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1. sz. példány

10/2018.

JEGYZŐKÖNYV
soron kívüli nyílt üléséről

(2018. október 15.)

84/2018. (X. 15.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendj ének elfogadásáról

85/20 18. (X. 15.) Képviselőtestületi Határozat
Bölcsődei feladatellátási szerződés elfogadásáról

8/2018. (X.16.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

86/2018. (X. 15.) Képviselőtestületi Határozat
LEADER pályázat benyújtása

87/2018. (X. 15.) Képviselőtestületi Határozat
Uj TEAÜR kód felvételéről

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. október 15-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő soron kívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely, —~ képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Meghívott vendég: O fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 fő személyből áll, az
ülésenjelen van 5 fő képviselő. A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Joó-Kovács Balázs és Vámosi Norbert jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az
ülésen.

Javaslom, hogy a Képviselőtestület a meghívóban lévő napirendeket tárgyalja meg. Van-e a
napirendekhez kapcsolódóan más javaslat, vagy napirend előtti bejelentés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

84/2018. (X. 15.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, bogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendeket elfogadja, és tárgyalja meg.

Határidő: 2018. október 15.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend ..

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Községi Onkormányzattal való bölcsődei
feladatellátási szerződés elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Eddig a 2000 fó alatti települések nem voltak kötelezve a bölcsődei ellátás
biztosítására. Jogszabály változás miatt 2018. december 31-ig a kistelepüléseknck is biztosítani
kell az ellátást akkor, ha a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 Fát, illetve minden év
márciusáig el kell végezni egy felmérést a szülők körében, hogy van-e erre igény? Amennyiben
a szülők kérik a bölcsődei ellátást a gyermekük részére, akkor biztosítanunk kell. Ez év
márciusában elvégeztük a felmérést, mely alapján 10 gyermek kérné a bölcsődei ellátást a
településen. Amikor a felmérést végeztük, akkor még nem volt szó szülői pénzben történő
hozzájárulásról. A környékbeli településeken is nagy különbségek vannak, mert van, ahol
teljesen ingyenes, van, ahol nagyon alacsony térítési díjat, de olyan is van, ahol nagyon magas
térítési díjat kérnek a bölcsődei ellátásért a szülőktől.
2017. február óta ígért volt, hogy kiírják a pályázatot a bölcsődékre. Eddig meglévő bölcsődék
felújítására lehetett pályázni. Szeptembertől Új bölcsödék létrehozására is lehet pályázni. A
pályázatokat 2019. március végéig lehet beadni. Mini bölcsőde létrehozását tervezzük. A mini
bölcsődében 8 gyermek ellátását 2 fő (1 fő bölcsődei gondozó, és 1 fő dajka) felügyeletével
hoznánk létre. A bölcsőde vezetésével járó feladatokat az óvodával együtt az óvodavezető
elláthatja.
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Az elmúlt napokban ezzel kapcsolatosan megkerestem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szociális Osztályát, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberény Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét, és az Elelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztályt Jászberényben, hogy most elmondják a kéréseiket,
elvárásaikat mert a működés engedélyezésnél is ezek a hatóságok vesznek részt
Kijöttek és az egyeztetés megtörtént. A legnagyobb esély arra van, ha az óvodában lévő Üres
szobában tudnánk kialakítani a bölcsődét, de Ugyanúgy szükséges kialakítani külön
vizesblokkot. Semmilyen eszközt nem használhatnak közösen az óvodás és a bölcsődés
gyermekek. Az óvodában az étkező is helyben volna.
Nem lehet az óvodai és a bölcsődei játszóudvar együtt, külön kell választani. Ha az
óvodába alakítjuk ki az Új bölcsődét, akkor a meglévő óvodát hátrányosan érinti, de nem
keletkezne külön rezsi költség. Új épületet nem szeretnénk építeni, mert ahhoz 150 m2
épületet kellene építeni udvarral és egyéb létesítményekkel. Egyéb esetben, ha máshol (pld.
gyógyszertári szolgálati lakás) kerülne kialakításra a bölcsőde, akkor hordani kellene a napi
háromszori étkezéshez az ételt, amely nem kis feladatot jelentene. Szállítóeszközt kell
biztosítani, és melegítőkonyhát kell kialakítani. Ez már nem csak a beruházást drágítaná meg,
hanem a müködtetést is, mert plusz rezsi költséget jelentene. Az ételszállítást és a kiadagolást
csak több személyzettel tudnák megoldani. A Enanszírozás nem fedezi majd a működési
költséget. Jelenleg keressük a legjobb megoldást, hogy pályázni tudjunk.

Amíg nem tudjuk helyben megoldani a bölcsődei feladateliátást, addig átmenetileg (kb. egy év)
javaslom, hogy kérjük fel Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzatát, hogy lássa el ez a
feladatot. Jelenleg is van ott jászboldogházi gyermek. De egy gyermeket hordanak Jánoshidára,
és egy gyermeket Tápiógyörgyére, valamint még két gyermek van a helyi óvodában, aki 2,5
éves, de szobatiszta.
A feladat-ellátásról szóló megállapodás tervezete elkészült. Kérem a Képviselőtestületet, hogy
fogadja el. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Kobela Margit: Tudunk-e segíteni azoknak a szülőknek, akik igénybe szeretnék venni a
bölcsődei szolgáltatást, de nem rendelkeznek autóval? A pályázatban mire lehet pályázni? Ha
megkötjük a megállapodást, és helyben meg elindítjuk a bölcsődét, akkor annak lehet-e
valamilyen következménye?
Szűcs Lajos: Eddig ezzel a kérdéssel nem foglalkoztunk, de ha igény lesz rá, akkor tudunk
segíteni az átszállításban. A pályázatban mindenre lehet pályázni, ami a bölcsődét érinti, és
kapcsolódik hozzá. Pld: épület, udvar, játékok, eszközök, berendezésekre. Valamennyi (5-10
%) önerő szükséges hozzá. Pályázati támogatás nélkül nem tudnánk megvalósítani.
Ha már helyben müködik a bölcsőde, akkor már járhatnak ide a gyermekek. A szerződésnek
nincs hátrányos következménye. Nem kötelező a szolgáltatást igénybe venni, csak lehetőség
azoknak a szülőknek, akik eljárnak dolgozni. Jelenleg is áthordják más településekre a
gyerekeket oda, ahol találnak szabad helyet.
Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 Fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

85/2018. (X. 15.) Képviselőtestületi Határozat
Bőlcsődei feladatellátási szerződés elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete bölcsődei ellátásra vonatkozóan
megállapodás megkötését kezdeményezi Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzattal.

Felkéri Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatát, hogy a kezdeményezést tárgyalja meg, és
kedvező döntés esetén a feladat-ellátásáról szóló megállapodást Fogadják el.
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Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Ertesül: Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat — Szarvák Imre polgármester
Szűcs Lajos — polgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

2. Napirend
Előterjesztés a Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltánjegyző

Szűcs Lajos: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet.
Felkérem a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Kobela Mar~it: A rendeletben javítani szükséges a kérelem beadási határidejét 2019. január 31-
ig. időpontra. A „Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról” szóló rendelet -tervezet a bizottság
megtárgyalta és az időpont javításával elfogadásrajavasolja.
Szűcs Lajos: Az elhangzottjavítással a rendelet-tervezetet elfogadásra javaslom. Van-e kérdés,
hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, bogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

8/2018. (X.163 Számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A StrandfUrdő területén kisházak építésére vonatkozó LEADER programba
pályázhatunk strandos kisházak (2 db) ás hozzá kapcsolódó eszközök beszerzésére, melynek
költségtervezete az alábbiak:
építés: 12 391 620,- Ft,
eszközök: 6 578 000,- Ft,
menedzsment: 500 000,- Ft.
műszaki ellenőr: 120 000,- Ft.
kötelező PR 35 000 Ft.
marketing: 375 000,- Ft.
Mindösszesen: 19 999 620,- Ft.
A támogatási intenzitás 60 % 11 999 772,- Ft.
Önerő 40 %: ‘7 999.848,- Ft.
A strand mellett nagyon nagy szükség van a kempingben lévő szálláshelyek bővítésére. 22 fővel
bővülne a szálláshelyek száma. Jelenleg 45 fá részére tudunk szállást biztosítani. A bővítéssel
szeretnénk elérni, bogy két tábort is tudjunk párhuzamosan fogadni. Javaslom a pályázat
benyújtását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, bogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

86/2018. (X. 15.) Képviselőtestületi Határozat
LEADER pályázat benyújtása
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Jászboldogháza Községi Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete által meghirdetett VP6-19.2.l.-48-2-
17 Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése című pályázati felhívásra.
A projekt célja: A helyi Strandfürdő és Kemping területén lévő további kisházak építése
(2 db), valamint kapcsolódó eszközbeszerzések.
A projekt támogatása 60%: 11.999.772,-Ft. (tervezet)
A projekt önereje 40 %: 7.999.848,- Ft. (tervezet)

A nyertes támogatási döntés esetén az önerőt az önkormányzat saját költségvetéséből
biztosítja.

Határidő: 2018. október 19.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Magyar Allamkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Jrattár

Szűcs Lajos: Elfogadta a Képviselőtestület a LEADER pályázat benyújtását. A pályázathoz
kapcsolódóan Új „Egyéb szálláshely szolgáltatás” TEAOR kódot kell kérnünk a Nemzeti Adó és
Vámhivataltól. Új szolgáltatási azonosító kéréséhez szükséges a Képviselőtestület döntése. Van-e
kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

87/2018. (X. 15.) Képviselőtestületi Határozat
Uj TEAOR kód felvételéről

Jászboldogháza Községi Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete által meghirdetett — VP6-l9.2.1.-48-2-
17 Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése című pályázati felhivásra.
A projekt célja: A helyi StrandRirdő és Kemping területén lévő további kisházak építése
(2 db), valamint kapcsolódó eszközbeszerzések.

Mivel csak az önkormányzati törzskönyvi kivonaton szerepel kormányzati fünkciók
alatti kapcsolódó turisztikai szolgáltatási azonosító (kód), ezért a NAV törzsadatai közé
is felkívánjuk venni az alábbi TEAOR kódot: 5590 Egyéb szálláshely — szolgáltatás.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár

Szűcs Lajos: Van-e kérdés, vélemény, bejelentés, amennyiben nincs, akkor a Képviselőtestület zárt
üléssel folytatja tovább munkáját.

7 Kmf.

(5z~ (Dr. ~k~Zolt’n)
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Őnkormányzat
Képviselő-testületének
ELNŐKETOL

10/2018.

MEGHÍVÓ

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

2018. október 15-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

1 ./ Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzattal való bölcsődei feladatellátási
szerződés elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

2.! Előterjesztés a Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet megtárgyalására
Előad& Dr. Diriai Zoltán jegyző szóban, Írásban

3.! Egyéb
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

- LEADER pályázat megtárgyalásáról (Strandflirdőn kisházak építése)

- Önkormányzati lakás (Rákóczi u. 21.) bérletétére vonatkozó kérelem megtárgyalása

- Otthonteremtési támogatási kérelem megtárgyalása

Jászboldogháza, 2018. október 10. (~~~“\) (f~~’
. zűes Lajos

polgarmester



I .napirend

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.)
képviseletében eljár: Szűcs Lajos polgármester,
másrészről

Jászalsószcntgyörgy Községi Önkormányzat (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.)
képviseletében eljár: Szarvák Imre polgármester,

együttesen: a Felek között,

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. A felek egyezően rögzítik, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. ~ (3a) bekezdés alapján a
bölcsődei ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata.

2. A Uyvt. 94. * (3a) bekezdése értelmében, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen
legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban
meghatározottak szerint megállapított — 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 fZSt,
a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a
jogszabályban meghatározott bölcsődei ellátást nyújtó Intézmények, szolgáltatások
bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.

3. Előzőekre tekintettel a Felek a bölcsődei feladatok ellátására, az irányadó szabályoknak
megfelelő tartalommal feladat-ellátási megállapodást kötnek egymással.

4. Jászboldogháza Községi Önkormányzat a Gyvt. 96. * bekezdése alapján a bölcsődei
ellátásra vonatkozóan megállapodás megkötését kezdeményezte Jászalsószentgyörgy
Községi Onkormányzattal. Mindezekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg.

II. A megállapodás tárgya

5. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat jelen feladat-ellátási megállapodásban
meghatározottak szerint bölcsődei ellátást biztosít Jászboldogháza Községi Onkormányzat
3 év alatti gyermekei számára. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a megállapodás
vonatkozásában jászboldogházi gyermeknek minősül a személyi adat és
lakcírnnyilvántartás szerint Jászboldogházán állandó lakóhellyel rendelkező gyermek.
Felek megállapodnak abban, hogy a bölcsődei nevelést- gondozást Jászalsószentgyörgy
Községi Onkormányzat a Ciftapalota Ovodai és Bölcsődei Intézményében, a szülő által
jelzett időponttól a szabad kapacitással bíró telephelyén biztosítja a jászboldogházi
gyermekek számára.



III. A megállapodás tartalma

6. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, bogy a
jászboldogházi gyermekek számára a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól ás működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet (a továbbiakban: NM. rendelet) 41. *
(4) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbiakat biztosítja:

— a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen
. a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
‘ a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott

textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést,
. játéktevékenység feltételeit; és

— a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének
megfelelő étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló rendeletben leírtak betartásával.

7. A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek — a bölcsődei gondozási napokon — a szülő,
vagy más törvényes képviselő által megfizetett térítési díj ellenében étkezésre jogosult. Az
étkezési térítési díj a Uyvt. hatályos rendelkezései szerint kerül megállapításra.

8. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy — a
jászalsószentgyőrgyi lakóhellyel rendelkező gyermekekkel azonos módon — a szülő, vagy
más törvényes képviselő által fizetendő térítés ellenében biztosítja az egyéb, alapellátáson
felüli bölcsődei szolgáltatásokat.

9. Az egyéb, alapellátáson felüli bölcsődei szolgáltatások díját Jászalsószentgyörgy Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult meghatározni. A megállapodás megkötésekor
hatályos díjakat Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő testületének a
gyermekétkeztetés térítési díjairól ás a bölcsődei ellátás gondozási díjáról szóló 5/2017.
(IV.?.) sz. rendelet 1. sz. mellékletében állapította meg.

10. A Felek megállapodnak abban, bogy Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
legfeljebb 10 tő jászboldogházi gyermek bölcsődei felvételét biztosítja. E kötelezettség
teljesítése érdekében Jászboldogháza Községi Onkormányzat vállalja, hogy az
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező bölcsődés korba lépő gyermekek létszámát
az esedékes nevelési év megkezdése előtti július hónap utolsó munkanapjáig Írásban
megküldi Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzatnak a beiratkozási igények
megj elölésével (melyik jászboldogházi gyermek, milyen időponttól kéri felvételét).

11. Jászboldogháza Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi
területén lakóhellyel rendelkező bölcsődei ellátást igénylő gyermekek törvényes
képviselőit a beiratkozások időpontjáról, módjáról, a térítésmentesen illetve térítési díj
ellenében igénybe vehető szolgáltatások köréről megfelelő időben tájékoztatja.

IV. Pénzügyi rendelkezések

12. Jászboldogháza Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy azon jászboldogházi
bölcsődés gyermekek után járó, központi támogatás minden eleme a Jászalsószentgyörgy
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Községi Önkormányzatot illeti meg, akik a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
által fenntartott bölcsődében veszik igénybe bölcsődei ellátást.

13. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatot a Jelen megállapodásban vállalt feladatok
teljesítéséért a jászboldogházi gyermekek után kapott központi támogatás, valamint a
szülők által fizetett térítési díjon felül az általa fenntartott intézménybe járó
jászboldogházi gyermekekre tekintettel a Jászboldogháza Községi Onkormányzat részéről
további hozzájárulás nem illeti meg.

14. A Felek rögzítik, hogy Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatot a jászboldogházi
gyermekek utaztatásával kapcsolatosan semmiféle kötelezettség nem terheli.

V. A megállapodás hatálya, felmondás

15. A Felek a jelen megállapodást 2018. december 1. napjától, határozatlan időre kötik. A
megállapodást Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a /2018.
( ) számú határozatával, Jászalsószengyörgy Községi Onkormányzat Képviselő-
testülete /2018. ( ) számú határozatával hagyta jóvá.

16. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozatával, három hónapos felmondási idővel a bőlcsődei gondozási
nevelési év végére, augusztus 31. napjára felmondhatja.

VI. Egyéb rendelkezések

17. A Felek megállapodnak abban, hogy Jászboldogháza Községi Önkormányzat
képviseletében eljáró személy a feladat ellátását a helyszinen bármikor jogosult
ellenőrizni. Az esetleges észrevételeket a feladatellátásban közreműködő intézmény
vezetőjének, valamint a Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat képviselőjének
bevonásával tárgyalás útján rendezik.

18. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
Gyvt., a NM. rendelet valamint a Ptk. hatályos előírásait kell alkalmazni.

Jászboldogháza, 2018

Jászbo ldogháza Községi Önkorn~ányzat Jászalsószentgyörgy Községi
képviseletében: Onkormányzat képviseletében:

Szűcs Lajos Szarvák Imre
polgármester polgármester
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2. Napirend

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. ( ) számú ONKORMANYZATI RENDELETE

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. * és 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. ~ E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. Eljárási rendelkezések

2. ~ A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1/2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. *-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A jogosultság feltételei
3. ~ (1) Támogatásra azjogosult, aki

a) aktív korúak ellátásában,
b) idő skorúak járadékában,
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, feltéve, ha a

kérelmező családjában az egy fáre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és lakásának fűtését
fatüzelésrc vagy széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

2) A támogatás méltányosságból, jövedelemhatár nélkül is megállapítható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekö
vetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.
(3)A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányosságijogkör gyakorlásáról, ajogosulatlanul és

rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.

(4) A kérelmeket 2018. január 31-ig lehet benyújtani az Onkormányzathoz
(4) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén vagy 20 mázsa fa adható.

4. Záró rendelkezések

4. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2019. március 31-én hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2018. október

Szűcs Lajos dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (X.16.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENI)ELETE

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1 3.* (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. ~ és 25. * (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. ~ E rendelet hatálya kiterjed Jászboldogháza község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és
ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. Eljárási rendelkezések

2. ~ A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatásról szóló 1/2015.
(11.24.) önkormányzati rendelet 15. *-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A jogosultság feltételei
3. ~ (1) Támogatásra azjogosult, aki

a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, feltéve, ha a

kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és lakásának fűtését
fatüzelésre vagy széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

2) A támogatás méltányosságból, jövedelemhatár nélkül is megállapítható annak a személynek vagy
családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd.
(3) A szociális célú tüzelőanyag támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és

rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból
történő megállapításról a Szociális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.

(4) A kérelmeket 2019. január 31-ig lehet benyújtani az Onkormányzathoz
(5) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén vagy 20 mázsa fa adható.

4. Záró rendelkezések

4. ~ (I) Ez a rendelet a kihirdetését követő napol
(2) Ez a rendelet 2019. március 31-én

Jászboldogháza 2018. október 15.
44f

S cs as’ dr.
polgármest

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2018 október 16.

hatályba.

dr.
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