ szociális célú tüzclőanva2 vásárláshoz kapcsolódó kicEészítő
támo2atására

összhangban ‚

- az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Ala.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január 1-jel adatai
alapján az 5000 tő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú
tőzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg .

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok tániogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
szóló 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján létrehozott címen 3 000,0 millió forint áll
rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. Január
1-jel adatai alapján az sooo ró lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának~
illetve a 2016. január I-si lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma
alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget
igényelhet.

Lágy lombos tílzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m3/cllátott tűzifa mennyiséget
igényelhet. 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.

Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.



7. Benyújtandó dokumentumok

Benyújtás mó4ia
Benyújtandó dokumentumok Ppapír alapon,

EP elektronikusan és papír
alaon is

I. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött megfelelő Pályázati Igénylő Adatlap EP
(kinyomtatva, aláírva, bélye&zővel ellátva)

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

3. Az Avr. 75. ~ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok ISP

A benyújtott pályázatnak taijalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

8. Hiánypótlás

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

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás
beérkezését követö 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, ás emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot — egy másolati példány
megtartásával — az ok niegjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti,
hegy 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 igényekből elsődlegesen a 25 a? alatti mennyiségek, barnakőszén
igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó
mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. évi átlagos létszámának a település
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 tiizelőanyag megítélésére is
jogosult.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt, de legkésőbb 2016. október 30-ig.
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KÖFOP-l.2.1-VEKQP-16 kódszámú “Csatlakoztatási konstrukció ...

Tárgy: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú “Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
Országos kiterjesztéséhez’ című projekt felhívás megjelenése
Fetadó: Czifráné Ács Andrea <czifrane,acs,andrea~alIamkincstar.gov.hu>
Dátum: 2016. 08. 16. 13:32
CC: Pelczhotferné Lovász Erzsébet cpelczhofferne.lovasz.erzsebet@allamkincstar.gov.hu>, Bagi Barbara
<bagi.barbara@allamkincstar.gov.hu>, Lakatosné Lévai Judit <zlakatosne.Ievai.judit@allamkincstar.gov.hu>

Tisztelt Jegyző Úr I Asszony!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2016. augusztus 15-én megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-I6 kódszámú
„Csatlakoztatási konstrukció azönkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című projekt felhívása,

2016. 09. 07. 14:36

mely az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/nieajelent-a-csatlakoztatsi-konstrukci-az-nkormnyzati-asp-rendszer-orszaos
kiterjesztshez-cm-felhvs

Kérjük, bogy a fenti honlapon található információk és dokumentumok tekintetében tájékozódni szíveskedjenek.

Köszönettel,

Pelczhofferné Lovász Erzsébetp~’A~’~ Magyar irodavezető

‘~n~ Államkincstár Államháztartási Iroda
5” hétévtjzvck,~ Magyar Allamkincstár

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
5000 Szolnok, Magyar utca 8.
Telefon: +36-56/422-5 55
Fax: +36-56/371-102
E-mail: pelczhofferne.lovasz.erzsebet(~a11amkincstar.gov.hu



Projekt megnevezése Státusz Kezdete (terv) Vége (terv) Fejlesztés költsége HUF

TOP 3.2.1 Komplex energetikai fejlesztés a
JászboldogháziKözintézményekben»

beadott 2016.10.15 2017.05.30 110000000

VP-6-7.4.1.1-16 Ifjúsági Közösségi Tér kialakítása ( megjegyzés:
pályázó: Boldogházi Gyermekekért Alapítvány) beadott 2016.09.01 2017.10.31 48513690
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Jászboldogházi iskolakonyha és étkező fejlesztése beadott 2016.09.15 2016.12.30 15 499 359

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés
Sportcsarnok felújítása beadott 2016.09.15 2017.03.30 19912442
EFOP-1 .2.1-15 - Védőháló a családokért
Együtt, a boldogházi családokért I beadott 2016.10.10 2018.10.10 39999860

fellebbezés
NKA-204105 Kistelepülések könyvtárfejlesztése alatt 2016.07.15 201 6.08.30 1 698 750

előkészítés
Nemzeti Szabadidős— Egészség Sportpark Program alatt 2016.10.10 2016.12.30 NR


